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Սույն ՊԾՖՀ-ի ինքնագնահատումը 
կատարվել է Ֆինանսների 

նախարարության, Վերահսկիչ պալատի 
և Ազգային ժողովի 6 նշանակված 

գնահատող թիմերի կողմից

ԱՐԺՈՒՅԹ ԵՎ ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐ
Արժույթի միավոր = Հայաստանի Հանրապետության դրամ (ՀՀԴ)

€1 = ՀՀԴ 537.60 (2013թ. սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ)

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՖԻՍԿԱԼ ՏԱՐԻ (ՖՏ)
 Հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը

ՊԾՖՀ-Ի ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆ

ՖՏ 2010, ՖՏ 2011, ՖՏ 2012
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Շ նոր հա կա լա կան խոսք

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան (կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ յան) պե-
տա կան ծախ սե րի և ֆի նան սա կան հաշ վետ վո ղա կա նութ յան (ՊԾՖՀ) 
գնա հատ ման 2013 թվա կա նի հաշ վետ վութ յան մշա կու մը մեկ տա րուց 
ա վե լի տևած բարդ գոր ծըն թաց էր, ո րում բազ մաբ նույթ դե րա կա տա րում-
նե րով ներգ րավ ված էին ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման տար բեր մար մին-
նե րի՝ ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան գլխա վո րութ յամբ, ՀՀ Ազ գա յին 
ժո ղո վի, ՀՀ վե րահս կիչ պա լա տի, ինչ պես նաև Հա յաս տա նի պե տա կան 
ֆի նանս նե րի կա ռա վար ման ո լոր տում ա ռա վել ակ տի վութ յուն ու նե ցող 
զար գաց ման գոր ծըն կեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը։

Նշ ված հաշ վետ վութ յան կազմ ման գոր ծըն թա ցի հա ջող ա վար տը հնա րա-
վոր չէր լի նի ա ռանց ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րի ա ռա ջին տե ղա կալ Պա վել 
Սա ֆար յա նի անձ նա կան ներգ րավ վա ծութ յան ու գնա հատ ման աշ խա տանք-
նե րի ընդ հա նուր ղե կա վար ման, ով նաև ուղ ղոր դել է գնա հատ ման ը նթաց-
քում տար բեր կող մե րի միջև ի հայտ ե կած տա րա ձայ նութ յուն նե րի լու ծումնե-
րը գտնե լիս: Պա վել Սա ֆար յա նը հա մա կար գել է գնա հատ ման վե րահս կող 
խմբի աշ խա տանք նե րը, ո րի կազ մում ներգ րավ ված են ե ղել նաև Հա յաս-
տա նում ԵՄ-ի պատ վի րա կութ յան, Հա մաշ խար հա յին բան կի և Գեր մա նիա յի 
մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան ըն կե րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:

Գ նա հատ ման ըն թաց քում ա մե նօր յա հա ղոր դակ ցութ յունն ու աշ խա տանք-
նե րի կոոր դի նա ցու մը ինչ պես տար բեր գնա հա տող թի մե րի, այն պես էլ 
ներգ րավ ված ան կախ փոր ձա գետ նե րի, զար գաց ման գոր ծըն կեր նե րի ու 
ՊԾՖՀ քար տու ղա րութ յան միջև ե ղել է արդ յու նա վետ ու ջերմ գոր ծըն կե-
րա կան մթնո լոր տում, ո րի հիմնա կան պա տաս խա նա տուն գնա հատ ման 
ղե կա վար ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան Պե տա կան ներ քին ֆի նան-
սա կան հսկո ղութ յան ու պե տա կան գնումնե րի մե թո դա բա նութ յան վար-
չութ յան պետ Մա կար Ղամ բար յանն էր:

Գ նա հատ ման աշ խա տանք նե րը կազ մա կերպ վել են ինք նագ նա հատ-
ման ե ղա նա կով, իսկ գնա հատ ման են թա կա ցու ցա նիշ նե րը՝ բա ժան վել 6 
խմբի, ո րոնց հա մա պա տաս խան էլ ձևա վոր վել են 6 գնա հա տող թի մեր, 
ո րոնց ղե կա վար նե րի արդ յու նա վետ աշ խա տան քի շնոր հիվ թի մե րին հա-
ջող վել է կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում հա վա քագ րել անհ րա ժեշտ տե ղե-
կատ վութ յունն ու ի րա կա նաց նել գնա հա տում: Գ նա հատ ման թի մե րի ղե-
կա վար ներն են ե ղել՝ Գա յա նե Զար գար յա նը (գնա հա տող թիմ 1), Դա վիթ 
Համ բար ձում յա նը (գնա հա տող թիմ 2), Մա կար Ղամ բար յա նը (գնա հա-
տող թիմ 3), Ար ման Պո ղոս յա նը (գնա հա տող թիմ 4), Գա գիկ Բար սեղ յա-
նը (գնա հա տող թիմ 5), Կա րեն Ա ռուս տամ յա նը (գնա հա տող թիմ 6):

Գ նա հատ ման աշ խա տանք նե րի նպա տա կադր ման, նա խագծ ման, իսկ այ-
նու հետ և  ի րա կա նաց ման ողջ ըն թաց քում ի րենց գոր ծուն ու ա նընդ հատ 
ա ջակ ցութ յունն են ցու ցա բե րել Հա յաս տա նում ԵՄ-ի պատ վի րա կութ յու նը 
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ու Գեր մա նիա յի մի ջա զ գա յին հա մա գոր ծա կցութ յան ըն կե րութ յու նը: Մաս-
նա վո րա պես, Հա յաս տա նում ԵՄ-ի պատ վի րա կութ յան օ ժան դա կութ յամբ 
ներգ րավ վել է «Ecorys» մի ջազ գա յին խորհր դատ վա կան կազ մա կեր պութ-
յու նը ( Պի տեր Ֆե յեր մա նը՝ թի մի ղե կա վար/գլխա վոր օ ժան դա կող, Կո րի-
նա Սեր տա նը ու Ա րամ Հով հան նիս յա նը)՝ գնա հատ ման աշ խա տանք նե-
րին ա ջակ ցե լու նպա տա կով, իսկ Գեր մա նիա յի մի ջազ գա յին հա մա գոր-
ծակ ցութ յան ըն կե րութ յան օ ժան դա կութ յամբ՝ գնա հա տող թի մե րին ինք-
նագ նա հատ ման ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծում մշտա կան ի րենց մեծ 
ա ջակ ցութ յու նը ցու ցա բե րած տե ղա ցի փոր ձա գետ նե րը ( Վա հան Սի րուն-
յա նը ու Սու րեն Պո ղոս յա նը): Բա ցի այդ, Հա յաս տա նում ԵՄ-ի պատ վի րա-
կութ յան և Գեր մա նիա յի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան ըն կե րութ յան 
կող մից ա ջակ ցութ յուն է տրա մադր վել թարգ ման չա կան, տպագ րութ յան 
ու ի րա զեկ ման մի ջո ցառ ման կազ մա կերպ ման աշ խա տանք նե րին:

Ար ժա նա հի շա տակ է Ա լե սանդ րո Զա նո տա յի ( Հա յաս տա նում ԵՄ-ի պատ վի-
րա կութ յուն) ու Դա վիդ Ֆ րանց րե բի և Վար սե նիկ Մ նա ցա կան յա նի ( Գեր մա-
նիա յի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան ըն կե րութ յուն) անձ նա կան ներգ-
րավ վա ծութ յու նը ՊԾՖՀ հաշ վետ վութ յան պատ րաստ ման ողջ ըն թաց քում: 
Զար գաց ման գոր ծըն կեր նե րի աշ խա տանք նե րի կոոր դի նա ցումն ու վեր ջին-
նե րիս միաս նա կան դիր քո րոշ ման ներ կա յա ցու մը ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա-
րա րութ յուն հա մա կարգ վել է Ա լե սանդ րո Զա նո տա յի կող մից, իսկ մաս նա գի-
տա կան ու կազ մա կերպ չա կան հար ցե րում մշտա կան ի րենց մեծ օ ժան դա-
կութ յունն են ցու ցա բե րել Դա վիդ Ֆ րանց րե բը և Վար սե նիկ Մ նա ցա կան յա նը:

Գ նա հատ ման գոր ծըն թա ցում ի րենց մաս նակ ցութ յունն են ու նե ցել Ար ման 
Վաթ յա նը և Գա րիկ Սեր գե յա նը ( Հա մաշ խար հա յին բանկ), ԵՄ ԴԵՎԿՈ 
3-րդ ս տո րա բա ժան ման (բյու ջե տա յին ա ջակ ցութ յուն և պե տա կան ֆի-
նան սա կան կա ռա վա րում) աշ խա տա կից նե րը, Տե րե սա Դա բան Սան չե-
սը (ԱՄՀ), Մարկ Դեյ վի սը (ՎԶԵԲ), Դեյ վիդ Դոու լը (ԱԶԲ), Յուպ Վ րոլ յի կը 
(ՍԻԳՄԱ), Ֆիլ Սի նե թի նը  ու Հե լե նա Ռա մո սը (ՊԾՖՀ-ի քար տու ղա րութ-
յուն)՝ հաշ վետ վութ յան նախ նա կան ու վերջ նա կան տար բե րակ նե րի ու սում-
նա սիր ման մի ջո ցով:

Շ նոր հա կա լութ յուն ենք հայտ նում Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան պե տա-
կան ծախ սե րի և ֆի նան սա կան հաշ վետ վո ղա կա նութ յան գնա հատ ման 2013 
թվա կա նի հաշ վետ վութ յան մշակ ման գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված ան ձանց 
և կազ մա կեր պութ յուն նե րին և բարձր ենք գնա հա տում այդ մաս նակ ցութ յու-
նը՝ գնա հատ ման ո րա կի ա պա հով ման գոր ծըն թա ցը ՊԾՖՀ քար տու ղա րութ-
յան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան ի րա կա նաց նե լու և  որ պես արդ յունք 
այն «PEFA CHECK» ո րա կի նշա նին ար ժա նա նա լու գոր ծում: 
ՀՀ ֆի նանս նե րի 

նա խա րա րութ յուն
 Հա յաս տա-
նում ԵՄ-ի 

պատ վի րա-
կութ յուն

 Գեր մա նիա յի մի ջազ-
գա յին հա մա գոր ծակ-
ցութ յան ըն կե րութ յուն 

(GIZ) 

 Հա մաշ խար հա յին 
բանկ, Եվ րո պա յի և 

Հա րա վա յին Ա սիա յի 
տա րա ծաշր ջան
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Ողջույնի խոսք

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան պե տա կան ֆի-
նանս նե րի կա ռա վար ման հա մա կար գի բա րե փո-
խումնե րի ըն թաց քի, հա մա կար գի շա րու նա կա-
կան և  ա նա չառ գնա հատ ման անհ րա ժեշ տութ-
յու նից ել նե լով՝ Ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան 
հա մա կարգ մամբ 2-րդ  ան գամ ի րա կա նաց վել 
են Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան պե տա կան 
ծախ սե րի և ֆի նան սա կան հաշ վետ վո ղա կա-
նութ յան (ՊԾՖՀ) գնա հատ ման աշ խա տանք ներ:

Ա ռա ջին ան գամ նման գնա հա տում ի րա կա նաց-
վել է 2008 թվա կա նին: Այս ՊԾՖՀ գնա հատ-
ման հաշ վետ վութ յու նը, ինչ պես և նա խոր դը, 
պատ րաստ վել է ինք նագ նա հատ ման մե թո դով: 
Աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վել են Ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան, Վե-
րահս կիչ պա լա տի և Ազ գա յին ժո ղո վի 6 նշա նակ ված գնա հատ ման թի մե-
րի կող մից: Ինք նագ նա հատ ման թի մե րին ա ջակ ցե լու և կա տար ված աշ-
խա տանք նե րը ստու գաճշ տե լու նպա տա կով ներգ րավ վել են նաև ո լոր տում 
ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն ու նե ցող մի ջազ գա յին կա զմա կեր պութ յուն ներ՝ 
ԵՄ, ԳՄՀԸ, ՀԲ, ին չը հնա րա վո րութ յուն է ստեղ ծել ա պա հո վել ա ռա վել 
ճշգրիտ և  ա նա չառ հաշ վետ վութ յան կազ մու մը: Վեր ջի նիս մա սին է վկա-
յում նաև ի րա կա նաց ված աշ խա տան քի վե րա բեր յալ Պե տա կան ծախ սե-
րի և ֆի նան սա կան հաշ վետ վո ղա կա նութ յան քար տու ղա րութ յան կող մից 
ո րա կի ե րաշ խա վոր ման հա վաս տիաց ման (PEFA CHECK) տրա մադ րու մը:

Պե տա կան ծախ սե րի և ֆի նան սա կան հաշ վետ վո ղա կա նութ յան այս գնա-
հա տու մը միտ ված է ներ կա յաց նե լու ա ռա ջին գնա հա տու մից ի վեր ՀՀ-ում 
պե տա կան ֆի նան սա կան կա ռա վար ման (ՊՖԿ) հա մա կար գում տե ղի ու-
նե ցած զար գա ցումներն ու փո փո խութ յուն նե րը: Հաշ վետ վութ յու նը վկա-
յում է այն մա սին, որ ՊՖԿ հա մա կար գում ի րա կա նաց վող շա րու նա կա-
կան բա րե փո խումնե րը նպաս տում են հա մա կար գի արդ յու նա վե տութ յան 
բա րե լավ մա նը, իսկ ֆի նան սա կան հսկո ղութ յուն նե րը շա րու նա կում  են 
մնալ ու ժեղ: Այդ մա սին է վկա յում 31 ցու ցա նիշ նե րից 11-ի գծով ար ձա-
նագր ված ա ռա ջըն թա ցը: Հիմնա կան բա րե լա վումներն ար ձա նագր վել են 
բյու ջեի ի րա տե սա կա նութ յան, թա փան ցի կութ յան, բյու ջեի կա տար ման, 
ինչ պես նաև ո րոշ չա փով ՏՏ հա մա կար գե րի հզո րաց ման շնոր հիվ: 

Այս գնա հատ ման աշ խա տան քը նախ և  ա ռաջ կար ևոր կա ռա վար ման 
գոր ծիք է պե տա կան ֆի նանս նե րի կա ռա վար ման հա մա կար գի հե տա գա 
բա րե փո խումնե րի ռազ մա վա րութ յան և դ րա թի րախ նե րի վե րա նայ ման 
ու ճշգրտման հա մար: Բա ցի այդ, այն Հա յաս տա նում առ կա ՊՖԿ հա-
մա կար գի վե րա բեր յալ ա նա չառ և հա վաս տի տե ղե կատ վութ յուն է տրա-
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մադ րում բո լոր շա հագր գիռ կող մե րին՝ հա սա րա կութ յա նը, պե տա կան 
կա ռա վար ման հա մա կար գին, մի ջազ գա յին կա ռույց նե րին և զար գաց ման 
գոր ծըն կեր նե րին: 

Այս հաշ վետ վութ յան արդ յունք նե րը հիմք են հան դի սա նա լու 2010-
2020թթ. Պե տա կան ֆի նանս նե րի կա ռա վար ման հա մա կար գում բա րե-
փո խումնե րի ռազ մա վա րութ յան ու աշ խա տանք նե րի պլա նի հստա կեց-
ման ու հե տա գա գոր ծո ղութ յուն նե րի պլա նի մշակ ման հա մար։ Բա ցի 
այդ, ներ կա յիս գնա հա տա կա նը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս նվա զեց նել 
ՊՖԿ հա մա կար գի տար բեր հատ ված նե րի ցու ցա նիշ նե րի միջև առ կա 
տար բե րութ յու նը և հս տա կեց նել հե տա գա աշ խա տանք նե րի ա ռա վել 
ա ռաջ նա հերթ ուղ ղութ յուն նե րը։

Պա վել Սա ֆար յան

ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րի ա ռա ջին տե ղա կալ, Պե տա կան ծախ սե րի և 
ֆի նան սա կան հաշ վետ վո ղա կա նութ յան գնա հատ ման վե րահս կող թի մի 

ղե կա վար 
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Հապավումներ և կրճատ անվանումներ

ԱԶԲ Ասիական զարգացման բանկ
ՏՖ Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն
ՀՀՀՀՀՍ Հայաստանի հանրային հատվածի հաշվապահական 

հաշվառման ստանդարտներ
ԼՊՄ Լիազորված պետական մարմին
ԳԹ Գնահատող թիմ
ՀՀ ԿԲ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկ
ՔԾ Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ
ՀՓ Հայեցակարգային փաստաթուղթ
ՎՊ Վերահսկիչ պալատ
ՓԲԸ Փակ բաժնետիրական ընկերություն
ՔՀԿ Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն
ԶԳ Զարգացման գործընկեր
ԱԲԿ Արտաբյուջետային կազմակերպություն
ՎԶԵԲ Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ
ԵՆԲ Եվրոպական ներդրումային բանկ
ԵՄ Եվրոպական Միություն
ՖՎՏ Ֆինանսական վերահսկողության տեսչություն
ՖԿՎ Ֆինանսական կառավարում և վերահսկողություն
ԳՖ Գլխավոր ֆասիլիտատոր
ԿՖԿՏՀ Կառավարության ֆինանսական կառավարման 

տեղեկատվական համակարգ
ԿՖՎ Կառավարության ֆինանսական վիճակագրություն
ԳՄՀԸ Գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերություն/ 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
ՆԱ Ներքին աուդիտ
ԱՄՀ Արժույթի միջազգային հիմնադրամ
ՀՀՀՀՄՍ Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման 

միջազգային ստանդարտներ
ՏՏ Տեղեկատվական տեխնոլոգիա
KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau/Գերմանական կառավարության 

զարգացման բանկ
ՏԳԲ Տեղական գանձապետական բաժին
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ՏՖՔՀ Տնտեսական և ֆինանսական քաղաքականությունների 
հուշագիր

ՖՆ Ֆինանսների նախարարություն
ՏԿՆ Տարածքային կառավարման նախարարություն
ՄԺԾԾ Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր
ԱԺ Ազգային ժողով
ՀԿ Հասարակական կազմակերպություն
ՎԹ Վերահսկող թիմ
ԳԲԽ Գնումների բողոքարկման խորհուրդ
ՊԾՖՀ Պետական ծախսեր և ֆինանսական հաշվետվողականություն
ՊՖԿ Պետական ֆինանսական կառավարում
ՊՖԿՌ Պետական ֆինանսական կառավարման ռազմավարություն
ԿՑ Կատարողականի ցուցանիշ
ԾԻԳ Ծրագրի իրականացման գրասենյակ
ԱԿՍ Անձնակազմի կառավարման ստորաբաժանում
ԳԱԿ Գնումների աջակցման կենտրոն
ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն
ՀՀ ԿԱ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր
ԳՉ Գնահատման չափանիշ
ՊԱԳ Պետական առողջապահական գործակալություն
ՓՄՁ Փոքր և միջին ձեռնարկություններ
ՊՈԱԿ Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն
ԹԻ Թրանսփարենսի Ինթերնեշընլ
ՀՎՀՀ Հարկ վճարողի հաշվառման համար
ԳԳՕ Գանձապետական գործառնական օր
ԳՄՀ Գանձապետական միասնական հաշիվ
ՄԱԿԶԾ ՄիացյալՄիացյալ ազգերի կազմակերպության զարգացման 

ծրագիր
ԱՄՆ ՄԶԳ Ամերիկայի միացյալ նահանգների միջազգային զարգացման 

գործակալություն
ԱԱՀ Ավելացված արժեքի հարկ
ԱՀԿ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն
ԱՊՀ Անկախ պետությունների համագործակցության միություն
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ԱՄՓՈՓ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

(i) ՊՖԿ-ի կա տա րո ղա կա նի միաս նա կան գնա հա տում
Ամ փո փում

ՊՖԿ-ի հա մա կար գում ար ձա նագր վել է բաձր կա տա րո ղա կան (գնա-
հատ վում է առն վազն «B») 28 կա տա րո ղա կան ցու ցա նիշ նե րից («ԿՑ») 
16-ի մա սով: Հատ կա պես բարձր է ե ղել 1-17 ցու ցա նիշ նե րի կա տա րո ղա-
կա նը: ՊԾՖՀ-ի գնա հա տա կան նե րը բա րե լավ վել են ի նը ցու ցա նիշ նե րում 
(չհաշ ված դո նոր նե րի գոր ծե լա կեր պե րի եր կու ցու ցա նիշ նե րի բա րե լա վու-
մը)` ար տա ցո լե լով 2008թ. ի վեր ՊՖԿ բա րե փո խումնե րի ի րա կա նաց ման 
նշա նա կա լից ա ռա ջըն թա ցը:

31 ցու ցա նիշ նե րից 13-ի գնա հա տա կա նը «A» է, 8-ի նը` «B» կամ «B+»,  5-ի-
նը` «C» կամ «C+», 5-ի նը` «D» կամ «D+»: Այս պի սով, գնա հա տա կան նե րի 
հա մար յա կե սը «A» է, իսկ եր կու եր րոր դը` «A», «B+» կամ «B»: 11 ցու ցա-
նիշ նե րի գնա հա տա կան նե րը բա րե լավ վել են` ար տա ցո լե լով 2008թ. ի վեր 
ՊՖԿ բա րե փո խումնե րում ար ձա նագր ված նշա նա կա լից ա ռա ջըն թա ցը: 5 
ցու ցա նիշ նե րի 5 չա փումնե րի գնա հա տա կան նե րը բա րե լավ վել են, թեև 
հա մա պա տաս խան ցու ցա նիշ նե րի ընդ հա նուր գնա հա տա կան նե րը մնա-
ցել են ան փո փոխ (ԿՑ-12, ԿՑ-14, ԿՑ-15,ԿՑ-20, ԿՑ-25): Բա րե լավ ման մի-
տում (նշված վե րըն թաց սլա քով) ու նի 3 ցու ցա նիշ (ԿՑ-21, ԿՑ-24, ԿՑ-26): 
Գ նա հատ ման մե թո դա բա նութ յան փո փոխ ման պատ ճա ռով հնա րա վոր չի 
ե ղել գնա հա տել 2 ցու ցա նիշ նե րի (ԿՑ-2,ԿՑ-19) կա տա րո ղա կա նի փո փո-
խութ յու նը:

Հիմնա կան բա րե լա վումնե րը ար ձա նագր վել են բյու ջեի ար ժա նա հա-
վա տութ յան (ծախ սե րի և  ե կա մուտ նե րի կա տա րո ղա կան), թա փան ցի-
կութ յան (միջ կա ռա վա րա կան ֆիս կալ հա րա բե րութ յուն ներ և գ նումներ), 
ե կա մուտ նե րի վար չա րա րութ յուն («ԿՑ 13-14»), դրա մա կան մի ջոց նե րի 
կա ռա վար ման («ԿՑ 17»), ներ քին աու դի տի («ԿՑ 21»), հաշ վա պա հա կան 
հաշ վառ ման և հաշ վետ վութ յուն նե րի («ԿՑ 22-24») և  ար տա քին աու դի տի 
բնա գա վառ նե րում (ԿՑ-26): Ա ռա վել արդ յու նա վետ և հա մա պար փակ են 
դրա մա կան մի ջոց նե րի կա ռա վա րու մը, հաշ վետ վութ յուն նե րը և հաշ վա-
պա հա կան հաշ վա ռու մը` պայ մա նա վոր ված 2010թ. «Treasury Client» հա-
մա կար գի ներդր մամբ: Նշ ված հա մա կար գի շրջա նա կում պե տա կան մար-
մին նե րը կա րող են կա տա րել ի րենց բյու ջե նե րը ան մի ջա կա նո րեն Գան-
ձա պե տա րա նի ՏՏ հա մա կար գի (« Գան ձա պե տա կան գոր ծառ նա կան օր», 
(«ԳԳՕ») մի ջո ցով, մինչ դեռ նախ կի նում դա ար վում էր տե ղա կան գան-
ձա պե տա կան բա ժին նե րի (ՏԳԲ-ներ) մի ջո ցով: Բա րե լա վումներ են տե ղի 
ու նե ցել ինչ պես «ԳԳՕ» հա մա կար գի պար բե րա կան ար դիա կա նա ցումնե-
րի, այն պես էլ գան ձա պե տա րա նի մի ջո ցով զար գաց ման գոր ծըն կեր նե րի 
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(ԶԳ-ներ) կող մից շրջա նառ վող ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի ծա վալ նե րի ա ճի 
շնոր հիվ: Հաշ վետ վութ յուն նե րի ա ռու մով մե ծա նում է գնումնե րի հա մա-
կար գի թա փան ցի կութ յու նը, և հատ կա պես վեր ջին 12 ա միս նե րին սրան է 
նպաս տել էլ-կա ռա վար ման հա մա կար գի ներդ րու մը: 

Հիմնա կան չա փում (i), Բ յու ջեի ար ժա նա հա վա տութ յուն («ԿՑ 1-4»). 
Բ յու ջե տա յին փաս տա ցի ցու ցա նիշ նե րը ող ջամ տո րեն մոտ են հաս տատ-
ված բյու ջե նե րին ինչ պես հան րա գու մա րա յին, այն պես էլ ման րա մաս նեց-
ված տվյալ նե րի ա ռու մով: Ծախ սա յին ա պառք ներն ի րեն ցից խնդիր չեն 
ներ կա յաց նում` ի շնոր հիվ ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն նե րի ու ժեղ կա-
տա րո ղա կա նի: Բ յու ջեի կա պի տալ ծախ սե րի թե րա կա տա րու մը, ընդ հա-
նուր առ մամբ, դար ձել է նվազ խնդրա հա րույց, թեև դեռևս ար ձա նագր վում 
են ու շա ցումներ:  Խն դիր նե րից մե կը հար կա յին պար տա վո րութ յուն նե րի 
ո րոշ մա սը կան խավ կա տա րե լու ուղ ղութ յամբ Պե տա կան ե կա մուտ նե րի 
կո մի տեի (ՊԵԿ) կող մից օ րի նա պահ հարկ վճա րող նե րի վրա գոր ծադր-
ված ճնշումն է: Թե պետ կա րե լի է ա սել, որ մի քա նի տա րի ա ռաջ տի րող 
ի րա վի ճա կի հա մե մատ խնդի րը նվազ մտա հո գիչ է, բայց, այ նո ւա մե նայ-
նիվ, ՀՀ Կա ռա վա րութ յու նը ըն դու նում է, որ նման վար քա գի ծը կա րող է 
բա ցա սա բար ազ դել տնտես վա րող նե րի շա հու թա բե րութ յան վրա: Ինչ պես 
նշվում է ստորև, այս հար ցի կար գա վո րու մը ամ րագր ված է ԱՄՀ-ի հետ 
վեր ջերս ձեռք բե րած հա մա ձայ նագ րում: 

Ար ժա նա հա վա տութ յու նը գնա հատ վում է զուտ ֆի նան սա կան տե սանկ յու-
նից և քիչ բան է են թադ րում ծախ սե րի է ֆեկ տի վութ յան և  արդ յու նա վե-
տութ յան մա սին, ո րոնց հետ կապ ված թե րութ յուն նե րը, ինչ պես նշվում է 
ստորև, ար տա ցոլ ված են այլ չա փումնե րում:

Հիմնա կան չա փում (ii), Բ յու ջեի հա մա պար փա կութ յուն և թա փան-
ցի կութ յուն  («ԿՑ 5-10»). Հա մա պար փա կութ յան և թա փան ցի կութ յան 
ցու ցա նիշ նե րի գնա հա տա կա նը մե ծա մա սամբ բարձր է: Ընդ ո րում, հիմ-
նա կան բա րե լա վումն ար ձա նագր վել է ՏԻՄ-ե րի գոր ծու նեութ յան մա սին 
հաշ վետ վութ յուն նե րի մա սով (ԿՑ-8, չա փում iii): Ներ կա յումս Տա րած քա յին 
կա ռա վար ման նա խա րա րութ յու նը (ՏԿՆ) հնա րա վո րութ յուն ու նի միաս-
նա կան տա րե կան հաշ վետ վութ յան (նաև` ե ռամս յա կա յին հաշ վետ վութ-
յուն նե րի) տես քով հա մախմ բե լու բո լոր հա մայնք նե րի հար կաբ յու ջե տա յին 
գոր ծառ նութ յուն նե րը, իսկ ՖՆ-ն` նե րա ռե լու վե րը հաշ վետ վութ յան ագ-
րե գաց ված տվյալ նե րը տա րե կան պե տա կան բյու ջեի կա տար ման հաշ-
վետ վութ յու նում: Չա փում (iii)-ի գնա հա տա կա նը «D»-ից դար ձել է «A», և 
ս րա շնոր հիվ բարձ րա ցել է ընդ հա նուր գնա հա տա կա նը` «B»-ից դառ նա-
լով «A»: Սա պայ մա նա վոր ված է 2012թ. կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ յան 
գան ձա պե տա կան հա մա կար գի և ՏԻՄ-ե րի ֆի նան սա կան կա ռա վար ման 
հա մա կար գե րի միջև կա պի ա պա հով մամբ, ո րին օ ժան դա կել է 2009թ. 
ՏԻՄ-ե րում «ԿՖՎ 2001»-ի բյու ջե տա յին դա սա կարգ ման ներդ նու մը:

Հիմնա կան հար ցե րը առնչ վում են բյու ջեին սպառ նա ցող այն հնա րա-
վոր ռիս կե րին, ո րոնք կապ ված են ՊՈԱԿ-նե րի, փակ բաժ նե տի րա կան 
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ըն կե րութ յուն նե րի (ՓԲԸ-ներ) ար տաբ յու ջե տա յին գոր ծառ նութ յուն նե րի և 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի գոր ծու նեութ յան հետ: «ԿՑ-
9»-ի գնա հա տա կա նը «D+» է, այ սինքն` 2008թ. ՊԾՖՀ-ի գնա հատ ման 
հա մե մատ կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: Ինչ պես նշվում է «ԿՑ-
7» ցու ցա նի շին վե րա բե րող մա սում (ար տաբ յու ջե տա յին գոր ծառ նութ յուն-
նե րի (ԱԲԳ) հաշ վետ վութ յուն ներ), ՊՈԱԿ-նե րը և ՓԲԸ-նե րը պար բե րա-
բար կազ մում և  ի րենց վե րա դաս լիա զոր մար մին նե րին ու Ֆի նանս նե րի 
նա խա րա րութ յանն են ներ կա յաց նում ի րենց ե կա մուտ նե րի ու ծախ սե րի, 
ինչ պես նաև ֆի նան սա կան արդ յունք նե րի մա սին հաշ վետ վութ յուն ներ: 
2013թ. սկզբին ԶԳ-նե րի ա ջակ ցութ յամբ ՖՆ-ի կող մից մշակ վել է ՊՈԱԿ-
նե րի ֆի դու ցիար հսկո ղութ յան նոր հա մա կարգ, ո րի ի րա կա նա ցու մը 
դեռևս փորձ նա կան փու լում է: Ինչ ևէ, օ րեն քով չի պա հանջ վում ՊՈԱԿ-նե-
րի ֆի նան սա կան հա շիվնե րի աու դիտ: Կա ռա վա րութ յան կող մից նշված 
ԱԲԳ-նե րի ֆի նան սա կան դիր քի դի տան ցու մը բա վա րար չէ ա նա չառ աու-
դի տոր նե րի կող մից նրանց հա շիվնե րի աու դի տին փո խա րի նե լու հա մար:

Վար չա կան խիստ հսկո ղութ յուն նե րը, փո խա ռու մի ջոց ներ ներգ րա վե լու 
հնա րա վո րութ յան օ րենսդ րո րեն նա խա տես ված սահ մա նա փա կու մը և 
պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րից նրանց ուղղ վող վե րահս կե լի ֆի-
նան սա վոր ման նշա նա կա լի ծա վալ նե րը ո րոշ չա փով սահ մա նա փա կում 
են ՏԻՄ-ե րի գոր ծու նեութ յան հետ կապ ված ֆիս կալ ռիս կը, բայց հստակ 
ֆի նան սա կան մո նի տո րինգն ամ բող ջա կան չէ և նույ նիսկ չի ընդգր կում 
նրանց ֆի նան սա կան դիր քը: 2002թ. « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մա սին» օ րեն քով նա խա տես վում է ար տա քին աու դիտ նե րի ի րա կա նաց-
ման հնա րա վո րութ յու նը, բայց, հիմնա կա նում կա րո ղութ յուն նե րի սահ մա-
նա փա կութ յան պատ ճա ռով այն դեռևս լայ նո րեն չի կի րառ վում: Ֆոր մալ 
ար տա քին աու դիտ նե րը կտա յին ռիս կի ա ռա վել հիմնա վոր գնա հատ ման 
հնա րա վո րութ յուն: Բա ցա ռութ յուն է Եր ևա նի քա ղա քա պե տա րա նը, ո րը 
2008թ. դեկ տեմ բե րից գոր ծում է  «Եր ևան քա ղա քում տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վար ման մա սին» օ րեն քի ներ քո: Նշ ված օ րեն քի հա մա ձայն, քա ղա-
քա պե տա րա նը պար տա վոր է ա պա հո վել իր տա րե կան հա շիվնե րի աու-
դի տը: Եր ևա նի ծախ սե րը կազ մում են հա մայն քա յին մար մին նե րի ընդ հա-
նուր ծախ սե րի 60 տո կո սը: 

Հիմնա կան չա փում (iii), Քա ղա քա կա նութ յան վրա հիմն վող բյու ջե-
տա վո րում (ԿՑ 11-12). Տա րե կան բյու ջե նե րի կազմ ման գոր ծըն թաց նե րը 
շա րու նա կում են մնալ ու ժեղ («ԿՑ-11»-ի «A» գնա հա տա կան և 2008թ., և 
2013թ. ՊԾՖՀ-նե րում), և ՄԺԾԾ-ի մի ջո ցով ա պա հով վում է նրանց միջ-
նա ժամ կետ ուղղ վա ծութ յու նը («ԿՑ-12»-ի ընդ հա նուր «B» գնա հա տա կան 
եր կու ՊԾՖՀ-նե րում): Ո լոր տա յին ռազ մա վա րութ յուն նե րի ծախ սե րի գնա-
հա տա կա նի և ֆիս կալ ի րա տե սութ յան վե րա բեր յալ չա փում (iii)-ի գնա հա-
տա կա նը բա րե լավ վել է` «C»-ից դառ նա լով «B»` ար տա ցո լե լով ա պա գա-
յում բյու ջե տա վոր ման միջ նա ժամ կետ հե ռան կա րի ամ րապն դու մը: Կա-
պի տալ ներդ րումնե րով պայ մա նա վոր ված ա պա գա ըն թա ցիկ ծախ սե րի 
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ա ռա ջան ցիկ հաշ վարկ նե րի նե րառ ման վե րա բեր յալ չա փում (iv)-ի գնա-
հա տա կա նը, ինչ ևէ, շա րու նա կում է ցածր լի նել: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, է ֆեկ տի վութ յա նը և  արդ յու նա վե տութ յա նը ա ջակ ցե լու 
տե սանկ յու նից բյու ջեի կազմ ման գոր ծըն թաց նե րը բա րե լավ ման կա րիք ու-
նեն: ՊՖԿՌ-ի հա մա ձայն, ա վե լի մեծ ու շադ րութ յուն է դարձ վում ո րա կին, 
իսկ 2013թ. ապ րի լին «ՀՀ բյու ջե տա յին հա մա կար գի մա սին» օ րեն քում ար-
ված փո փո խութ յան արդ յուն քում ա պա հով վել է 2014 թվա կա նից սկսած 
ծրագ րա յին բյու ջե տա վոր ման ֆոր մալ ներդր ման ի րա վա կան հիմ քը: Ս րան 
նա խոր դել է ծրագ րա յին բյու ջե տա վոր ման ոչ ֆոր մալ կի րառ ման ժա մա-
նա կաշր ջա նը, երբ 2010թ. սկսած տա րե կան բյու ջեի նա խա գի ծը Ազ գա յին 
ժո ղով է ներ կա յաց վել ինչ պես ըստ հոդ ված նե րի, այն պես էլ ծրագ րա յին 
ձևա չա փով: Կ պա հանջ վի մի քա նի տա րի, մինչև ծրագ րա յին բյու ջե տա-
վո րու մը ամ բող ջա պես կփո խա րի նի ա վան դա կան ձևա չա փին, քա նի որ 
ԾԲ-ի և բ յու ջե տա յին շրջա փու լի այլ հար ցե րից ել նե լով` անհ րա ժեշտ կլի նի 
ճշգրտումներ կա տա րել հաշ վա յին պլա նում: Ծ րագ րա յին բյու ջե տա վո րու մը 
մե ծա պես կնպաս տի ՄԺԾԾ-ի նշա նա կութ յան բարձ րաց մա նը: 

Հիմնա կան չա փում (iv), կան խա տե սե լիութ յու նը և հս կո ղութ յու նը բյու-
ջեի կա տար ման գոր ծըն թա ցում

Ե կա մուտ նե րի վար չա րա րութ յու նը (ԿՑ 13-15)

Ո րոշ ա ռա ջըն թաց է ար ձա նագր վել ե կա մուտ նե րի վար չա րա րութ յան ու-
ժե ղաց ման ուղ ղութ յամբ: «ԿՑ-13»-ի կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է 
հարկ վճա րող նե րի սպա սարկ ման բա րե լավ ման, հար կա յին հար ցե րով 
գան գա տարկ ման ան կախ խորհր դի ստեղծ ման մի ջո ցով: Կա տա րո ղա-
կա նը բա րե լավ վել է նաև «ԿՑ-14»-ի չա փում (iii)-ի մա սով` շնոր հիվ  ռիս-
կե րի վրա հիմն վող հար կա յին ստու գումնե րի վրա ար վող ա վե լի մեծ շեշ-
տադր ման: 2011թ. « Հար կա տու 3» է լեկտ րո նա յին կա ռա վար ման հա մա-
կար գի ներդր ման շնոր հիվ հար կա յին հաշ վետ վութ յուն նե րի տվյալ նե րի 
մշա կումն ի րա կա նաց վում է է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով և  ա պա հով վում է 
հար կա յին հա շիվնե րի տվյալ նե րի ավ տո մատ մշա կու մը, ո րի արդ յուն քում 
բարձ րա ցել է ե կա մուտ նե րի վար չա րա րութ յան հա մա կար գի արդ յու նա վե-
տութ յու նը: Ան մի ջա կան օ գուտ նե րից մե կը հար կա յին ա պառք նե րի մո նի-
տո րին գի բա րե լա վումն է, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տվել ճիշտ գնա հա տել 
հար կա յին ա պառք նե րի հա վա քագր մա նը վե րա բե րող «ԿՑ-15» ցու ցա նի-
շը: «ԿՑ-15»-ի «D+» գնա հա տա կա նը հիմնա կա նում պայ մա նա վոր ված է 
փոք րա թիվ խո շոր ըն կե րութ յուն նե րին բա ժին ընկ նող հար կա յին ա պառք-
նե րի հա վա քագր ման հետ կապ ված դժվա րութ յուն նե րով:

Դեռևս առ կա են մար տահ րա վեր ներ` կապ ված հար կա յին օ րենսդ րութ-
յամբ նա խա տես վող հա յե ցո ղա կան մո տե ցումնե րի կի րառ ման մա կար-
դա կի նվա զեց ման («ԿՑ-13»), գրանց ման ու հայ տա րա րագր ման ա ռու մով 
հար կա յին օ րենք նե րի հետ հա մա պա տաս խա նութ յան ա պա հով ման («ԿՑ-



ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՊԾՖՀ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ, 2013Թ.

14

14»)  տե սանկ յու նից: Էա կան խնդիր է հար կա յին պար տա վո րութ յուն նե րի 
մի մա սը կան խավ վճա րե լու ուղ ղութ յամբ Պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի-
տեի կող մից օ րի նա պահ հարկ վճա րող նե րի վրա գոր ծադր ված ճնշու մը, 
ո րի մա սին նշել են նաև ՊԾՖՀ-ի գնա հա տող թի մի հետ հան դի պած քա-
ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րը (ՔՀԿ-ներ)` հա-
մա կար գի թա փան ցի կութ յան և  արդ յու նա վե տութ յան առն չութ յամբ ի րենց 
մտա հո գութ յուն ներն ար տա հայ տե լիս: 2008թ. գնա հատ մա նը հա ջոր դող 
ժա մա նա կաշր ջա նում նման ճնշումնե րը ինչ-որ չա փով  նվա զել են, այ-
նո ւա մե նայ նիվ, այն ար տա ցոլ վել է 2014թ. փետր վա րին «Եր կա րաձգ ված 
ֆի  նան  սա վոր ման վար կի» ծրագ րի առն չութ յամբ ԱՄՀ-ին հղված ՀՀ Կա-
ռա վա րութ յան Մ տադ րութ յուն նե րի նա մա կում (ծրա գի րը հաս տատ վել է 
ԱՄՀ-ի կող մից 2014թ. մար տի 7-ին): Նա խա պայ ման նե րից մե կը հար-
կա յին վար չա րա րութ յան հա մա կար գի հե տա գա բա րե փո խումն է` ուղղ-
ված օ րի նա պահ հար կա տու նե րի թի րա խա վոր ման փո խա րեն հար կա յին 
խախ տումնե րի կրճատ մա նը:

ԶԳ-նե րի (ԱՄՀ, Հա մաշ խար հա յին բանկ, ԱՄՆ ՄԶԳ) ա ջակ ցութ յամբ ի րա-
կա նաց վող ըն թա ցիկ և պ լա նա վոր ված աշ խա տանք ներն ուղղ ված են հար-
կա յին վար չա րա րութ յան վե րոնշ յալ մնա ցած հար ցե րի կար գա վոր մա նը: 

Բ յու ջեի կա տա րում և դ րա մա կան մի ջոց նե րի / պարտ քի կա ռա վա րում 
(ԿՑ 16-17)

Բ յու ջեի կա տար ման հա մար մի ջոց նե րի հա սա նե լիութ յան կան խա տե սե-
լիութ յու նը շա րու նա կում է մնալ բարձր («ԿՑ-16»-ի բո լոր 3 չա փումնե րի 
գնա հա տա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ` «A»): Բ յու ջեի կա տար ման գոր ծըն-
թաց նե րի արդ յու նա վե տութ յու նը բարձ րա ցել է 2010թ. «Treasury Client» 
հա մա կար գի ներդր ման շնոր հիվ: Հիմնա կան բա րե լա վումն այն է, որ 
ԶԳ-նե րը գնա լով ա վե լի լայ նո րեն են կի րա ռում գան ձա պե տա կան հա մա-
կար գը: Մաս նա վո րա պես, 2011 թվա կա նից սկսած նա խագ ծե րի ու ծրագ-
րե րի ծախ սե րի գնա լով ա ճող մա սը ԶԳ-նե րի կող մից ֆի նան սա վոր վում 
են գան ձա պե տա կան միաս նա կան հաշ վի (ԳՄՀ) հա մա կար գի մի ջո ցով 
Գան ձա պե տա րա նի կող մից վե րահսկ վող` ԾԻԳ-ե րի բան կա յին հա շիվնե-
րով, մինչ դեռ նախ կի նում ֆի նան սա վոր ման մի ջոց ներն ա վան դադր վում 
են վե րը հա մա կար գից դուրս հա շիվնե րում: Ուս տի, «ԿՑ-17»-ի չա փում 
(ii)-ի գնա հա տա կա նը «B»-ից դար ձել է «A», ո րը թույլ է տվել բարձ րաց նել 
ընդ հա նուր գնա հա տա կա նը («B+»-ից` «A»): Պարտ քի կա ռա վար ման կա-
տա րո ղա կա նը մնում է ու ժեղ, ո րի մա սին է վկա յում 2013թ. սեպ տեմ բե րին 
եվ րո պար տա տոմ սի հա ջող թո ղար կու մը:  

Ներ քին հսկո ղութ յուն ներ (ԿՑ 18-21)

Վե րահս կիչ պա լա տը և ՖՆ-ի Ֆի նան սա կան վե րահս կո ղութ յան տես չութ-
յու նը (ինչ պես նաև ԶԳ-նե րը) հա մա րում են, որ աշ խա տա վար ձե րի նկատ-
մամբ հսկո ղութ յու նը (ԿՑ-18) հա մե մա տա բար ու ժեղ է ներ քին հսկո ղութ յան 
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ո րոշ այլ հա մա կար գե րի հա մե մատ: Այ դու հան դերձ, աշ խա տա վար ձե րի 
վճա րա ցու ցակ նե րի և  անձ նա կազ մի վե րա բեր յալ գրան ցումնե րի հա մադր-
ման ժա մա նա կին լի նե լու և հա ճա խա կա նութ յան վե րա բեր յալ չա փում (i)-ի 
«D» գնա հա տա կա նը և  անձ նա կազ մի վե րա բեր յալ գրան ցումնե րի և տե ղե-
կատ վա կան բա զա յում փո փո խութ յուն նե րի նկատ մամբ հսկո ղութ յան հու-
սա լիութ յան մա սին չա փում (iii)-ի «C» գնա հա տա կա նը վկա յում են աշ խա-
տա վար ձե րի հա մա կար գում հնա րա վոր ռիս կի առ կա յութ յան մա սին: Առ կա 
ցան կա ցած ան հա մա պա տաս խա նութ յուն կա րող է բա ցա հայտ վել փաս-
տա ցի («ex post») հա մադր ման մի ջո ցով, ո րը թերևս ժա մա նա կա տար կլի-
նի, քա նի որ անձ նա կազ մի վե րա բեր յալ գրան ցումնե րի և  աշ խա տա վար ձի 
վճա րա ցու ցակ նե րի միջև կա պերն ավ տո մա տաց ված չեն: 

Վեր ջին տա րի նե րին գնումնե րի հա մա կար գը («ԿՑ-19») էա պես բա րե փոխ-
վել է` նպա տակ ու նե նա լով ա պա հո վել «ար ժեք փո ղի դի մաց» սկզբուն քով 
մի ջոց նե րի խնա յո ղա բար և ն պա տա կա յին օգ տա գոր ծու մը: «Գ նումնե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի փո փո խութ յան (2010թ.) արդ յուն քում գնումնե րի հա-
մար պա տաս խա նատ վութ յունն ա պա կենտ րո նաց վել է դե պի ճյու ղա յին 
նա խա րա րութ յուն ներ, ՖՆ-ի կազ մում ստեղծ վել է Գ նումնե րի ա ջակց ման 
կենտ րոն (ԳԱԿ), ո րը հան դես է գա լիս որ պես խորհր դատ վա կան մար մին, 
ինչ պես նաև ձևա վոր վել է Գ նումնե րի բո ղո քարկ ման խոր հուր դը (ԳԲԽ): 
Ո րոշ ԶԳ-ներ գտնում են, որ ԳԲԽ-ի ան կա խութ յան աս տի ճա նը վի ճար կե-
լի է, քա նի որ ԳԱԿ-ը հան դես է գա լիս որ պես վեր ջի նիս քար տու ղա րութ-
յուն: Ա վե լին, թեև ԳԲԽ-ի կազ մում նե րառ ված են ներ կա յա ցու ցիչ ներ մաս-
նա վոր հատ վա ծից, սա կայն նրանք ներ կա յաց նում են ՀԿ-նե րի, այլ ոչ` 
ձեռ նար կա տի րա կան հատ վա ծը: Եվ ճյու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րի, և 
ԳԱԿ-ի կա րո ղութ յուն նե րի սահ մա նա փա կութ յու նը ակն հայ տո րեն խո չըն-
դո տում է է ֆեկ տի վութ յան ա ռու մով ա պա կենտ րո նաց ման տված օ գուտ-
նե րի  ի րա գործ մա նը:

Վեր ջին տա րում մե ծա պես ա ճել է գնումնե րի հա մա կար գի թա փան ցի կութ-
յու նը, ո րին նպաս տել են ՏՏ ո լոր տում ար ձա նագր ված զար գա ցումնե րը (թա-
փան ցի կութ յան վե րա բեր յալ չա փում (iii)-ի գնա հա տա կա նը «B» է): Մե ծա պես 
ա ճել է հան րութ յան հա մար գնումնե րի մա սին տե ղե կատ վութ յան հա սա նե-
լիութ յու նը, ստեղծ վել է է լեկտ րո նա յին գնումնե րի հա մա կար գը: Է լեկտ րո նա-
յին մրցույթ նե րի անց կաց մա նը սկզբնա կան փու լում  խո չըն դո տել են տեխ-
նի կա կան խնդիր նե րը, սա կայն 2014թ. սկզբից հա մա կար գը սկսել է գոր ծել: 

Փաս տե րը վկա յում են այն մա սին, որ մեկ աղբ յու րից գնումնե րը դեռևս 
զգա լիո րեն տա րած ված են: Մեկ աղբ յու րից կա տար վող գնումնե րի ծա-
վա լի մա սին տե ղե կատ վութ յան ձեռք բե րու մը խնդրա հա րույց է, ին չը մա-
սամբ պայ մա նա վոր ված է գնումնե րի ո լոր տում պար տա կա նութ յուն նե րի 
ա պա կենտ րո նաց մամբ: Այս պի սով, չա փում (ii)-ը գնա հատ վել է «D», ո րի 
արդ յուն քում ընդ հա նուր գնա հա տա կա նը դար ձել է «B»:

Ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն նե րի նկատ մամբ հսկո ղութ յու նը («ԿՑ-
20», i) բա րե լավ վել է` «B»-ից դառ նա լով «A», շնոր հիվ (i) 2010թ. «Client-
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Treasury» հա մա կար գի ներդր ման (ո րի արդ յուն քում պե տա կան մար-
մին նե րը կա րող են ձևա կեր պել վճա րումնե րը ան մի ջա պես « Գան ձա պե-
տա կան գոր ծառ նա կան օր» («ԳԳՕ») ծրագ րա յին հա մա կար գի մի ջո ցով, 
ա ռանց տե ղա կան գան ձա պե տա կան բա ժին նե րի (ՏԳԲ) մի ջամ տութ յան), 
(ii) «ԳԳՕ» հա մա կար գի պար բե րա կան ար դիա կա նաց ման, և (iii) դրա 
ծած կույ թում գնա լով ա վե լի մեծ թվով ԾԻԳ-ե րի նե րառ ման:

Իր տա րե կան հաշ վետ վութ յուն նե րում Վե րահս կիչ պա լատն անդ րա դառ-
նում է ոչ աշ խա տա վար ձա յին ծախ սե րի (այդ թվում գնումնե րի) նկատ-
մամբ ներ քին հսկո ղութ յան այլ հա մա կար գե րի հետ ան հա մա պա տաս խա-
նութ յան դեպ քե րին (չա փում (iii)) ո րոնց արդ յուն քում մե ծա նում է ոչ արդ-
յու նա վետ ծախ սե րի ռիս կը: Չա փումներ (ii)-ի և (iii)-ի գնա հա տա կան նե րը 
մնա ցել են ան փո փոխ` «C», ո րի արդ յուն քում ընդ հա նուր գնա հա տա կա նը 
մնա ցել է ան փո փոխ «C+»:

2012թ. « Ներ քին աու դի տի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ըն դու նու մից հե տո ներ քին 
աու դի տի գոր ծա ռույ թը («ԿՑ-21») դեռևս գտնվում է իր զար գաց ման փու լում: 
2008թ. ՊԾՖՀ-ից հե տո ար ձա նագր վել է զգա լի ա ռա ջըն թաց. ընդ հա նուր 
գնա հա տա կա նը «D+»-ից դար ձել է «C»: Ն ման բարձ րա ցու մը պայ մա նա վոր-
ված է ներ քին աու դի տի ծած կույ թի և  ո րա կի վե րա բեր յալ չա փում (i)-ի և  աու-
դի տի բա ցա հայ տումնե րի առն չութ յամբ ղե կա վա րութ յան պա տաս խան գոր-
ծո ղութ յուն նե րի վե րա բեր յալ չա փում (iii)-ի կա տա րո ղա կա նի բա րե լավ մամբ: 

ՆԱ-ի գոր ծա ռույ թի զար գա ցու մը հան դի սա նում է Պե տա կան ներ քին ֆի-
նան սա կան հսկո ղութ յան (ՊՆՖՀ) ռազ մա վա րութ յան ան բա ժա նե լի մա սը 
(քննութ յան է առն վում ստորև կետ (iii)-ում), ո րի հա մա ձայն, ծա ռա յութ-
յուն նե րի ծախ սարդ յու նա վետ մա տուց ման վրա կոնկ րե տա նա լու նպա-
տա կով անհ րաժշտ է ի րա կա նաց նել կա ռա վար ման ա պա կենտ րո նա ցում: 
Սահ ման վել են ներ քին աու դի տի ստան դարտ ներն ու  ինս տի տու ցիո նալ 
միա վոր նե րը: ՆԱ-ի գոր ծա ռույթն ուղ ղա կիո րեն հաշ վե տու է կազ մա կեր-
պութ յան ղե կա վա րին, և ս րա շնոր հիվ ա պա հով վում է ՆԱ-ի գոր ծա ռա-
կան ան կա խութ յու նը: 2013թ. հուն վա րին ներդր վել է ներ քին աու դի տի 
միաս նա կան կա ռա վար ման տե ղե կատ վա կան հա մա կար գը: Պե տա-
կան մար մին նե րի մեծ մա սում ստեղծ վել է ներ քին աու դի տի ստո րա բա-
ժա նում: Մ շակ վել և հաս տատ վել են ներ քին աու դի տի մաս նա գի տա կան 
ստան դարտ ներն ու ներ քին աու դի տի ձեռ նարկ նե րը, ո րոնք հիմն վում են 
Ներ քին աու դի տոր նե րի մի ջազ գա յին ինս տի տու տի կող մից սահ ման ված 
ստան դարտ նե րի վրա: Ներ են դրվել ո րա կի ե րաշ խա վոր ման հա մա կար-
գեր, թեև 2012 (2013թ.) արդ յունք նե րով դրանք գոր ծում են ըն դա մե նը 
7(36) պե տա կան մար մին նե րում: Պե տա կան մար մին նե րում դեռևս ձևա-
վոր վում են ներ քին աու դի տի կո մի տե ներ:

Հիմնա կան չա փում (v), հաշ վա պա հա կան հաշ վա ռում և հաշ վետ վութ-
յուն ներ (ԿՑ 22-25). Գան ձա պե տա կան ՏՏ հա մա կար գի մի ջո ցով Գան-
ձա պե տա րա նի կող մից կա ռա վար վող հա շիվնե րի հա մադ րումնե րը կա-
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տար վում են հա ճա խա կիո րեն և ժա մա նա կին («ԿՑ-22»): Բան կա յին հա-
շիվնե րի հա մադր ման մա սին չա փում (i)-ի կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել 
է, քա նի որ 2012 թվա կա նից ԳՄՀ-ում են ար տա ցոլ վում զար գաց ման գոր-
ծըն կեր նե րի ֆի նան սա վոր մամբ ի րա կա նաց վող նա խագ ծե րի/ծրագ րե րի 
գոր ծարք նե րը: Ընդ հա նուր գնա հա տա կա նը բարձ րա ցել է` «B+»-ից դառ-
նա լով «A»: 

«ԿՑ-23» ցու ցա նի շի կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է` «C»-ից դառ նա լով 
«A»` պայ մա նա վոր ված նրա նով, որ ներ կա յումս կազմ վում և հ րա պա րակ-
վում են ՊՈԱԿ-ի կար գա վի ճակ ու նե ցող դպրոց նե րի մուտ քե րի և  ել քե րի 
մա սին հաշ վետ վութ յուն նե րը:

Բ յու ջեի կա տար ման մի ջանկ յալ հաշ վետ վութ յուն նե րը («ԿՑ-24») արդ յու-
նա վե տո րեն գե նե րաց վում են Գան ձա պե տա րա նի ՏՏ հա մա կար գի մի ջո-
ցով: «B+» ընդ հա նուր գնա հա տա կա նը մնա ցել է նույ նը, բայց տվյալ նե-
րի ո րա կը (չա փում (iii)) բա րե լավ վում է («B»-ից` («B▲»)` հիմնա կա նում 
պայ մա նա վոր ված «Client Treasury» հա մա կար գի ներդր մամբ և դ րա նում 
ԶԳ-նե րի ֆի նան սա վոր մամբ ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի ու նա խագ ծե րի 
ֆի նան սա կան հոս քե րի նե րառ մամբ:

Հաշ վա պա հա կան ժա մա նա կա կից ստան դարտ նե րի բա ցա կա յութ յու նը 
խո չըն դո տում է աու դի տի են թա կա ի մաս տա լից ֆի նան սա կան հաշ վետ-
վութ յուն նե րի կազմ մա նը («ԿՑ-25» ցու ցա նի շի չա փում (i)-ի գնա հա տա-
կա նը` «C»): Դեռևս կի րառ վում են խորհր դա յին տա րի նե րին ըն դուն ված 
ստան դարտ նե րը: Հաշ վետ վութ յուն նե րը հիմնա կա նում ար տա ցո լում են 
ե կա մուտ նե րի ու ծախ սե րի կա տա րո ղա կա նը, ՀՀ Կա ռա վա րութ յան բան-
կա յին հա շիվնե րի մնա ցորդ նե րի և դ րանց փո փո խութ յուն նե րի մա սին 
տե ղե կատ վութ յու նը: Դ րանք չեն կազմ վում հաշ վա պա հա կան հաշ վետ-
վութ յուն նե րի տես քով, ո րոնք ցույց են տա լիս մի կող մից, ե կա մուտ նե րի 
ու ծախ սե րի հոս քե րի, իսկ մյուս կող մից, ֆի նան սա կան ակ տիվնե րի ու 
պար տա վո րութ յուն նե րի փո փո խութ յուն նե րի միջև կա պը: Գան ձա պե տա-
կան ՏՏ հա մա կար գը գլխա վո րա պես կենտ րո նա ցած է բյու ջեի կա տար-
ման հսկո ղութ յուն նե րի, այլ ոչ` հաշ վառ ման վրա և  ակն հայ տո րեն իր պա-
րա մետ րե րով նա խա տես ված չէ հաշ վա պա հա կան հաշ վետ վութ յուն նե րի 
գե նե րաց ման հա մար: 

Ի լրումն Հան րա յին հատ վա ծի հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման մի ջազ գա յին 
ստան դարտ նե րին (ՀՀՀՀՄՍ) հա մա հունչ ՀՀ հան րա յին հատ վա ծի հաշ-
վա պա հա կան հաշ վառ ման ստան դարտ ներ (ՀՀՀՀՍ) ներդ նե լու իր մտադ-
րութ յա նը, Կա ռա վա րութ յու նը քննութ յան է առ նում ֆի նան սա կան կա ռա-
վար ման հա մա կար գի շրջա նա կի ընդ լայն ման հար ցը, որ պես զի, ի թիվս 
այլ գոր ծա ռույթ նե րի, ա պա հով վի ֆի նան սա կան հաշ վա պա հա կան ար ժա-
նա հա վատ հաշ վետ վութ յուն նե րի ժա մա նա կին գե նե րա ցու մը: ՖՆՊՀ-ի նոր 
ռազ մա վա րութ յան (տես ստորև կետ (iii)-ը) հետ մեկ տեղ սա կա պա հո վի 
դրա մի դի մաց ար ժե քի հա մար ղե կա վա րութ յան հաշ վետ վո ղա կա նութ յու-
նը և ն պա տակ նե րի ի րա գոր ծու մը: ՀՀՀՀՍ-նե րի ներդր ման հա մար կպա-
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հանջ վի ո րո շա կի ժա մա նակ, քա նի որ անհ րա ժեշտ կլի նի պե տա կան մար-
մին նե րում ներդ նել հաշ վա պա հա կան նոր ստան դարտ նե րը:

Հիմնա կան չա փում (vi), Ար տա քին ու սումնա սի րութ յուն (ԿՑ 26-28). Ար-
տա քին աու դի տի գոր ծա ռույ թի կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել և շա րու նա կում 
է բա րե լավ վել` աու դի տի շրջա նա կի և բ նույ թի ամ րապնդ ման ուղ ղութ յամբ 
Վե րահս կիչ պա լա տի կող մից ի րա կա նաց վող բա րե փո խումնե րի մի ջո ցով: 
Ակն կալ վում է, որ բա րե փո խումնե րը կշա րու նակ վեն` հիմն վե լով ՎՊ-ի նա խա-
տես վող նոր ռազ մա վա րա կան ծրագ րի վրա: Ընդ հա նուր գնա հա տա կա նը 
բարձ րա ցել է` «D+»-ից դառ նա լով «C+▲»: Չա փում (i)-ի կա տա րո ղա կա նի բա-
րե լա վու մը գլխա վո րա պես պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ  « Վե րահս կիչ պա-
լա տի մա սին» ՀՀ օ րեն քով (գոր ծում է 2007 թվա կա նից) նա խա տես վում է Վե-
րահս կիչ պա լա տի ան կա խութ յան ա վե լի բարձր աս տի ճան։ Մաս նա վո րա պես, 
Վե րահս կիչ պա լատն (ՎՊ) այլևս Ազ գա յին ժո ղո վի են թա կա յութ յան տակ չէ, 
սա կայն ՎՊ-ն դեռևս չի հա մա պա տաս խա նում «INTOSAI»-ի ան կա խութ յան 
ստան դար տին (օր.` ՎՊ-ի աշ խա տա կից նե րը հան դի սա նում են քա ղա քա ցիա-
կան ծա ռա յող ներ, իսկ ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը կա րող է փո փո խել ՎՊ-ի բյու ջեի 
նա խա գի ծը նախ քան այն ԱԺ ներ կա յաց նե լը): ՎՊ-ն  ակն կա լում է, որ օ րեն քը 
կվե րա նայ վի` նա խա տե սե լով ՎՊ-ի ան կա խութ յան ա վե լի բարձր աս տի ճան: 

Ինչ վե րա բե րում է չա փում (iii)-ի կա տա րո ղա կա նին, ա պա աու դի տի բա ցա-
հայ տումնե րի առն չութ յամբ ղե կա վա րութ յան ար ձա գան քը բա րե լավ վում 
է թա փան ցի կութ յան աս տի ճա նի բարձ րաց ման, ՎՊ-ի ա ռա ջար կութ յուն-
նե րի հրա պա րակ ման և ճ յու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րի կող մից ի րա-
կա նաց վե լիք պա տաս խան գոր ծո ղութ յուն նե րի ա ռու մով։ Սա կայն նշված 
գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը փաս տող ա պա ցույց նե րը դեռևս սահ-
մա նա փակ են: Սահ ման ված ժամ կետ նե րում ՎՊ-ի կող մից ԱԺ հաշ վետ-
վութ յուն նե րի ներ կա յաց ման վե րա բեր յալ չա փում (ii)-ի կա տա րո ղա կա նը 
մնա ցել է ան փո փոխ, բայց փոխ վել է գնա հատ ման ա ռար կան. ՎՊ-ի տա-
րե կան հաշ վետ վութ յան փո խա րեն քննութ յան է առն վում ՎՊ-ի եզ րա-
կա ցութ յու նը ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից կազմ վող բյու ջեի կա տար ման 
տա րե կան հաշ վետ վութ յան վե րա բեր յալ: Հարկ է նշել, որ ՎՊ-ի տա րե կան 
հաշ վետ վութ յուն ներն անդ րա դար ձել են ՊՖԿ-ին առնչ վող կոնկ րետ հար-
ցե րին, ընդգր կել են մե կից ա վե լի տա րի ներ և չեն կենտ րո նա ցել կոնկ րետ 
ճյու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րի կամ ո լորտ նե րի վրա:

Օ րենս դի րի կող մից տա րե կան բյու ջեի մա սին օ րենք նե րի ու սումնա սիր-
ման ո րա կի («ԿՑ-27») ընդ հա նուր գնա հա տա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ` 
«C+»: Ա ռա ջին 3 չա փումնե րի գնա հա տա կա նը մնա ցել է նույ նը` «A»: Սա 
վկա յում է այն մա սին, որ ու սումնա սիր ման գոր ծըն թա ցը լավ է ի րա կա-
նաց վում: «A» գնա հա տա կան նե րի պահ պա նու մը չի վեր հա նում ու սում-
նա սիր ման ո րա կի այն բա րե լա վու մը, ո րը տե ղի է ու նե ցել 2014թ. բյու ջեն 
ծրագ րա յին ձևա չա փով, ինչ պես նաև ըստ հոդ ված նե րի Ազ գա յին ժո ղով 
(ԱԺ) ներ կա յաց նե լու արդ յուն քում: Այժմ ԱԺ պատ գա մա վոր նե րը կա րող 
են ա վե լի արդ յու նա վե տո րեն ու սումնա սի րել բյու ջե նե րը` գնա հա տե լով, թե 
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ա ռա ջարկ վող բյու ջե նե րը որ քա նով են հա մա հունչ պե տա կան քա ղա քա-
կա նութ յան նպա տակ նե րին: Չա փում (iv)-ի ա ռու մով օ րենսդ րութ յու նը շա-
րու նա կում է նա խա տե սել թույլ սահ մա նա փա կումներ տար վա ըն թաց քում 
,ա ռանց ԱԺ-ի նախ նա կան հա վա նութ յան, Կա ռա վա րութ յան կող մից բյու-
ջեում փո փո խութ յուն ներ կա տա րե լու ծա վա լի նկատ մամբ, քա նի որ ի րա-
վա կան դաշ տը թույլ է տա լիս Կա ռա վա րութ յա նը լրա ցու ցիչ ե կա մուտ նե-
րի սահ ման նե րում մե ծաց նել բյու ջեի ընդ հա նուր ծախ սերն ա ռանց ԱԺ-ի 
նախ նա կան հա վա նութ յան:

Օ րենս դի րի կող մից ՎՊ-ի աու դի տո րա կան հաշ վետ վութ յուն նե րի ու սումնա-
սիր ման ո րա կը («ԿՑ-28»), ընդ հա նուր առ մամբ, լավ է (եր կու ՊԾՖՀ-նե րում էլ 
չա փումներ (i)-ը և (ii)-ը գնա հատ վել են «A»), բայց ընդ հա նուր կա տա րո ղա կա-
նի վրա բա ցա սա բար է անդ րա դառ նում այն, որ աու դի տի բա ցա հայ տումնե րի 
ու սումնա սի րու մից հե տո ԱԺ պատ գա մա վոր նե րի կող մից ար վող ա ռա ջարկ-
նե րը չու նեն պար տա դիր կա տար ման ուժ: «D+» գնա հատ ված ընդ հա նուր կա-
տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ չի սահ ման վում 
ՎՊ-ի հաշ վետ վութ յուն նե րի հի ման վրա ԱԺ-ի կող մից ա ռա ջար կութ յուն նե րի 
ներ կա յաց ման ֆոր մալ պա հանջ ներ: ՎՊ-ի հաշ վետ վութ յուն նե րում նշվող 
հար ցե րի լուծ ման առն չութ յամբ ԱԺ կող մից վեր ջին 12 ա միս նե րին պաշ տո նա-
կան ա ռա ջար կութ յուն ներ չեն ներ կա յաց վել Կա ռա վա րութ յա նը:

(ii) ՊՖԿ-ի թույլ կող մե րի ազ դե ցութ յան գնա հա տում

ՊՖԿ հա մա կար գե րի թույլ կող մե րը կա րող են բա ցա սա բար անդ րա դառ-
նալ բյու ջե տա յին վերջ նա կան արդ յունք նե րի վրա ե րեք մա կար դա կում` 
ընդ հա նուր ֆիս կալ կար գա պա հութ յուն, մի ջոց նե րի ռազ մա վա րա կան 
բաշ խում և ծա ռա յութ յուն նե րի ծախ սարդ յու նա վետ մա տու ցում: Հա յաս-
տա նի դեպ քում կա րե լի է ա սել, որ թույլ կող մե րը գլխա վո րա պես ար տա-
ցոլ ված են երկ րորդ և  եր րորդ մա կար դա կում. ընդ հա նուր ֆիս կալ կար-
գա պա հութ յու նը ա պա հով վում է (այդ մա սին նշվում է Բա ժին 2-ում հա-
մաշ խար հա յին ֆի նան սա կան ճգնա ժա մի ազ դե ցութ յան մեղ մաց ման ուղ-
ղութ յամբ Հա յաս տա նի հա ջող քայ լե րի առն չութ յամբ): Տա րե կան բյու ջեի 
կազմ ման գոր ծըն թա ցի կա տա րո ղա կա նը կի րառ վող ըն թա ցա կար գե րի 
տե սանկ յու նից լավ է («ԿՑ-11»-ի բո լոր չա փումնե րը գնա հատ վել են «A»), 
բայց միջ նա ժամ կետ հե ռան կա րում բյու ջե տա յին մի ջոց նե րի հատ կաց ման 
ա ռու մով ռազ մա վա րա կան տե ղա բաշ խումնե րի ամ բող ջա կան գոր ծըն թա-
ցը (իր բնույ թով ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու ցու մը ընդգր կում է միջ նա ժամ-
կետ հո րի զոն) դեռևս չի ներդր վել (ցածր գնա հա տա կան ներ չա փումներ 
(iii)-ի և (iv)-ի հա մար): ՄԺԾԾ-ի շրջա նա կում ծրագ րա յին բյու ջե տա վոր ման 
ներդր ման ուղ ղութ յամբ տար վող ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րը կօգ նեն հզո-
րաց նե լու ռազ մա վա րա կան տե ղա բաշ խումնե րի գոր ծըն թա ցը: 

Ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման ո րա կի վրա ՊՖԿ-ի գոր ծող հա մա կար-
գե րի ու նե ցած հիմնա կան ազ դե ցութ յու նը կա րող է դրսևոր վել «ԿՑ 18-20» 
ցու ցա նիշ նե րին նվիր ված մա սե րում նշվող ներ քին հսկո ղութ յան հա մա-
կար գի թե րութ յուն նե րի (օր.` գնման ոչ մրցակ ցա յին ձևե րի կի րա ռում) 
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պատ ճա ռով անհ րա ժեշ տից ա վե լի բարձր ծախ սե րով ծա ռա յութ յուն նե րի 
մա տուց ման տես քով: Ա նուղ ղա կի ազ դե ցութ յուն նե րը հետև յալն են.

•	 Բ յու ջե տա վոր ման մեջ միջ նա ժամ կետ հե ռան կա րի զար գաց ման ան-
բա վա րար աս տի ճա նը ևս հան գեց նում է ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց-
ման ծախ սարդ յու նա վետ ծրագ րե րին ուղղ վա ծութ յան («ԿՑ 11-12») 
ան բա վա րար աս տի ճա նին: 

•	 Ե կա մուտ նե րի վար չա րա րութ յան և կան խա տես ման («ԿՑ 3, 11-13») 
հետ կապ ված թե րութ յուն նե րը հան գեց նում են ծա ռա յութ յուն նե րի ֆի-
նան սա վոր ման հա մար հա սա նե լի ե կա մուտ նե րի նվազ մա նը:

•	 ՊՈԱԿ-նե րի և ՓԲԸ-նե րի, և  ո րոշ չա փով նաև ՏԻՄ-ե րի գոր ծու նեութ-
յան մո նի տո րին գի («ԿՑ-9») ան բա վա րար լի նե լու պատ ճա ռով ա ռա-
ջա ցող անս պա սե լի ֆիս կալ ցնցումնե րը ևս կա րող են նպաս տել ծա-
ռա յութ յուն նե րի ֆի նան սա վոր ման հա մար հա սա նե լի ե կա մուտ նե րի 
նվազ մա նը:

•	 Աու դի տի են թա կա տա րե կան ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ յուն ներ 
կազ մե լու ու նա կութ յան բա ցա կա յութ յու նը սահ մա նա փա կում է հան-
րութ յան հնա րա վո րութ յու նը տե ղե կա նա լու ծախ սե րի մա սին հաշ-
վետ վութ յուն նե րի ար ժա նա հա վա տութ յան և ծած կույ թի հա մա պար-
փա կութ յան մա սին («ԿՑ 25»):

•	 Վե րահս կիչ պա լա տի կող մից կա տա րո ղա կա նի աու դիտ նե րի ի րա-
կա նաց ման գրե թե բա ցա կա յութ յու նը վկա յում է, որ դեռևս գո յութ յուն 
չու նեն մա տուց վող հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րի ծախ սարդ յու նա վե-
տութ յան (այ սինքն` դրա մի դի մաց ար ժե քի ա պա հով ման) գնա հատ-
ման ան կախ մե խա նիզմներ:

•	 ՊՖԿ և պե տա կան կա ռա վար ման բա րե փո խումնե րի ի րա կա նաց-
ման քսան տա րուց հե տո էլ ՀՀ Կա ռա վա րութ յու նում դեռևս գոր ծում 
է կենտ րո նաց ված կա ռա վար ման հա մա կար գը, և ս րա արդ յուն քում 
ան բա վա րար ու շադ րութ յուն է դարձ վում ծախ սարդ յու նա վետ ե ղա-
նա կով հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման վրա: Այս հար ցը 
պետք է կար գա վոր վի ինչ պես ՊՆՖՀ-ի ռազ մա վա րութ յան (ստորև 
(iii)), այն պես էլ ծրագ րա յին բյու ջե տա վոր ման ներդր ման մի ջո ցով:

(iii) Բա րե փո խումնե րի ծրագր ման և  ի րա կա նաց ման հե ռան կար ներ

Կա ռա վա րութ յու նը դեռևս ի րա կա նաց նում է Պե տա կան ֆի նան սա կան 
կա ռա վար ման ռազ մա վա րութ յան (ՊՖԿՌ) 1-ին փու լը, ո րը նա խա ձեռն-
վել է 2010թ. վեր ջին, և  այս աշ խա տանք նե րում Ֆի նանս նե րի նա խա րա-
րութ յու նը կա տա րում է  ա ռա ջա տար ինս տի տու ցիո նալ կա ռույ ցի դե րը: 
Ռազ մա վա րութ յու նը բաղ կա ցած է ե րեք փու լից և կա վարտ վի 2020 թվա-
կա նին: Վերջ նա կան նպա տակն է ծախ սե րի է ֆեկ տիվ, արդ յու նա վետ ու 
թա փան ցիկ հա մա կար գի ա պա հո վու մը: Ա ռա ջին փու լը, որն ա վարտ վում 
է 2014թ., նպա տակ է հե տապն դում ա վար տել հիմնա կան հա մա կար գե-
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րի հսկո ղութ յան մե խա նիզմնե րի հզո րաց ման աշ խա տանք նե րը և նա խա-
պատ րաստ վել երկ րորդ փու լին, որն, իր հեր թին, ուղղ ված կլի նի հան րա-
յին ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման հա մար կա ռա վար չա կան պար տա-
կա նութ յուն նե րի կա տա րե լա գործ ման մի ջո ցով է ֆեկ տի վութ յան բարձ-
րաց մա նը: Ա ռա ջին փու լի գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րով նա խա տես ված 
աշ խա տանք նե րը դեռևս ի րա կա նաց վում են:

ՊՆՖՀ-ի նոր ռազ մա վա րութ յու նը, որն ինք նին ՊՖԿՌ-ի բա ղադ րիչ նե րից 
մեկն է, կսա տա րի ա ռա ջին փու լի ի րա կա նաց մա նը: Ռազ մա վա րութ յան 
հա մա ձայն, կա ռա վա րու մը պետք է «ա պա կենտ րո նաց վի» այն ա ռու մով, 
որ ստո րին օ ղակ նե րի ղե կա վար նե րին կտրվի ճկու նութ յուն կա ռա վա րե-
լու ծախ սե րը` ել նե լով աս տի ճա նա բար ներդր վող ծրագ րա յին բյու ջե տա-
վոր մա նը հա մա պա տաս խան պե տա կան ծախ սե րի ո րա կը բարձ րաց նե-
լու շա հից: Գոր ծող հա մա կար գում կա ռա վա րու մը խիստ կենտ րո նա ցած 
է ճյու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րի ստո րա կար գութ յան վե րին օ ղա կում: 
Ճ կու նութ յան հնա րա վո րութ յան ընդ լայ նու մը զու գակց վում է հաշ վետ վո-
ղա կա նութ յան պա հանջ նե րով: Ճ յու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րում ներ-
քին աու դի տի գոր ծա ռույ թի կա յա նա լուց հե տո ՆԱ-ի ստո րա բա ժա նում-
նե րը կկա րո ղա նան մո նի տո րին գի են թար կել հաշ վետ վո ղա կա նութ յանն 
ա ջակ ցող ներ քին հսկո ղութ յան հա մա կար գե րի հու սա լիութ յու նը: Ընդ 
ո րում, ՊՆՖՀ-ի այլ բա ղադ րիչ նե րը չի րա կա նաց նե լու դեպ քում ներ քին 
աու դի տի գոր ծա ռույ թի օգ տա կա րութ յու նը կնվա զի:

ՊՆՖՀ-ի ռազ մա վա րութ յան կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե կը կա ռա վար-
չա կան հաշ վետ վո ղա կա նութ յան վրա հիմն վող` ֆի նան սա կան կա ռա վար-
ման և հս կո ղութ յան (ՖԿՀ) հա մա կար գի ստեղ ծումն է: Վեր ջինս դեռևս չի 
ներդր վել, քա նի որ դեռ չի ըն դուն վել հա մա պա տաս խան օ րենսդ րութ յու նը 
(ՖԿՀ-ի մա սին օ րեն քը):

Ցան կա ցած երկ րում քա ղա քատն տե սա գի տա կան և  ինս տի տու ցիո նալ / 
մարդ կա յին ռե սուրս նե րի սահ մա նա փա կութ յան հետ կապ ված գոր ծոն-
նե րը կա րող են խո չըն դո տել ՊՖԿ բա րե փո խումնե րի ծրագ րե րի ի րա կա-
նաց մա նը, և  այս ա ռու մով Հա յաս տա նը բա ցա ռութ յուն չէ: 

Զար գաց ման գոր ծըն կեր նե րի (ԶԳ-ներ) գոր ծե լա կեր պե րը (ԿՑ-7 (ii) և 
D1-D3) առ հա սա րակ ա ջակ ցում են հա մա պար փա կութ յա նը և թա փան-
ցի կութ յա նը: «ԿՑ-7(ii)»-ի և «D1-D2»-ի ա ռու մով կա տա րո ղա կա նը հիմնա-
կա նում մնա ցել է ան փո փոխ: ԶԳ-նե րի կող մից ազ գա յին հա մա կար գե րի 
կի րառ ման («D-3») կա տա րո ղա կա նը էա պես բա րե լավ վել է` պայ մա նա-
վոր ված բյու ջե տա յին ա ջակ ցութ յան տես քով տրա մադր վող օգ նութ յան 
մաս նա բաժ նի ա ճով, երկ րի ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ յուն նե րի և գան-
ձա պե տա կան հա մա կար գե րի  ընդ լայն ված կի րառ մամբ (ինչ պես նշվում է 
ԿՑ 17, 22 և 24 ցու ցա նիշ նե րին նվիր ված մա սե րում) և ԶԳ-նե րի ֆի նան սա-
վոր մամբ ի րա կա նաց վող ծրագ րե րում ու նա խագ ծե րում ար տա քին աու-
դի տի հա մա կար գի կի րառ ման ընդ լայն մամբ: ԶԳ-նե րը դեռևս չեն կի րա-
ռում պե տա կան գնումնե րի հա մա կար գե րը:
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2008թ. և 2013թ. ՊԾՖՀ կատարողական ցուցանիշների ամփոփ 
գնահատականները 1/, 2/, 3/

ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՉԱՓՈՒՄ

Միավոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

Միավոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գնահատում

Ա. ԲՅՈՒՋԵԻ ԱՐԺԱՆԱՀԱՎԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՑ-1. Ընդհանուր 
ծախսերի 
կատարողական 
(Մ1)

B A

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է: 
Սա մա սամբ պայ մա նա վոր ված է ե կա-
մուտ նե րի և ծախ սե րի ա ռա վել ի րա տե-
սա կան պլա նա վոր մամբ:

ԿՑ-2.
Ծախ սա յին կազ-
մի փո փո խութ յուն 
(Մ1)
(i) Կազ մի փո փո-
խութ յան շե ղում
(ii) Չ բաշխ ված 
ծախ սեր

«NA»
(հին մե-

թո դա բա-
նութ յամբ` 

«A»)

B+
(i) B 
(ii) A

(վե րա-
նայ ված 
մե թո դա-
բա նութ-

յամբ)

 Մե թո դա բա նութ յու նը փոխ վել է: 
Ուս տի, հնա րա վոր չէ գնա հա տել կա-
տա րո ղա կա նի փո փո խութ յու նը: Տար բե-
րութ յու նը պայ մա նա վոր ված է հա վել յալ 
ե կա մուտ նե րի հաշ վին ո րոշ մար մին-
նե րի ֆի նան սա վոր ման ա ճով (2010թ.) 
և գլ խա վո րա պես ՀՀ Կա ռա վա րութ յան 
պա հուս տա յին ֆոն դից ո րոշ մար մին նե-
րին տրա մադր ված ֆի նան սա վոր մամբ:

ԿՑ-3. 
Ներ քին ե կա մուտ-
նե րի կա տա րո ղա-
կան (Մ1)

B
(վե րա նայ-
ված մե-

թո դա բա-
նութ յամբ, 
«A»` հին 
մե թո դա-
բա նութ-

յամբ)

A
(վե րա-
նայ ված 
մե թո դա-
բա նութ-

յամբ)

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է: 
Սա մա սամբ պայ մա նա վոր ված է ե կա-
մուտ նե րի կան խա տես ման և վար չա րա-
րութ յան բա րե լավ մամբ և  օ րենսդ րա կան 
փո փո խութ յուն նե րով:
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՉԱՓՈՒՄ

Միավոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

Միավոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գնահատում

ԿՑ-4. Ծախ սա յին 
ա պառք նե րի ծա-
վալ (Մ1)
(i) Ա պառք նե րի 
ծա վալ
(ii) Մո նի տո րին գի 
հա մա կարգ

A
(«B+»՝ 

նա խորդ 
շրջա նա-

կում)
(i) A
(ii) A
(«B»՝ 

նա խորդ 
շրջա նա-

կում)

A
(i) A
(ii) A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: 
Վեր ջին տաս տա րի նե րին ար ձա նագր-
վել է ծախ սա յին ա պառք նե րի հա մար յա 
զրո յա կան մա կար դակ՝ ի շնոր հիվ ե կա-
մուտ նե րի լավ կա տա րո ղա կա նի և  ան-
փո փոխ օ րենսդ րութ յան վրա հիմն վող 
ծախ սե րի հսկո ղութ յան հա մա կար գի: 
Գան ձա պե տա կան հա մա կար գի կող մից 
գե նե րաց ված թիվ 254 հաշ վետ վութ յան 
մի ջո ցով մո նի տո րին գի են են թարկ վում 
ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն նե րը, 
կան խավ ճար նե րը, հա շիվ-ապ րան քագ-
րե րը և վ ճա րումնե րը, և  ա պառք ներն 
ար տա ցո լում են նշված ե րեք գու մար նե-
րի զուտ մե ծութ յու նը: 
ՊՈԱԿ-նե րի ա պառք նե րը հաշ վի չեն 
առն վել 2013թ. գնա հա տա կա նում, բայց 
նե րառ վել են 2008թ. գնա հատ ման ծած-
կույ թում, մինչ դեռ դա ճիշտ քայլ չէր: 
Ուս տի, չա փում (ii)-ի գնա հա տա կա նը 
ուղղ վել է՝ դառ նա լով A:

Բ. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՄԸՆԴԳՐԿՈՒՆ ՀԱՐՑԵՐ. 
Հա մա պար փա կութ յուն և թա փան ցի կութ յուն

ԿՑ-5. 
Բ յու ջեի դա սա-
կար գում (Մ1)

A A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ:
Բ յու ջե նե րը կազմ վում և կա տար վում են, 
ինչ պես նաև բյու ջե նե րի կա տար ման վե-
րա բեր յալ հաշ վետ վութ յուն նե րը կազմ-
վում են «ԿՖՎ-2001» գոր ծա ռա կան, 
տնտե սա գի տա կան և գե րա տես չա կան 
դա սա կարգ ման հի ման վրա:
2008թ. ՊԾՖՀ գնա հա տու մից ի վեր 
բյու ջե տա յին ծախ սե րը պե տա կան բյու-
ջեի նա խագ ծով ներ կա յաց վում են նաև 
ծրագ րա յին ձևա չա փով:
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՉԱՓՈՒՄ

Միավոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

Միավոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գնահատում

ԿՑ-6. 
Բ յու ջեի փաս-
տաթղ թա վո րում 
(Մ1)

A A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ:
Տե ղե կատ վութ յան ի նը հե նա նիշ նե րից 
յոթն ա պա հով վում են:
2008թ. ՊԾՖՀ գնա հա տու մից ի վեր 
Ազ գա յին Ժո ղո վին տրա մադր վող տե ղե-
կատ վութ յան կա ռուց ված քի, ծա վալ նե րի 
ու բո վան դա կութ յան հիմնա կան փո փո-
խութ յուն նե րը նե րա ռում են վեր լու ծութ-
յուն նե րի ո րա կի, ինչ պես նաև ծրագ րա-
յին դա սա կարգ ման ու կա տա րո ղա կան 
ցու ցա նիշ նե րի ներ կա յաց ման ուղ ղութ-
յամբ բա րե լա վումնե րը:

ԿՑ-7 Հաշ վետ-
վութ յուն նե րում 
չար տա ցոլ ված 
կա ռա վա րութ յան 
գոր ծառ նութ յուն-
նե րի ծա վալ (Մ1)
(i) Ներ քին
(ii) Ար տա քին

B+
(նա խորդ 
շրջա նա-
կում՝ A)

(i) B
(նա խորդ 
շրջա նա-
կում՝ A)

(ii) A

B+
(i) B
(ii) A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո-
փոխ: Հաշ վետ վութ յուն նե րում չար տա-
ցոլ ված ԱԲԿ-նե րի ներ քին ծախ սե րը 
2012թ. կազ մել են ընդ հա նուր պե տա-
կան ծախ սե րի 4.5%-ը: ԶԳ-նե րի կող-
մից ֆի նան սա վոր վող նա խագ ծե րի մեծ 
մա սի (բա ցա ռութ յամբ բնե ղե նով ար-
տա հայտ ված օգ նութ յուն ստա ցող նե րի) 
վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու նը ար-
տա ցոլ վում է բյու ջեի փաս տաթղ թե րում 
և բ յու ջեի կա տար ման մա սին հաշ վետ-
վութ յուն նե րում: .
2008թ. ՊԾՖՀ-ում չա փում (i)-ի գնա հա-
տա կա նը A-ից վե րա նայ վել է B-ի: 2008թ. 
ՊԾՖՀ-ում ՊՈԱԿ-նե րի գոր ծառ նութ-
յուն նե րը դա սա կարգ վել են որ պես ՀՀ 
պե տա կան բյու ջեում նե րառ ված կազ մա-
կեր պութ յուն նե րի գոր ծառ նութ յուն ներ, 
բայց ի րա կա նում դրանք կենտ րո նա կան 
կա ռա վա րութ յան ԱԲԳ-ներ են:
ԳՉ (i). Հաշ վետ վութ յուն նե րում չար տա-
ցոլ ված ԱԲԿ-նե րի ներ քին ծախ սե րը 
կազ մում են ընդ հա նուր ծախ սե րի 1-5 
տո կո սը:
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ԿՑ-8. Միջ կա ռա-
վա րա կան ֆիս կալ 
հա րա բե րութ յուն-
նե րի թա փան ցի-
կութ յուն (Մ2)
(i) Ֆի նան սա կան 
տրանս ֆերտ նե րի 
հա մա կար գե րի 
թա փան ցի կութ-
յու նը
(ii) Ֆի նան սա կան 
տրանս ֆերտ նե րի 
մա սին տե ղե կատ-
վութ յան ժամ կե-
տայ նութ յու նը
(iii) Բ յու ջե նե րի 
կա տար ման հաշ-
վետ վութ յուն նե րի 
կազ մու մը 

B
(i) A
(ii) A
(iv) D

A
(i) A
(ii) A
(iii) A

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է:
Չա փում (iii)-ի ի մաս տով կա տա րո ղա-
կա նը բա րե լավ վել է` պայ մա նա վոր ված 
ՏԻՄ-ե րի ե ռամս յա կա յին և տա րե կան 
հա մախմբ ված ֆի նան սա կան հաշ վետ-
վութ յուն նե րի կազմ մամբ և պե տա կան 
բյու ջեի կա տար ման հաշ վետ վութ յու նում 
դրանց նե րառ մամբ: 
Սա արդ յունք է 2012թ. կենտ րո նա կան 
կա ռա վա րութ յան գան ձա պե տա կան 
հա մա կար գի և ՏԻՄ-ե րի ֆի նան սա կան 
կա ռա վար ման հա մա կար գե րի միջև 
կա պի ա պա հով ման, ո րին օ ժան դա կել է 
2009թ. ՏԻՄ-ե րում «ԿՖՎ 2001»-ի բյու-
ջե տա յին դա սա կարգ ման ներդ նու մը:

ԿՑ-9. Ընդ հա նուր 
ֆիս կալ ռիս կի վե-
րահս կում (Մ1)
(i) Կենտ րո նա կան 
կա ռա վա րութ յան 
մար մին ներ
(ii) Տե ղա կան ինք-
նա կա ռա վար ման 
մար մին ներ

D+
(i) C
(ii) D

D+
(i) C
(ii) D

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: 
(i) Թեև ՊՈԱԿ-նե րի և ՓԲԸ-նե րի 
նկատ մամբ Կա ռա վա րութ յան կող մից 
ի րա կա նաց վող վե րահս կո ղութ յու նը 
բա րե լավ վել է, սա կայն ֆի նան սա կան 
հաշ վետ վութ յուն նե րը դեռևս չեն են-
թարկ վում ար տա քին աու դի տի, բա ցա-
ռութ յամբ մաս նա կի և հատ վա ծա յին 
ի րա կա նաց վող աու դի տի դեպ քե րի: (ii) 
Հա մայնք նե րի ֆի նան սա կան վի ճա կի 
մո նի տո րին գը դեռևս ամ բող ջա կան չէ, և 
հիմնա կան բա ցա ռութ յու նը Եր ևա նի քա-
ղա քա պե տա րանն է, որ, 2008թ. ըն դուն-
ված օ րեն քի հա մա ձայն, պար տա վոր 
է ա պա հո վել իր տա րե կան հա շիվնե րի 
ար տա քին աու դի տը:
ԳՉ (i). Խո շոր մար մին նե րի մեծ մա սը 
ներ կա յաց նում են ի րենց ֆի նան սա կան 
հաշ վետ վութ յուն նե րը կենտ րո նա կան 
կա ռա վա րութ յա նը, բայց հա մախմբ ված 
ու սումնա սի րութ յուն չի կա տար վում:
ԳՉ (ii). Տա րե կան մո նի տո րին գը դեռևս 
ամ բող ջա կան չէ:
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ԿՑ-10. Ֆիս կալ 
տե ղե կատ վութ յան 
մատ չե լիութ յու նը 
հան րութ յա նը (Մ1)

A A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո-
փոխ: Տե ղե կատ վութ յան նշված 6 տար-
րե րից 5-ը հա սա նե լի է հան րութ յա նը: 
Ո րոշ տար րե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ-
վութ յան ծա վա լը ա ճում է:

Գ. ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԲՈԼՈՐԱՇՐՋԱՆ
Գ (i) Քա ղա քա կա նութ յան վրա հիմն վող բյու ջե տա վո րում

ԿՑ-11. Բ յու ջեի 
կազ մում (Մ2)
(i) Բ յու ջե տա յին 
ժա մա նա կա ցույց
(ii) Բ յու ջեի կազմ-
ման ու ղե ցույց ներ
(iii) Բ յու ջեի ժա-
մա նա կին հաս-
տա տում 

A
(i) A
(ii) A
(iii) A

A
(i) A
(ii) A
(iii) A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ:
Գ նա հատ ման չա փա նիշ նե րի ա ռու մով 
կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ, 
բայց ՄԺԾԾ-ի հայ տե րի ո րա կը բա րե-
լավ վել է (բո լոր 3 չա փումնե րի գնա հա-
տա կա նը «A» է):

ԿՑ-12. Մե կից 
ա վե լի տա րի նե րի 
բյու ջե տա յին հե-
ռան կար (Մ2)
(i) Մե կից ա վե-
լի տա րի նե րի 
կտրված քով կա-
տար վող կան խա-
տե սումներ
(ii) Պարտ քի կա-
յու նութ յան վեր լու-
ծութ յուն
(iii) Ո լոր տա յին 
ռազ մա վա րութ-
յուն ներ ի րենց 
ծախ սա յին գնա-
հա տա կան նե րով
(iv) Կա պի տալ 
ներդ րումնե րի 
նա խա հա շիվնե-
րի և ծախ սե րի 
հե ռան կա րա յին 
գնա հա տա կան-
նե րի միջև փո խա-
դարձ կապ

B
(i) A
(ii) A
(iii) D
(iv) C

B
(i) A
(ii) A
(iii) C
(iv) C

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ:
Ընդ հա նուր առ մամբ, կա տա րո ղա կա նը 
մնա ցել է ան փո փոխ, բայց այն բա րե-
լավ վել է ո լոր տա յին ռազ մա վա րա կան 
ծրագ րե րի ծախ սա յին գնա հա տա կան-
նե րի և ֆի նան սա կան ի րա տե սութ յան 
վե րա բեր յալ չա փում (iii)-ի ա ռու մով:
 ԳՉ (iii). Ընդ հա նուր ա ռաջ նա յին ծախ-
սե րի մինչև 25 տո կո սը կազ մող ո լորտ-
նե րի հա մար գո յութ յուն ու նեն ծախ սա-
յին գնա հատ ման են թարկ ված ռազ մա-
վա րութ յուն ներ:
ԳՉ (iv). Ըն թա ցիկ ծախ սե րի ազ դե ցութ-
յու նը ար տա ցոլ ված է բյու ջե տա յին կան-
խա տե սումնե րում միայն մի քա նի (բայց 
ոչ՝ կար ևոր) դեպ քե րում:
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Գ (ii) Բյուջեի կատարողականի կանխատեսելիություն և վերահսկում
Եկամուտների վարչարարություն

ԿՑ-13. Հարկ վճա-
րող նե րի պար տա-
կա նութ յուն նե րի և 
պար տա վո րութ-
յուն նե րի թա փան-
ցի կութ յու նը (Մ2)  
(i) Հար կա յին 
պար տա վո րութ-
յուն նե րի հստա-
կութ յու նը
(ii) Տե ղե կատ-
վութ յան հա սա-
նե լիութ յուն հարկ 
վճա րող նե րի 
հա մա րը
(iii) Հար կա յին 
գան գա տարկ ման 
մե խա նիզ մը

C+
(i) B
(ii) C
(iii) C

B+
(i) B
(ii) A
(iii) B

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է:
Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է հարկ 
վճա րող նե րի սպա սարկ ման (չա փում (ii)) 
և հար կա յին գան գա տարկ ման գոր ծըն-
թա ցի (չա փում (iii)) ա ռու մով, ի շնոր հիվ 
2010թ. միջ գե րա տես չա կան գան գա-
տարկ ման խորհր դի ստեղծ ման: Հար-
կա յին օ րենսդ րութ յու նը դեռևս պա րու-
նա կում է հա յե ցո ղա կան մո տե ցումներ 
նա խա տե սող ո րոշ դրույթ ներ:
ԳՉ (i). Հար կե րի մեծ մա սի վե րա բեր յալ 
օ րենսդ րութ յու նը և  ըն թա ցա կար գե-
րը հստակ են, իսկ հա մա պա տաս խան 
պե տա կան մար մին նե րի հա յե ցո ղա կան 
ի րա վա սութ յուն նե րը` բա վա կա նին սահ-
մա նա փակ:
ԳՉ (iii). Գոր ծում է հար կա յին գան գա-
տարկ ման թա փան ցիկ հա մա կարգ, 
բայց դեռևս շատ վաղ է գնա հա տել նրա 
արդ յու նա վե տութ յու նը:

ԿՑ-14. Հարկ 
վճա րող նե րի 
գրանց ման և 
հար կե րի հաշ-
վարկ ման արդ-
յու նա վե տութ յու նը  
(Մ2)
(i) Հս կո ղութ յուն-
նե րը
(ii) Պատ ժա մի ջոց-
նե րի արդ յու նա-
վե տութ յու նը
(iii) Հար կա յին 
ստու գումնե րը 

B
(i) B
(ii) B
(iii) C

B
(i) B
(ii) B
(iii) B

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ:
Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է չա-
փում (iii)-ի ա ռու մով` ի շնոր հիվ ռիս կե րի 
վրա հիմն վող հար կա յին ստու գումնե րի 
հա մա կար գի հա ջող ներդր ման և կի րա-
ռութ յան:
ԳՉ (i). Հարկ վճա րող նե րը գրանց վում 
են ամ բող ջա կան տե ղե կատ վա կան բա-
զա յի հա մա կար գում, որն ա պա հով ված է 
պե տա կան այլ մար մին նե րի հետ ո րո շա-
կի կա պե րով:
ԳՉ (ii). Խախ տումնե րի հա մար պատ ժա-
մի ջոց ներն առ կա են, բայց միշտ չէ, որ 
դրանք արդ յու նա վետ են:
ԳՉ (iii). Հար կա յին ստու գումնե րը կա-
ռա վար վում են փաս տաթղ թա վոր ված 
պլա նի հա մա ձայն՝ հստակ սահ ման ված 
ռիս կա յին չա փա նիշ նե րի հի ման վրա:



ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՊԾՖՀ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ, 2013Թ.

28

ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՉԱՓՈՒՄ

Միավոր 
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ՊԾՖՀ

Գնահատում

ԿՑ-15. Հար կա-
յին վճա րումնե րի 
հա վա քագր ման 
արդ յու նա վե տութ-
յու նը (Մ1)
(i) Հար կա յին 
ա պառք նե րի 
հա վա քագր ման 
մա կար դա կը
(ii) Ե կա մուտ նե-
րի փո խան ցու մը 
ՖՆ-ին
(iii) Հա շիվնե րի 
հա մադ րու մը

D+(վե րա-
նայ վել է 

B-ից)
(i) D

(վե րա նայ-
վել է B-ից)

(ii) A
(iii) D

(վե րա-
նայ վել է 

A-ից)

D+
(i) D
(ii) A
(iii) A

Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ:
2010-2012թթ. տա րե վեր ջի դրութ յամբ 
հար կա յին ա պառք նե րի կու տա կա յին 
ծա վա լը կազ մել է ընդ հա նուր հար կա-
յին հա վա քագ րումնե րի 13%-ից 17%-ը: 
Ա պառք նե րը հիմնա կա նում բա ժին են 
ընկ նում ըն դա մե նը 30 կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի, և չ նա յած պարտ քե րի 
վե րա կանգն ման ուղ ղութ յամբ ՊԵԿ-ի 
ջան քե րին, հա վա քագր ման տեմ պը շատ 
դան դաղ է:
 ՊԵԿ-ը հնա րա վո րութ յուն ու նի է լեկտ րո-
նա յին ե ղա նա կով հաշ վա ռել հար կա յին 
ա պառք նե րը 2011թ. վեր ջին ներդր ված 
« Հար կա տու 3» էլ-կա ռա վար ման հա-
մա կար գի մի ջո ցով: Ս րա արդ յուն քում 
չա փում (iii)-ի գնա հա տա կա նը կտրուկ 
բարձ րա ցել է: 
ՊԵԿ-ը վե րա նա յել է 2008թ. ՊԾՖՀ-ում 
տրված գնա հա տա կա նը՝ սահ մա նե լով 
այն D+, քա նի որ այդ ժա մա նակ « Հար-
կա տու 3» էլ-կա ռա վար ման հա մա կար գը 
դեռևս ներդր ված չէր: 
ԳՉ (i). Վեր ջին տա րում պարտ քի հա վա-
քագր ման մա կար դա կը 60%-ից ցածր է, 
իսկ հար կա յին ա պառք նե րի ընդ հա նուր 
գու մա րը` նշա նա կա լից (ընդ հա նուր հա-
վա քագ րումնե րի ա վե լի քան 2%-ը):
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ՊԾՖՀ

Գնահատում

Բ յու ջեի կա տա րում և դ րա մա կան մի ջոց նե րի / պարտ քի կա ռա վա րում

ԿՑ-16. Ծախ-
սա յին պար տա-
վո րութ յուն նե րի 
ստանձն ման 
հա մար դրա մա-
կան մի ջոց նե րի 
հա սա նե լիութ յան 
կան խա տե սե-
լիութ յուն (Մ1)
(i) Դ րա մա կան 
հոս քե րի կան խա-
տե սում
(ii) Ծախ սա յին 
պար տա վո րութ-
յուն նե րի ժա մա-
նա կա յին հո րի-
զոն նե րը
(iii) Ճշգր տումներ 
բյու ջե տա յին 
հատ կա ցումնե-
րում

A
(i) A
(ii) A
(iii) A

A
(i) A
(ii) A
(iii) A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ:

ԿՑ-17. Դ րա մա կան 
մի ջոց նե րի մնա-
ցորդ նե րի, պարտ-
քի և  ե րաշ խիք նե րի 
հաշ վա ռում և 
կա ռա վա րում
(Մ2) 
(i) Պարտ քի 
տվյալ նե րի հաշ-
վա ռում և ներ կա-
յա ցում հաշ վետ-
վութ յուն նե րում
(ii) Կա ռա վա րութ-
յան դրա մա կան 
մնա ցորդ նե րի 
հա մախմ բում,
(iii) Վար կա յին 
պայ մա նագ րե րի 
կնքում և  ե րաշ-
խիք նե րի տրա-
մադ րում

B+
(վե րա-
նայ վել է 

A-ից)
(i) A
(ii) B

(վե րա-
նայ վել է 

A-ից)
(iii) A

A
(i) A
(ii) A
(iii) A

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է:
Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է զար-
գաց ման գոր ծըն կեր նե րի կող մից ի րա-
կա նաց վող նա խագ ծե րի / ծրագ րե րի 
բան կա յին հա շիվ նե րը գան ձա պե տա-
կան միաս նա կան հաշ վում նե րա ռե լու 
մի ջո ցով:
2008թ. ՊԾՖՀ-ում չա փում (ii)-ի «A» 
գնա հա տա կա նը վե րա նայ վել է «B», 
քա նի որ այդ ժա մա նակ ծրագ րե րի/
նա խագ ծե րի ծախ սե րի ֆի նան սա վոր-
ման նպա տա կով բաց ված ԶԳ-նե րի ո րոշ 
հա շիվ ներ նե րառ ված չէին գան ձա պե-
տա կան միաս նա կան հաշ վում (ԳՄՀ): 
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Միավոր 
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ՊԾՖՀ

Գնահատում

 Ներ քին հսկո ղութ յուն ներ

ԿՑ-18.
Աշ խա տա վար ձե-
րի  նկատ մամբ 
հսկո ղութ յան 
արդ յու նա վե տութ-
յուն (Մ1)  
(i) Անձ նա կազ մի 
գրան ցումնե րի և  
աշ խա տա վար ձե-
րի վճա րա ցու ցակ-
նե րի տվյալ նե րի 
հա մադ րու մը
(ii) Անձ նա կազ մի 
գրան ցումնե րի և  
աշ խա տա վար ձե-
րի վճա րա ցու ցակ-
նե րի փո փո խութ-
յուն նե րի ժա մա-
նա կին լի նե լը
(iii) Անձ նա կազ մի 
գրան ցումնե րի և  
աշ խա տա վար-
ձե րի վճա րա ցու-
ցակ նե րի  փո-
փո խութ յուն նե րի 
նկատ մամբ հսկո-
ղութ յան մե խա-
նիզմնե րը
(iv) Վար ձատ րութ-
յան հա մա կար գի 
աու դիտ նե րի առ-
կա յութ յու նը

D+
(վե րա-
նայ վել է 
B+-ից)
(i) D

(վե րա-
նայ վել է 
«A»-ից)

(ii) B
(վե րա-
նայ վել է 
«A»-ից)
(iii) C

(վե րա նայ-
վել է B-ից)
(iv) C (վե-
րա նայ վել 
է «B»-ից)

D+
(i) D
(ii) B
(iii) C
(iv) C

Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: 
«D+» գնա հա տա կա նը բա ցատր վում է 
պե տա կան մար մին նե րում աշ խա տա վար-
ձե րի վճա րա ցու ցակ նե րի և  անձ նա կազ մի 
գրան ցումնե րի միջև ժա մա նա կին կա-
տար վող հա մադր ման բա ցա կա յութ յամբ 
(չա փում (i))։ Դա գլխա վո րա պես պայ մա-
նա վոր ված է նրա նով, որ դրանց միջև ավ-
տո մա տաց ված կա պե րի բա ցա կա յութ յան 
պատ ճա ռով հա մադր ման գոր ծըն թա ցը 
դառ նում է շատ ժա մա նա կա տար:
2008թ. ՊԾՖՀ-ում տրված «A» գնա հա-
տա կա նը ճիշտ չէր, քան զի այդ ժա մա-
նակ հա մադ րումներ չէին կա տար վում: 
Այլ չա փումնե րի գնա հա տա կան նե րը ևս  
ի ջեց վել են, ո րոնց պատճռ նե րը ներ կա-
յաց ված են սույն աղ յու սա կին հա ջոր դող 
աղ յու սա կում:
ԳՉ (i). Աշ խա տա վար ձե րի վճա րա ցու-
ցակ նե րի ամ բող ջա կա նութ յան վրա 
միան գա մայն բա ցա սա բար է անդ րա-
դառ նում հաս տի քա ցու ցա կի, անձ նա-
կազ մի գրան ցումնե րի և  աշ խա տա վար-
ձե րի վճա րա ցու ցակ նե րի հա մադր ման 
բա ցա կա յութ յու նը:
ԳՉ (ii) «B» գնա հա տա կա նի հա մար 
անձ նա կազ մի գրան ցումնե րում և  աշ խա-
տա վար ձի վճա րա ցու ցակ նե րում պա-
հանջ վող փո փո խութ յուն նե րի թար մա-
ցումնե րը կա րող են տե ղի ու նե նալ մինչև 
3 ա միս ու շա ցու մով, սա կայն դրանք 
անդ րա դառ նում են փո փո խութ յուն նե րի 
միայն  փոքր մա սի վրա: Հե տա դարձ 
ճշգրտումնե րը հազ վա դեպ են:
ԳՉ (iii). Հս կո ղութ յան մե խա նիզմներն 
առ կա են, բայց հա մար ժեք չեն տվյալ-
նե րի լիար ժեք ամ բող ջա կա նութ յունն 
ա պա հո վե լու հա մար:
ԳՉ (iv). վեր ջին 3 տա րի նե րին ի րա կա-
նաց վել են  վար ձատ րութ յան հա մա կար-
գի մաս նա կի աու դիտ ներ կամ անձ նա-
կազ մի հե տա զո տութ յուն ներ:
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ԿՑ-19. Թա փան-
ցի կութ յու նը, 
մրցակ ցութ յու նը 
և բո ղո քարկ ման 
մե խա նիզմնե րը 
գնումնե րի հա մա-
կար գում (Մ2)
(i)Ի րա վա կան և  
օ րենսդ րա կան 
կար գա վոր ման 
դաշ տը
(ii) Գ նումնե րի 
մրցակ ցա յին ձևե-
րի կի րա ռու մը
(iii) Գ նումնե րի 
մա սին տե ղե կատ-
վութ յան հա սա-
նե լիութ յու նը հան-
րութ յան հա մար
(iv) Գ նումնե րի 
բո ղո քարկ ման 
ան կախ վար չա-
կան հա մա կար գի 
առ կա յութ յու նը

 Հա մադ-
րե լի չէ 
(նոր 

մե թո դա-
բա նութ-
յու նը 3-ի 

փո խա րեն 
կի րա ռում 
է 4 ցու-
ցա նիշ )
(«A»` հին 
մե թո դա-
բա նութ-
յամբ.)

B
(i) A
(ii) D
(iii) B
(iv) A

 Մե թո դա բա նութ յու նը փոխ վել է:
«Գ նումնե րի մա սին» նոր օ րեն քի ըն դու-
նու մը (i), էլ-գնումնե րի կայ քի գոր ծար-
կու մը (ii) և Գ նումնե րի բո ղո քարկ ման 
խորհր դի ստեղ ծու մը (iv) վկա յում են 
գնումնե րի հա մա կար գի թա փան ցի կութ-
յան բա րե լավ ման մա սին: 
Հա տուկ կամ բա ցա ռիկ ի րա վունք նե րի 
հի ման վրա գնումնե րի ոչ մրցակ ցա յին 
ձևե րի կի րառ ման դեպ քե րի թի վը բարձր 
է (ար ժե քա յին ար տա հայ տութ յամբ` 66% 
- 2011թ., 72% - 2012թ.):
ԳՉ (ii). Գ նա հատ ման հա մար անհ րա-
ժեշտ հու սա լի տվյալ նե րը հա սա նե լի չեն:
ԳՉ (iii). Հան րութ յա նը հա սա նե լի են տե-
ղե կատ վութ յան 4 տար րե րից առն վազն 
3-ը (օր.` գնումնե րի պլան ներ), ո րոնք 
ներ կա յաց նում են գնումնե րի 75%-ը (ար-
ժե քա յին ար տա հայ տութ յամբ):
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ԿՑ-20. Ոչ աշ-
խա տա վար ձա յին 
ծախ սե րի նկատ-
մամբ ներ քին 
հսկո ղութ յան 
արդ յու նա վե տութ-
յու նը (Մ1)
(i) Ծախ սա յին 
պար տա վո րութ-
յուն նե րի նկատ-
մամբ հսկո ղութ-
յուն նե րը
(ii) Ներ քին այլ 
հսկո ղութ յուն նե րի 
ըմբռ նու մը
(iii) Ներ քին հսկո-
ղութ յուն նե րի հետ 
հա մա պա տաս-
խա նութ յու նը

C+
(i) B

(վե րա-
նայ վել է 
«A»-ից)

(ii) C
(iii) C

(վե րա-
նայ վել է 
«A»-ից)

C+
(i) A
(ii) C
(iii) C

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ:
Ընդ հա նուր կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է 
ան փո փոխ` ներ քին հսկո ղութ յուն նե րի 
(բա ցա ռութ յամբ ծախ սա յին պար տա վո-
րութ յուն նե րի նկատ մամբ հսկո ղութ յան 
(i)) մա սին ըմբռն ման ու դրանց կի րառ-
ման (ii և iii) ա ռու մով առ կա թե րութ յուն-
նե րի պատ ճա ռով: Վեր ջին նե րիս արդ-
յու նա վե տութ յու նը բարձ րա ցել է 2010թ. 
«Client-Treasury» հա մա կար գի ներդր-
ման, իսկ այ նու հետև` նշված հա մա կար-
գի և « Գան ձա պե տա կան գոր ծառ նա կան 
օր» ծրագ րա յին հա մա կար գի միջև կա-
պի ա պա հով ման, ինչ պես նաև «Client-
Treasury» հա մա կար գի ծած կույ թում 
ԾԻԳ-ե րի նե րառ ման շնոր հիվ:
Բա րե լա վու մը վկա յում է այն մա սին, որ 
2008թ. ՊԾՖՀ-ում տրված «A» գնա հա-
տա կա նը չա փա զանց բարձր է, հիմնա-
կա նում այն պատ ճա ռով, որ ԾԻԳ-ե րի 
ծախ սե րը դրա նում չեն ար տա ցոլ վում: 
Գ նա հա տա կա նը վե րա նայ վել է «B»-ի:
2008թ. ՊԾՖՀ-ում չա փում (iii)-ի գնա-
հա տա կա նը վե րա նայ վել է C-ի:
ԳՉ (ii). Ներ քին հսկո ղութ յան այլ կա նոն-
նե րը և  ըն թա ցա կար գե րը բաղ կա ցած  են 
մի խումբ կա նոն նե րից, ո րոնք ըմբռն վում 
են դրանք ուղ ղա կիո րեն կի րա ռող ան ձանց 
կող մից: Հ նա րա վոր է, որ ո րոշ կա նոն ներ 
և  ըն թա ցա կար գեր ա վե լորդ լի նեն:
ԳՉ (iii). գոր ծարք նե րի գե րակ շիռ մա սում 
պահ պան վում է կա նոն նե րի հետ հա մա-
պա տաս խա նութ յու նը, բայց պար զեց ված 
ըն թա ցա կար գե րի չհիմնա վոր ված կի-
րա ռու մը լուրջ մտա հո գութ յան տե ղիք է 
տա լիս:
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ԿՑ-21.
Ներ քին աու դի տի 
արդ յու նա վե տութ-
յու նը (Մ1)
(i) Ծած կույ թը և  
ո րա կը
(ii) Հաշ վետ վութ-
յուն նե րի հա ճա-
խա կա նութ յու նը և 
տա րա ծու մը
(iii) Ներ քին աու-
դի տի բա ցա-
հայ տումնե րին 
ղե կա վա րութ յան 
ար ձա գան քի աս-
տի ճա նը

D+
(i) D
(ii) C
(iii) D

(վե րա-
նայ վել է 
«B»-ից)

C ▲
(i) C
(ii) C

(iii) C▲

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է:
Չա փումներ (i)-ի և (iii)-ի կա տա րո ղա-
կա նը բա րե լավ վել է` պայ մա նա վոր-
ված 2012թ.  հա մա կար գե րին միտ ված 
ՆԱ-ի ժա մա նա կա կից գոր ծա ռույ թի 
ներդր մամբ և ղե կա վա րութ յան կող մից 
ի րա կա նաց վող հե տաու դի տա յին հսկո-
ղութ յան բա րե լավ մամբ: Չա փում (ii)-ի 
տե սանկ յու նից Ֆի նանս նե րի նա խա րա-
րութ յու նը պար բե րա բար չի ստա նում 
ա ռան ձին աու դիտ նե րի արդ յունք նե րի 
վե րա բեր յալ հաշ վետ վութ յուն ներ, քա նի 
որ աու դի տի նոր տե ղե կատ վա կան հա-
մա կար գը շա հա գործ վում է միայն մաս-
նա կիո րեն: 2008թ. ՊԾՖՀ-ի դրութ յամբ 
այն ստա նում էր նման հաշ վետ վութ յուն-
ներ, բայց այդ ժա մա նակ ՆԱ-ի հա մա-
կար գը նվազ զար գա ցած էր:
2008թ. ՊԾՖՀ-ում չա փում (iii)-ի գնա հա-
տա կա նը վե րա նայ վել է «D»-ի, քա նի որ 
հա մա կար գե րին միտ ված և գոր ծառ նա-
կան ա ռու մով ան կախ ՆԱ-ի գոր ծա ռույթ 
այդ ժա մա նակ դեռևս ներդր ված չէր:
ԳՉ (i). Գոր ծա ռույ թը ներդր ված է առն-
վազն ա մե նա կար ևոր պե տա կան մար-
մին նե րում, որ տեղ ներ քին աու դի տը 
կա տա րում է հա մա կար գե րի ո րոշ ու սում-
նա սի րումներ, բայց հնա րա վոր է, որ 
ՆԱ-ը չհա մա պա տաս խա նի մաս նա գի-
տա կան ստան դարտ նե րին:
ԳՉ (ii). Հաշ վետ վութ յուն ներ են ներ կա-
յաց վում պե տա կան մար մին նե րի մեծ 
մա սի հա մար, բայց հնա րա վոր է, որ 
դրանք չներ կա յաց վեն ՖՆ-ին և  աու դի-
տի գե րա գույն մարմնին:
ԳՉ (iii). Բազ մա թիվ ղե կա վար նե րի 
կող մից ձեռ նարկ վում են բա վա կա նին 
հա մար ժեք գոր ծո ղութ յուն ներ, բայց հա-
ճախ` ու շա ցու մով:
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2008թ. 
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ՊԾՖՀ

Գնահատում

Գ (iii) Հաշ վա պա հութ յուն, գրան ցումներ և հաշ վետ վութ յուն նե րի ներ կա յա ցում 
ԿՑ-22.
Հա շիվնե րի հա-
մադր ման պար-
բե րա կա նութ յու նը 
և ժա մա նա կին 
լի նե լը (Մ2)
(i) Բան կա յին հա-
մադ րում
(ii) Ժա մա նա կա-
վոր հա շիվնե րի և 
կան խավ ճար նե-
րի հա մադ րում և 
հաշ վան ցում 

B+
(վե րա-
նայ վել է 
«A»-ից)

(i) B
(վե րա-
նայ վել է 
«A»-ից)

(ii) A

A
(i) A
(ii) A

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է:
Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է (i)-ի 
տե սանկ յու նից, քա նի որ 2012 թվա կա-
նից ԳՄՀ-ում են ար տա ցոլ վում օ տա-
րերկր յա ֆի նան սա վոր մամբ ԾԻԳ-ե րի 
մի ջո ցով ի րա կա նաց վող նա խագ ծե րի/
ծրագ րե րի բո լոր գոր ծարք նե րը:
2008թ. ՊԾՖՀ-ում չա փում (i)-ի գնա հա-
տա կա նը վե րա նայ վել է «B»-ի, քա նի որ 
այդ ժա մա նակ ԾԻԳ-ե րի գոր ծարք նե րը 
նե րառ ված չէին ԳՄՀ-ում:

ԿՑ-23.
Ծա ռա յութ յուն ներ 
մա տու ցող միա-
վոր նե րի կող մից 
ստաց ված մի ջոց-
նե րի մա սին տե ղե-
կատ վութ յան հա-
սա նե լիութ յուն (Մ1)

C A

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է:
Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է 
ՊՈԱԿ-ի կար գա վի ճակ ու նե ցող դպրոց-
նե րի կող մից պե տա կան բյու ջեից ստաց-
վող ու ծախս վող մի ջոց նե րի մա սին 
հաշ վետ վութ յուն նե րի կազմ ման և հ րա-
պա րակ ման արդ յուն քում:

ԿՑ-24.
Տար վա ըն թաց-
քում կազմ վող` 
բյու ջեի կա տար-
ման հաշ վետ վութ-
յուն նե րի ո րա կը 
և ժա մա նա կին 
լի նե լը (Մ1)
(i) Հաշ վետ վութ-
յուն նե րի շրջա-
նա կը
(ii) Հաշ վետ վութ-
յուն նե րի ժա մա-
նա կին լի նե լը
(iii) Տե ղե կատ-
վութ յան ո րա կը

B+
(վե րա-
նայ վել է 
«C+»-ից)

(i) A
(ii) B
(iii) B

(վե րա-
նայ վել է 
«C»-ից)

B+
(i) A
(ii) B

(iii) B ▲

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ:

Ընդ հա նուր կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է 
ան փո փոխ, բայց տվյալ նե րի ո րա կը (iii) բա-
րե լավ վում է, ո րը գլխա վո րա պես հետ ևանք 
է «Client Treasury» հա մա կար գի ներդր ման 
և նշ ված հա մա կար գում ԶԳ-նե րի ֆի նան-
սա վոր մամբ ի րա կա նաց վող նա խագ ծե րի ու 
ծրագ րե րի հետ կապ ված դրա մա կան հոս քե-
րի նե րառ ման:

2008թ. ՊԾՖՀ-ում չա փում (iii)-ի գնա հա-
տա կա նը վե րա նայ վել է «B»-ի, քա նի որ 
ծած կույ թում պետք է չնե րառ վեին ՊՈԱԿ-
նե րի ե կա մուտ ներն ու ծախ սե րը:

ԳՉ (ii). Հաշ վետ վութ յուն նե րը կազմ վում են 
ե ռամս յա կա յին կտրված քով և հ րա պա րակ-
վում ե ռամս յա կին հա ջոր դող 6 շա բաթ վա 
ըն թաց քում:

ԳՉ (iii). Առ կա են հա վաս տիութ յան հետ կապ-
ված ո րոշ մտա հո գութ յուն ներ, բայց տվյալ-
նե րին առնչ վող հար ցե րը շեշ տադր վում են 
հաշ վետ վութ յուն նե րում և դ րանք բա ցա սա-
բար չեն անդ րա դառ նում ընդ հա նուր հա մա-
պա տաս խա նութ յան / օգ տա կա րութ յան վրա:
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ՊԾՖՀ

Միավոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գնահատում

ԿՑ-25.
Տա րե կան ֆի-
նան սա կան հաշ-
վետ վութ յուն նե րի 
ո րա կը և ժա մա-
նա կին ներ կա յա-
ցու մը (Մ1)
(i) ՖՀ-նե րի ամ-
բող ջա կա նութ-
յու նը
(ii) Սահ ման ված 
ժամ կետ նե րում 
ՖՀ-նե րի ներ կա-
յա ցու մը
(iii) Կի րառ վող 
հաշ վա պա հա կան 
ստան դարտ նե րը

D+
(i) C
(ii) A
(iii) D

D+
(i) C
(ii) A
(iii) D

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո-
փոխ: Հաշ վա պա հա կան ժա մա նա կա-
կից ստան դարտ նե րի բա ցա կա յութ յու նը 
խո չըն դո տում է աու դի տի են թա կա 
ի մաս տա լից ֆի նան սա կան հաշ վետ-
վութ յուն նե րի կազմ մա նը:
ԳՉ (i). Կազմ վում է կա ռա վա րութ յան 
հա մախմբ ված տա րե կան հաշ վետ վութ-
յուն: Մի գու ցե միշտ չէ, որ ե կա մուտ նե րի, 
ծախ սե րի և բան կա յին հա շիվնե րի մնա-
ցորդ նե րի մա սին տե ղե կատ վութ յու նը 
ամ բող ջա կան է, սա կայն բաց թո ղումնե-
րը էա կան չեն:
ԳՉ (iii). Հաշ վա պա հա կան ստան դարտ-
նե րը չեն բա ցա հայտ վում:
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՉԱՓՈՒՄ

Միավոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

Միավոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գնահատում

Գ (iv) Ար տա քին ու սումնա սի րութ յուն և  աու դիտ

ԿՑ-26.
Ար տա քին աու-
դի տի շրջա նա կը, 
բնույ թը և հե-
տաու դի տա յին 
հսկո ղութ յու նը 
(Մ1)
(i) Ի րա կա նաց-
ված աու դի տի 
շրջա նա կը/բնույ-
թը
(ii) Աու դի տո րա-
կան հաշ վետ վութ-
յուն նե րի ժա մա-
նա կին ներ կա յա-
ցու մը ԱԺ
(iii) Աու դի տի 
ա ռա ջար կութ յուն-
նե րի ի րա կա նաց-
ման նկատ մամբ 
հսկո ղութ յան 
ա պա ցույց նե րը 

D+
(i) D
(ii) A

(վե րա-
նայ վել է 
«D»-ից)
(iii) B

C+▲
(i) C▲
(ii) A

(iii) B▲

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է:
Չա փում (i)-ի կա տա րո ղա կա նը բա-
րե լավ վել է` հիմնա կա նում պայ մա նա-
վոր ված 2006թ. « Վե րահս կիչ պա լա տի 
մա սին» օ րեն քի ըն դուն մամբ ՎՊ-ին 
շնորհ ված ա վե լի բարձր ան կա խութ-
յամբ (չա փում (i)): ՎՊ-ն դեռևս չու նի 
բա վա րար ան կա խութ յուն: ՎՊ-ի կա տա-
րո ղա կա նը շա րու նա կում է բա րե լավ վել 
վեր ջի նիս շա րու նա կա կան բա րե փո խում-
նե րի մի ջո ցով:
Ա ռա ջըն թաց է ա պա հով վել աու դի տի 
ա ռա ջար կութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման 
ուղ ղութ յամբ աու դի տի են թարկ ված 
մար մին նե րի ձեռ նար կած քայ լե րի մա-
սին վկա յող փաս տե րի վե րա բեր յալ 
չա փում (iii)-ի տե սանկ յու նից: ՀՀ Կա-
ռա վա րութ յու նը հրա պա րա կում է տե ղե-
կութ յուն ներ ՎՊ-ի վե րահս կո ղութ յան/
աու դի տի արդ յունք նե րի, ինչ պես նաև 
աու դի տո րա կան բա ցա հայ տումնե րի 
առն չութ յամբ աու դի տի են թարկ ված 
մար մին նե րի կող մից ձեռ նարկ ված մի-
ջո ցա ռումնե րի մա սին: Հս տակ չէ, թե 
որ քա նով են արդ յու նա վետ այդ մի ջո ցա-
ռումնե րը:
ԳՉ (i). Ընդ հա նուր ծախ սե րի առն վազն 
50 տո կո սը ներ կա յաց նող պե տա կան 
մար մին նե րը աու դի տի են են թարկ վում 
յու րա քանչ յուր տա րի: Աու դիտ նե րը 
գլխա վո րա պես ուղղ ված են գոր ծարք նե-
րի ստուգ մա նը, սա կայն հաշ վետ վութ-
յուն նե րում ար տա ցոլ վում են նշա նա կա-
լից հար ցե րը: Աու դի տի ստան դարտ նե րը 
կա րող են բա ցա հայտ վել միայն սահ մա-
նա փակ ծա վա լով:
ԳՉ (iii). Ֆոր մալ պա տաս խան քայ լե րը 
ձեռ նարկ վում են ժա մա նա կին, բայց 
պար բե րա կան հե տաու դի տա յին հսկո-
ղութ յան մա սին վկա յող ա պա ցույց նե րը 
փոք րա թիվ են:
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՉԱՓՈՒՄ

Միավոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

Միավոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գնահատում

ԿՑ-27.
Տա րե կան բյու ջեի 
մա սին օ րեն քի 
ու սումնա սի րում 
օ րենս դի րի կող-
մից (Մ1)
(i) ԱԺ-ի կող մից 
ի րա կա նաց վող 
ու սումնա սիր ման 
շրջա նա կը
(ii) ԱԺ-ի ըն թա-
ցա կար գե րը
(iii) Բ յու ջեի նա-
խագ ծի քննարկ-
ման հա մար ԱԺ-
ին հատ կաց վող 
ժա մա նա կը
(iv) Ա ռանց օ րենս-
դի րի նա խա պես 
տված հա վա նութ-
յան տար վա ըն-
թաց քում բյու ջեում 
փո փո խութ յուն ներ 
կա տա րե լու մա-
սին կա նոն նե րը

C+
(վե րա-
նայ վել է 
«A»-ից)

(i) A
(ii) A
(iii)A
(iv) C

(վե րա-
նայ վել է 
«A»-ից)

C+
(i) A
(ii) A
(iii) A
(iv) C

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ:
Գ նա հա տա կան նե րի ա ռու մով կա տա րո-
ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ, սա կայն 
ՀՀ Կա ռա վա րութ յան կող մից ծրագ րա-
յին բյու ջե տա վոր ման ներդր ման ուղ-
ղութ յամբ ի րա կա նաց վող աշ խա տանք-
նե րի արդ յուն քում բարձ րա ցել է տա րե-
կան բյու ջեի մա սին օ րեն քի նա խագ ծե րի 
ու սումնա սիր ման ո րա կը (չա փում (i)):
2008թ. ՊԾՖՀ-ում չա փում (iv)-ի հա մար 
տրված գնա հա տա կա նը վե րա նայ վել 
է «C»-ի, քա նի որ օ րենսդ րութ յամբ ՀՀ 
Կա ռա վա րութ յունն ի րա վունք ու նի տար-
վա ըն թաց քում լրա ցու ցիչ ե կա մուտ նե րի 
սահ ման նե րում մե ծաց նել ընդ հա նուր 
բյու ջե տա յին ծախ սե րը՝ ա ռանց ԱԺ-ի 
նախ նա կան հա մա ձայ նութ յան:
ԳՉ (iv). Գո յութ յուն ու նեն հստակ կա նոն-
ներ, բայց դրանք թույլ են տա լիս ծա վա-
լուն գե րա տես չա կան վե րա բաշ խումներ, 
ինչ պես նաև ընդ հա նուր ծախ սե րի աճ:
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՉԱՓՈՒՄ

Միավոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

Միավոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գնահատում

ԿՑ-28. Ար տա քին 
աու դի տի հաշ-
վետ վութ յուն նե րի 
ու սումնա սի րումն 
օ րենս դի րի կող-
մից (Մ1)
(i) Աու դի տի հաշ-
վետ վութ յուն նե րի 
ու սումնա սիր ման 
ժա մա նա կին 
լի նե լը
(ii) Հիմնա կան 
բա ցա հայ տումնե-
րի շուրջ լսումնե-
րի շրջա նա կը
(iii) ԱԺ-ի կող մից 
ա ռա ջարկ վող 
գոր ծո ղութ յուն նե-
րը և դ րանց ի րա-
կա նա ցում գոր ծա-
դի րի կող մից

D+
(i) A
(ii) A
(iii) D

D+
(i) A
(ii) A
(iii) D

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: 
Ա մե նա թույլ օ ղա կը չա փում (iii)-ն  է, 
քա նի որ աու դի տո րա կան բա ցա հայ-
տումնե րի ու սումնա սի րութ յու նից հե տո 
պատ գա մա վոր նե րի կող մից ար վող 
ա ռա ջարկ նե րը են թա կա չեն պար տա-
դիր կա տար ման:.

ԳՉ (iii). ԱԺ-ի կող մից որ ևէ ա ռա ջար-
կութ յուն չի ներ կա յաց վում:

D. ԴՈՆՈՐՆԵՐԻ ԳՈՐԾԵԼԱԿԵՐՊԵՐԸ

D-1. Ուղ ղա կի բյու-
ջե տա յին ա ջակ-
ցութ յան կան խա-
տե սե լիութ յուն
(i) փաս տա ցի բյու-
ջե տա յին ա ջակ-
ցութ յան տա-
րե կան շե ղու մը 
ԶԳ-նե րի կող մից 
տրա մադր ված 
կան խա տե սում-
նե րից
(ii) Տար վա ըն-
թաց քում ԶԳ-նե րի 
կող մից կա տար-
վող հատ կա ցում-
նե րի ժա մա նա-
կին լի նե լը

D+
(i) C
(ii) D

C+
(i) C
(ii) B

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է:
Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է տար վա 
ըն թաց քում բյու ջեի ա ջակց մանն ուղղ-
ված տե ղա բաշ խումնե րի ա վե լի բարձր 
կան խա տե սե լիութ յան շնոր հիվ (ii):
ԳՉ (i). Վեր ջին 3 տա րի նե րից ոչ ա վե լի, 
քան 1-ում կան խա տես ված  ժամ կետ-
նե րի հա մե մատ փաս տա ցի ուղ ղա կի 
բյու ջե տա յին ա ջակ ցութ յան շե ղու մը չի 
գե րա զան ցել 15%-ը:
ԳՉ (ii). Վեր ջին 3 տա րի նե րից 2-ում 
փաս տա ցի ե ռամս յա կա յին տե ղա բաշ-
խումնե րի ու շա ցումնե րը (կշռված) չեն 
գե րա զան ցել 25%-ը:



ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՊԾՖՀ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ, 2013Թ.

39

ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՉԱՓՈՒՄ

Միավոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

Միավոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գնահատում

D-2. ԶԳ-նե րի կող-
մից տրա մադր վող 
ֆի նան սա կան 
տե ղե կատ վութ-
յուն ծրագ րե րի և 
նա խագ ծե րի գծով 
օգ նութ յան բյու ջե-
տա վոր ման և հաշ-
վետ վութ յուն նե րի 
նպա տա կով (Մ1)

(i) Նա խագ ծե րի 
ֆի նան սա վոր ման 
նպա տա կով ԶԳ-նե-
րի կող մից կազմ վող 
նա խա հա շիվնե րի 
ամ բող ջա կա նութ-
յու նը և ժա մա նա կին 
լի նե լը

(ii) Նա խագ ծե րի 
ֆի նան սա վոր մանն 
ուղղ ված ԶԳ-նե րի 
փաս տա ցի հոս քե-
րի մա սին հաշ վետ-
վութ յուն նե րի հա-
ճա խա կա նութ յու նը 
և ծած կույ թը

A
(i) A
(ii) A

A
(i) A
(ii) A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ:

D-3. Ազ գա յին 
հա մա կար գե րի 
կի րառ մամբ կա ռա-
վար վող օգ նութ յան 
մաս նա բա ժին (Մ1)

D B

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է:

Սա մա սամբ պայ մա նա վոր ված է բյու ջե տա-
յին ա ջակ ցութ յան տես քով տրա մադր վող 
օգ նութ յան մաս նա բաժ նի ա ճով և մա սամբ էլ՝ 
ԶԳ-նե րի կող մից ֆի նան սա վոր վող ծրագ րե րի 
ա ջակ ցութ յան առն չութ յամբ ազ գա յին հա մա-
կար գե րի (գան ձա պե տա րան, ֆի նան սա կան 
հաշ վետ վութ յուն ներ և  ար տա քին աու դիտ) 
ա վե լի լայն կի րառ մամբ: Ազ գա յին հա մա կար-
գե րի կի րառ ման մա կար դա կը մոտ 80% է:

ԳՉ. Կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ յանն 
ուղղ ված օգ նութ յան 75%-ը կամ ա վե լին 
կա ռա վար վում է` կի րա ռե լով ազ գա յին ըն թա-
ցա կար գե րը (գնումներ, վճա րումներ և հաշ-
վա պա հա կան հաշ վա ռում, ֆի նան սա կան 
հաշ վետ վութ յուն ներ, աու դիտ):

1/ Ֆիս կալ տա րին օ րա ցույ ցա յին տա րին է:
2/ Յու րա քանչ յուր չափ ման գնա հատ ման չա փա նի շը (ԳՉ) ցույց է տրվում եր րորդ սյու նա կում 
բո լոր այն դեպ քե րում, երբ գնա հա տա կա նը A-ից ցածր է:
3/ Կա րող է դրվել վե րըն թաց սլաք (▲), ե թե ՊՖԿ-ի բա րե լավ ման աշ խա տանք նե րը ըն թաց-
քում են, իսկ դրանց ի րա կա նաց ման արդ յուն քում գնա հա տա կա նը կբարձ րա նա:
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2008թ. ՊԾՖՀ-ի գնա հատ ման մեջ 10 ցու ցա նիշ նե րի գնա հա տա կան նե-
րը վե րա նայ վել են (բա ցատ րութ յուն նե րը ներ կա յաց վում են ստորև աղ յու-
սա կում): Դ րան ցից եր կու սը (ԿՑ 4 և 7) պայ մա նա վոր ված են շրջա նա կի 
փո փոխ մամբ:

2008թ. ՊԾՖՀ-ի գնահատականներ, որոնք թվում են սխալ կամ ունեն այլ 
շրջանակ.

ԿՑ
Գ նա-

հա տա-
կան

 Հիմնա վո րում

ԿՑ-4 
(ii) B

Գ նա հա տա կա նը վե րա նայ վել է «A»-ի: ՊՈԱԿ-նե րը նե րառ վել են 
2008թ. ՊԾՖՀ-ի գնա հատ ման ծած կույ թում, մինչ դեռ չպետք է նե-
րառ վեին, քա նի որ հան դի սա նում են ԱԲԳ միա վոր ներ:

ԿՑ-7 (i) A Գ նա հա տա կա նը վե րա նայ վել է «B»-ի: ՊՈԱԿ-նե րը մինչ օրս հան-
դի սա նում են կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ յան ԱԲԳ միա վոր ներ:

ԿՑ 17 
(ii) A

Գ նա հա տա կա նը վե րա նայ վել է «B»-ի: «A» գնա հա տա կա նը  չա-
փա զանց բարձր էր, քա նի որ այդ ժա մա նակ ծրագ րե րի/նա խագ-
ծե րի ծախ սե րի ֆի նան սա վոր ման նպա տա կով բաց ված ԶԳ-նե րի 
ո րոշ հա շիվներ նե րառ ված չէին ԳՄՀ-ում:

ԿՑ-18 
(i) A

Գ նա հա տա կա նը վե րա նայ վել է «D»-ի: «A» գնա հա տա կա նը թվում է 
չա փա զանց բարձր, քա նի որ անձ նա կազ մի գրան ցումնե րի և  աշ խա-
տա վար ձե րի վճա րա ցու ցակ նե րի կա նո նա վոր հա մադ րումներ չէին 
ի րա կա նաց վում: Են թադր վում էր, որ յու րա քանչ յուր պե տա կան մարմ-
նում ԱԿՍ-ի կող մից հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման ստո րա բա ժան-
մա նը տրա մադր վող հաս տի քա ցու ցա կը ի րե նից ներ կա յաց նում է այն 
նույն ցու ցա կը, ո րի հի ման վրա հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման ստո-
րա բա ժա նու մը հաշ վար կում է աշ խա տա վար ձե րը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
հնա րա վոր է, որ այդ տե ղե կատ վութ յու նը նույ նը չլի նի, ե թե դրա նում 
կա տար վեն մի տումնա վոր փո փո խութ յուն ներ, իսկ հաս տի քա ցու ցակ-
նե րի և վ ճա րա ցու ցակ նե րի նույ նա կա նութ յան ստուգ ման նպա տա կով 
չի րա կա նաց վեն պար բե րա կան հա մադ րումներ:

ԿՑ-18 
(ii) A

Գ նա հա տա կա նը վե րա նայ վել է «B»-ի: 2008թ. ՊԾՖՀ-ում տրվում 
է չա փա զանց բարձր գնա հա տա կան: Այն տեղ նշվում է, թե, օ րեն-
քի հա մա ձայն, ինչ պի սին պետք է լի նի ի րա վի ճա կը, սա կայն չեն 
ներ կա յաց վում փաս տա ցի ի րա վի ճա կը նկա րագ րող փաս տեր: 
Գո յութ յուն չու նեն կա տա րո ղա կա նի փո փո խութ յան մա սին վկա յող 
փաս տեր:

ԿՑ-18 
(iii) B

Գ նա հա տա կա նը վե րա նայ վել է «C»-ի: 2008թ. ՊԾՖՀ-ն չի անդ րա-
դար ձել հսկո ղութ յուն նե րին: «B» գնա հա տա կա նի հիմնա վո րու մը 
ներ կա յաց ված չէ: Կա տա րո ղա կա նի փո փո խութ յան մա սին վկա յող 
փաս տե րը բա ցա կա յում են:
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ԿՑ
Գ նա-

հա տա-
կան

 Հիմնա վո րում

ԿՑ-18 
(iv) B

Գ նա հա տա կա նը վե րա նայ վել է «C»-ի: 2008թ. ՊԾՖՀ-ում ի րա կա-
նից ա վե լի բարձր է գնա հատ վել վար ձատ րութ յան հա մա կար գի 
նկատ մամբ հսկո ղութ յան աս տի ճա նը։ Կա տա րո ղա կա նի փո փո-
խութ յան մա սին վկա յող փաս տե րը բա ցա կա յում են:

ԿՑ-20 
(i) A

Գ նա հա տա կա նը վե րա նայ վել է «B»-ի: Ծախ սա յին պար տա վո-
րութ յուն նե րի նկատ մամբ հսկո ղութ յու նը բա րե լավ վել է շնոր հիվ 
«Client-Treasury» հա մա կար գի ներդր ման, « Գան ձա պե տա կան 
գոր ծառ նա կան օր» հա մա կար գի պար բե րա կան ար դիա կա նաց-
ման (ո րին միա ցած է «Client-Treasury» հա մա կար գը) և ծախ սա յին 
պար տա վո րութ յուն նե րի հսկո ղութ յան հա մա կար գում ԾԻԳ-ե րի 
ծախ սե րի նե րառ ման: 2008թ. ՊԾՖՀ-ի գնա հա տա կա նը վե րա նայ-
վել է, քա նի որ 2008թ. դրութ յամբ այդ ծախ սե րը նե րառ ված չէին 
նշված հա մա կար գում:

ԿՑ-20 
(iii) A Գ նա հա տա կա նը վե րա նայ վել է «C»-ի: 2008թ. ՊԾՖՀ-ում այս չա-

փու մը սխալ է ըմբռն վել: Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ:

ԿՑ-21 
(iii) B

Գ նա հա տա կա նը վե րա նայ վել է «D»-ի: Ըստ ա մե նայ նի, 2008թ. 
ՊԾՖՀ-ում ի րա վի ճա կը  գնա հատ վել է ի րա կա նից բարձր, քան զի 
որ այդ ժա մա նակ դեռևս չէր ներդր վել հա մա կար գե րին միտ ված 
ՆԱ-ի գոր ծա ռույ թը:

ԿՑ-22 
(i) A

Գ նա հա տա կա նը վե րա նայ վել է «B»-ի: 2008թ. դրութ յամբ ԾԻԳ-ե րի 
հա շիվնե րը հիմնա կա նում դուրս էին գան ձա պե տա կան հսկո ղութ-
յու նից, իսկ ժա մա նա կին կա տար վող հա մադ րումնե րը վե րա բե րում 
էին միայն Գան ձա պե տա րա նի կող մից կա ռա վար վող հա շիվնե րին:

ԿՑ-24 
(iii) C

Գ նա հա տա կա նը վե րա նայ վել է «B»-ի: Ծած կույ թի շրջա նա կում 
չպետք է նե րառ վեին ՊՈԱԿ-նե րի ե կա մուտ ներն ու ծախ սե րը: Ընդ-
հա նուր գնա հա տա կա նը բարձ րա նում է` դառ նա լով «B+»:

ԿՑ-26 
(ii) D

Գ նա հա տա կա նը վե րա նայ վել է «A»-ի: Այս չափ ման մի ջո ցով գնա-
հատ վում է պե տա կան բյու ջեի կա տար ման մա սին կա ռա վա րութ-
յան տա րե կան հաշ վետ վութ յան վե րա բեր յալ ՎՊ-ի եզ րա կա ցութ-
յունն ԱԺ ներ կա յաց ման ժա մա նա կին լի նե լը: 2008թ. ՊԾՖՀ-ում 
տրվող գնա հա տա կա նում սա կայն գնա հատ վել է ՎՊ-ի տա րե կան 
հաշ վետ վութ յունն ԱԺ ներ կա յաց ման ժա մա նա կին լի նե լը: Մինչ դեռ 
այդ հաշ վետ վութ յունն ընդգր կում է հար ցեր, ո րոնք վե րա բե րում են 
մե կից ա վե լի տա րի նե րի ժա մա նա կա հատ վա ծի և  այդ իսկ պատ-
ճա ռով կար ևոր չեն չա փում (ii)-ի տե սանկ յու նից, ո րը տա րած վում 
է նա խորդ ա վարտ ված ֆի նան սա կան տար վա վրա: Ընդ հա նուր 
գնա հա տա կա նը մնում է «D+»:

ԿՑ-27 
(iv) A

Գ նա հա տա կա նը վե րա նայ վել է «C»-ի: Գ նա հա տա կա նը նույնն է 
ինչ 2013թ. գնա հա տա կա նը, քան զի 2008թ․ ժա մա նա կա հատ վա-
ծի հա մե մատ ի րա վի ճա կը չի փոխ վել:
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1. Նե րա ծութ յուն

1.1. Ն պա տակ
Հա յաս տա նում ա ռա ջին ՊԾՖՀ գնա հա տումն ի րա կա նաց վել է 2008 թվա-
կա նին` ինք նագ նա հատ ման ձևով, հետ ևա բար, հեր թա կան գնա հա տումն 
ի րա կա նաց վել է ճիշտ ժա մա նա կին: Սույն հաշ վետ վութ յամբ ներ կա յաց-
վում է Հա յաս տա նի ՊՖԿ հա մա կար գի կա տա րո ղա կա նում վեր ջին գնա-
հա տու մից ի վեր ար ձա նագր ված փո փո խութ յուն նե րը: 

2008թ. ՊԾՖՀ գնա հա տու մից հե տո, 2010թ. մշակ վեց և ՀՀ Կա ռա վա-
րութ յան կող մից հաս տատ վեց ՖԿ-ի բա րե փո խումնե րի ռազ մա վա րութ-
յուն, ո րը են թա կա էր ի րա կա նաց ման 2011-2020թթ. ժա մա նա կա հատ-
վա ծում (նկա րագր վում է Բա ժին 4-ում): Բա րե փո խումնե րի 1-ին փու լի 
(ընդգր կում է 2011-2014թթ. ժա մա նա կա հատ վա ծը) հա մար մշակ վեց գոր-
ծո ղութ յուն նե րի ման րա մասն ծրա գիր: ՊԾՖՀ-ի սույն հեր թա կան գնա-
հա տու մը կծա ռա յի որ պես տե ղե կատ վութ յան աղբ յուր բա րե փո խումնե րի 
2-րդ փու լի գոր ծո ղութ յուն նե րի ման րա մասն ծրագ րի մշակ ման հա մար: 
Գ նա հա տու մը նաև կի րա զե կի ԶԳ-նե րին այն ֆի դու ցիար ռիս կե րի մա սին, 
ո րոնց հետ վեր ջին ներս կա րող են առնչ վել ՀՀ Կա ռա վա րութ յա նը ֆի նան-
սա կան ա ջակ ցութ յուն տրա մադ րե լու պա րա գա յում, ինչ պես նաև կօգ նի 
պար զել, թե ինչ պես կա րող են լա վա գույնս ա ջակ ցել ՀՀ Կա ռա վա րութ յա-
նը գոր ծո ղութ յուն նե րի հա ջորդ ծրագ րի ի րա կա նաց ման գոր ծում: 

Ի լրումն տնտե սութ յան տար բեր ո լորտ նե րում ի րա կա նաց վող մի ջո ցա ռում-
նե րի ու ծրագ րե րի մի ջո ցով տրա մադր վող նշա նա կա լից ա ջակ ցութ յա նը, 
ԵՄ-ն, ՀԲ-ն, ԳՄՀԸ-ն, ԱԶԲ-ն, ԱՄՀ-ն և այլ ԶԳ-նե րը էա կան օ ժան դա կութ-
յուն են ցու ցա բե րում նաև ՊՖԿ  ո լոր տի բա րե փո խումնե րի մեծ մա սում: 
Վերջն ներս հա մա կար գում են ի րենց ջան քե րը պար բե րա բար կազ մա-
կերպ վող կոոր դի նա ցիոն հան դի պումնե րի մի ջո ցով: 

Ինչ պես ա ռա ջին, այն պես էլ այս հեր թա կան ՊԾՖՀ գնա հա տու մը հան-
դի սա նում է ՀՀ Կա ռա վա րութ յան կող մից ի րա կա նաց ված ինք նագ նա հա-
տում: Ի տար բե րութ յուն ա ռա ջին գնա հատ ման, այս ան գամ ինք նագ նա-
հատ ման աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց նող թի մին ա ջակ ցե լու և վեր ջի նիս 
աշ խա տան քը ստու գաճշ տե լու նպա տա կով վարձ վել է խորհր դա տու նե-
րի թիմ: Խորհր դա տու նե րի թի մը կազմ ված էր 3 տե ղա ցի և 2 ար տա քին 
խորհր դա տու նե րից, ո րոնց աշ խա տանք նե րի ֆի նան սա վո րումն ի րա կա-
նաց վել է ԵՄ-ի և ԳՄՀԸ-ի կող մից: 
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1.2.  Կազ մա կեր պու մը և հաշ վետ վութ յան կազմ ման գոր-
ծըն թա ցը

ՀՀ Կա ռա վա րութ յան և ԶԳ-նե րի միջև կա յա ցած հան դի պու մից հե տո 
մշակ վել է Հա յե ցա կարգ, ո րը հաս տատ վել է 2013թ. հու նի սի 25-ին:  Այն-
տեղ ներ կա յաց վում են գնա հատ ման կազ մա կերպ ման մե խա նիզմնե րը: 
Որ պես ա ռա ջին քայլ` ձևա վոր վել է Վե րահս կող թիմ (ՎԹ), ո րում ընդգրկ-
վել են ներ կա յա ցու ցիչ ներ Ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յու նից (ՖՆ) և ԵՄ 
պատ վի րա կութ յու նից, ԳՄՀԸ-ից և ՀԲ-ից: ՎԹ-ի ղե կա վարն է ՀՀ Ֆի-
նանս նե րի նա խա րա րի ա ռա ջին տե ղա կալ պրն. Պա վել Սա ֆար յա նը, ո րը 
ստանձ նել է գնա հատ ման գոր ծըն թա ցի հա մա կար գո ղի դե րը և  օժտ ված է 
ինք նագ նա հատ ման հաշ վետ վութ յան վերջ նա կան հաս տատ ման ի րա վա-
սութ յամբ: ՎԹ-ի քար տու ղար/գնա հատ ման ղե կա վար պրն. Մա կար Ղամ-
բար յա նը ՖՆ-ի Ներ քին պե տա կան ֆի նան սա կան հսկո ղութ յան և պե տա-
կան գնումնե րի մե թո դա բա նութ յան վար չութ յան պետն է: 

ՎԹ-ն մ շա կել է ԵՄ-ի և ԳՄՀԸ-ի կող մից ֆի նան սա վոր վող խորհր դա տու-
նե րի տեխ նի կա կան ա ռա ջադ րան քը: ԵՄ-ն պայ մա նա գի րը շնոր հել է Նի-
դեռ լան դա կան «Ecorys» ըն կե րութ յա նը` եր կու ար տա քին և մեկ տե ղա ցի 
խորհր դա տու ներ ներգ րա վե լու նպա տա կով: Եր կու տե ղա ցի խորհր դա-
տու ներ ան մի ջա կա նո րեն վարձ վել են ԳՄՀԸ-ի կող մից: Ար տա քին խորհր-
դա տու ներն են Պի տեր Ֆե յեր մա նը (թի մի ղե կա վար/գլխա վոր ֆա սի լի տա-
տոր) և Կո րի նա Սեր տա նը (ո րը հիմնա կա նում զբաղ վել է հար կա յին վար-
չա րա րութ յան և դո նոր նե րի գոր ծե լա կեր պե րի ցու ցա նիշ նե րով՝ ԿՑ-13-15 
և D1-D3): Տե ղա ցի խորհր դա տու ներն են պրն. Վա հան Սի րուն յա նը, պրն. 
Սու րեն Պո ղոս յա նը (ԳՄՀԸ) և պրն. Ա րամ Հով հան նիս յա նը («Ecorys»):

Հա յե ցա կար գի հա մա ձայն, ինք նագ նա հա տումն ի րա կա նաց նե լու նպա-
տա կով օ գոս տոս ամ սին ստեղծ վել են 6 գնա հա տող թի մեր (ԳԹ), ո րոն-
ցից 4-ի կազ մում ընդգրկ վել են ՖՆ-ի հետև յալ վար չութ յուն նե րի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րը՝ Պե տա կան ներ քին ֆի նան սա կան հսկո ղութ յան և պե տա-
կան գնումնե րի մե թո դա բա նու թյան վար չութ յուն (ՊՆՖՀՎ), Բյուջեների 
կատարման հաշվետվությունների և վերլուծության վարչություն, 
Բյուջետային գործընթացի կառավարման վարչություն, և Պետական 
եկամուտների քաղաքականության և վարչարարության մեթոդաբա-
նու թ յան վարչություն (ՀՀ կառավարությանն առընթեր Պետական 
եկամուտների կոմիտեի մասնակցությամբ): 

5-րդ և 6-րդ գ նա հա տող թի մե րը հա մա պա տաս խա նա բար ձևա վոր վել են 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի ֆի նան սա վար կա յին և 
բ յու ջե տա յին հար ցե րի մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի և Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յան Վե րահս կիչ պա լա տի ( Հա յաս տա նի գե րա գույն վե րահս կիչ 
ատ յա նի) ներ կա յա ցու ցիչ նե րից:  

Նախ քան Եր ևան ժա մա նե լը (սեպ տեմ բե րի 10-ին) ար տա քին խորհր-
դա տու նե րը հա վա քել են հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թեր տար բեր 
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կա ռույց նե րի (մաս նա վո րա պես, ՖՆ-ի, Վե րահս կիչ պա լա տի, ԱՄՀ-ի, 
Հա մաշ խար հա յին բան կի, ԱԶԲ-ի, ՎԶԵԲ-ի) պաշ տո նա կան կայ քե րից 
և կազ մել են անհ րա ժեշտ տե ղե կատ վութ յան ցու ցա կը և նա խա տես վող 
հան դի պումնե րի ցան կը, ինչ պես նաև խորհր դա տու նե րի աշ խա տան քա-
յին պլա նը: Խորհր դա տու նե րի ժա մա նու մից մեկ շա բաթ ա ռաջ նշված ցու-
ցակ ներն ու աշ խա տան քա յին պլա նը ներ կա յաց վել են ՎԹ-ի քար տու ղար/
գնա հատ ման ղե կա վա րին:

Ա ռա քե լութ յունն իր աշ խա տանք նե րը սկսել է ՊՆՖՀ-ի վար չութ յան պե-
տի, ԵՄ-ի պատ վի րա կութ յան գոր ծառ նութ յուն նե րի ստո րա բա ժան ման 
պե տի տե ղա կա լի (պրն. Խո սե Նա վար րո), ԳՄՀԸ-ի ՊՖԿ թի մի ղե կա վա-
րի (պրն. Դա վիդ Ֆ րանց րեբ) և  ա վագ խորհր դա կա նի (տկն. Վար սե նիկ 
Մ նա ցա կան յան) հետ ի րա կա նաց ված նե րա ծա կան հան դի պումնե րով: 
Սեպ տեմ բե րի 12-ին ա ռա քե լութ յունն անց կաց րել է ՊԾՖՀ-ին նվիր ված 
ու սու ցո ղա կան աշ խա տա ժո ղով, ո րին մաս նակ ցել են պե տա կան մար-
մին նե րի և շա հագր գիռ ոչ կա ռա վա րա կան մար մին նե րի (հիմնա կա նում 
ԶԳ-նե րի) ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Աշ խա տա ժո ղո վի ըն թաց քում մե ծա մա-
սամբ ի րա կա նաց վել են մաս նա կից նե րի կող մից գործ նա կան օ րի նակ-
նե րի գնա հատ ման աշ խա տանք ներ: Վեր ջին ներս ի րեն ցից ներ կա յաց րել 
են կա տա րո ղա կան ցու ցա նիշ նե րի վեր լու ծութ յուն ներ` վերց ված տար բեր 
երկր նե րում անց կաց ված ՊԾՖՀ գնա հա տումնե րից, ընդ ո րում, դրանք 
չեն նե րա ռել գնա հատ ման միա վոր նե րը և խմ բե րի բա ժան ված մաս նա-
կից նե րին խնդրվել է ո րո շել հա մա պա տաս խան գնա հա տա կան նե րը:

Առարկայական հանդիպումները սկսվել են սեպտեմբերի 13-ին և 
ավարտվել սեպտեմբերի 27-ին: Հանդիպումներ են անցկացվել ԳԹ-
ների անդամների հետ (տես վերը) ՖՆ-ում, Վերահսկիչ պալատում և 
Ազգային ժողովում: ԳԹ-ների անդամները պատասխանատու են 3 
տեղացի խորհրդատուների օժանդակությամբ յուրաքանչյուր ցուցանիշի 
նկարագրական մա սի մշակ ման հա մար, ուս տի, հան դի պումնե րի նպա-
տակն էր քննար կել նախ կի նում շրջա նառ ված տե ղե կատ վա կան պա-
հանջ նե րը, տրա մադ րել պար զա բա նումներ և քն նար կել ծա գող հար ցե րը: 
Հան դի պումներ են կա յա ցել նաև ՖՆ-ի Ներ քին աու դի տի, Ֆի նան սա կան 
և Անձ նա կազ մի կա ռա վար ման վար չութ յուն նե րի, ինչ պես նաև ՊՈԱԿ-նե-
րի և պե տա կան առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի մո նի տո րին գի հա-
մար պա տաս խա նա տու նախ կին վար չութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ: 

ՀՀ ՖՆ-ից դուրս հան դի պումներ են տե ղի ու նե ցել նաև պե տա կան այլ 
մար մին նե րի, մաս նա վո րա պես, ՀՀ Կր թութ յան և գի տութ յան նա խա րա-
րութ յան, ՀՀ Քա ղա քա շի նութ յան նա խա րա րութ յան (ՊՖԿ հա մա կար գե րի 
ո րա կի մա սին նրանց տե սա կետ նե րին ծա նո թա նա լու նպա տա կով), ՀՀ 
Է կո նո մի կա յի նա խա րա րութ յան (ԶԳ-նե րի գոր ծու նեութ յան հաշ վետ վո ղա-
կա նութ յան մա սով), ՀՀ Տա րած քա յին կա ռա վար ման նա խա րա րութ յան 
(ներ կա ռա վա րա կան հա րա բե րութ յուն նե րի թա փան ցի կութ յան մա սով) և 
ՀՀ Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յութ յան խորհր դի հետ (վար ձատ րութ յան հա-
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մա կար գի վե րա բեր յալ ԿՑ-18 ցու ցա նի շի մա սով): 

Հան դի պումներ են անց կաց վել նաև ոչ կա ռա վա րա կան կա ռույց նե րի հետ 
(Թ րանս փա րեն սի Ին թեր նե շընլ, Գոր ծա տու նե րի միութ յուն, Հարկ վճա-
րող նե րի միութ յուն)` ՊՖԿ հա մա կար գե րի թա փան ցի կութ յան վե րա բեր յալ 
նրանց տե սա կետ նե րին ծա նո թա նա լու նպա տա կով: Ար տա քին խորհր դա-
տու նե րի ա ռա քե լութ յան վեր ջին օ րե րին հան դի պումներ են անց կաց վել 
նաև ԱԶԲ-ի, ԱՄՀ-ի և Հա մաշ խար հա յին բան կի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ: 

Թի մի ղե կա վա րը/գլխա վոր ֆա սի լի տա տո րը կազ մել է Հու շա գիր և թի-
մի մյուս ան դամնե րի հետ միա սին սեպ տեմ բե րի 26-ին քննար կել է այն 
Պե տա կան ներ քին ֆի նան սա կան հսկո ղութ յան և պե տա կան գնումնե րի 
մե թո դա բա նու թյան վար չութ յան պե տի հետ: Հու շա գիրն ա ռան ձին ներ-
կա յաց վել է նաև ԵՄ-ի պատ վի րա կութ յու նից պրն. Խո սե Նա վար րո յին: 
Հու շագ րում ար տա ցոլ վել են ՊՖՀ-ի հա մա կար գի բա ղադ րիչ նե րի կա տա-
րո ղա կա նի վե րա բեր յալ գնա հատ ման թի մի դիր քո րո շումնե րը և ՊԾՖՀ-ի 
հաշ վետ վութ յան կազմ ման ու ա վարտ ման ժա մա նա կա ցույ ցը: 

Ար տա քին խորհր դա տու նե րը մեկ նել են Եր ևա նից սեպ տեմ բե րի 27-ին: 
Հա ջորդ մի քա նի շա բաթ վա ըն թաց քում տե ղա ցի խորհր դա տու ներն 
ա ջակ ցել են գնա հա տող թի մե րին յու րա քանչ յուր կա տա րո ղա կան ցու ցա-
նի շի նկա րագ րա կան մա սի կազմ ման գոր ծում: Սկզբ նա կան ժա մա նա կա-
ցույ ցի հա մա ձայն, դրանք պետք է ներ կա յաց վեին ՊՆՖՀ-ի վար չութ յան 
պե տին մինչև ար տա քին խորհր դա տու նե րի մեկ նու մը, սա կայն պարզ վեց, 
որ նշված ժամ կե տը ի րա տե սա կան չէ, քա նի որ, ի թիվս այլ պատ ճառ նե-
րի, աշ խա տա կից նե րից շա տե րը զբաղ ված էին բյու ջեի նա խագ ծի կազմ-
ման աշ խա տանք նե րում:

Ն կա րագ րա կան մա սե րը ՊԾՖՀ-ի գնա հա տող թի մին են տրա մադր վել 
հոկ տեմ բե րի 25-ին: Ո րոշ խմբագ րա կան աշ խա տանք նե րից հե տո հոկ-
տեմ բե րի 29-ին նյու թե րը տրվել են թարգ մա նութ յան: Գոր ծըն թացն ա րա-
գաց նե լու նպա տա կով ներգ րավ վել է 2-րդ թարգ մա նի չը, և ն յու թե րի մեծ 
մա սի թարգ մա նութ յունն ա վարտ վել է մինչև նո յեմ բե րի վեր ջը: Թարգ-
ման ված նյու թե րի խմբագ րու մը ԳՖ-ից պա հան ջել է ծա վա լուն և ժա մա-
նա կա տար աշ խա տանք: Այ նու հետև յու րա քանչ յուր կա տա րո ղա կան ցու-
ցա նի շին վե րա բե րող խմբագր ված նյու թը ու ղարկ վել է ԳՄՀԸ-ի խորհր դա-
տու նե րին` կար ծիք ստա նա լու հա մար, ո րոնք հե տա գա յում ԳՖ-ի կող մից 
հաշ վի են առն վել նյու թե րի վե րա նայ ման ժա մա նակ: Այս ին տե րակ տիվ 
գոր ծըն թա ցը արդ յու նա վետ էր: Ամ փոփ գնա հատ ման բա ժի նը և 2-րդ 
բաժ նի ո րոշ մա սե րը կազմ վել են ԳՖ-ի կող մից:

ՊԾՖՀ-ի գնա հատ ման անգ լե րեն տար բե րա կի ա ռա ջին նա խա գի ծը ներ-
կա յաց վել է ՊՆՖՀ վար չութ յան պե տին դեկ տեմ բե րի 19-ին: Այն չի նե-
րա ռել ե կա մուտ նե րի վար չա րա րութ յան (ԿՑ 13-15) և դո նոր նե րի գոր ծե-
լա կեր պե րի (D1-D3) ցու ցա նիշ նե րը, ո րոնք պա հան ջել են ո րոշ լրա ցու ցիչ 
աշ խա տանք: Փաս տաթղ թի հա յե րեն թարգ մա նութ յու նը սկսվել է դեկ տեմ-
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բե րի վեր ջին: Ա ռա ջին ամ բող ջա կան նա խագ ծի անգ լե րեն տար բե րա կը 
ներ կա յաց վել է ՊՆՖՀ վար չութ յան պե տին 2014թ. հուն վա րի 9-ին, ո րի 
հե տո վեր ջինս  տա րա ծել է այն շա հագր գիռ ԶԳ-նե րի շրջա նում: Ա վար-
տուն ա ռա ջին նա խագ ծի հա յե րեն տար բե րա կը ներ կա յաց վել է ՊՆՖՀ 
վար չութ յան պե տին փետր վա րի 10-ին, ո րից հե տո վեր ջինս փո խան ցել է  
փաս տա թուղ թը ԳԹ-նե րին՝ կար ծիք ստա նա լու նպա տա կով: 

Ա ռա ջին նա խագ ծի անգ լե րեն տար բե րա կի վե րա բեր յալ ԶԳ-նե րի մեկ-
նա բա նութ յուն նե րը ներ կա յաց վել են ՊՖՆՀ վար չութ յան պե տին փետր-
վա րի 12-ին, իսկ ԳՖ-ի կող մից դրանք ար տա ցոլ վել են հաշ վետ վութ յան 
երկ րորդ նախ նա կան տար բե րա կում: Հա յե րեն տար բե րա կի վե րա բեր յալ 
ԳԹ-նե րի մեկ նա բա նութ յուն նե րը տրա մադր վել են Ecorys-ին փետր վա րի 
վեր ջին/մար տի սկզբին՝ անգ լե րեն թարգ մա նութ յու նը կազ մա կեր պե լու 
հա մար: Դ րանք ևս ԳՖ-ի կող մից ար տա ցոլ վել են հաշ վետ վութ յան երկ-
րորդ նախ նա կան տար բե րա կում, ո րը  փաս տա թուղ թը ներ կա յաց րել է 
ՊՆՖՀ վար չութ յան պե տին մար տի 24-ին: Այ նու հետև հաշ վետ վութ յան 
երկ րորդ նախ նա կան տար բե րա կում ար ված փո փո խութ յուն նե րը թարգ-
ման վել են հա յե րեն, և թարգ ման ված տար բե րա կը ներ կա յաց վել է ապ րի-
լի 3-ին: «ՊԾՖՀ-ի ստու գում» ըն թա ցա կար գի շրջա նա կում հաշ վետ վութ-
յան անգ լե րեն երկ րորդ նախ նա կան տար բե րակն ու ղարկ վել է ՊԾՖՀ-ի 
քար տու ղա րութ յան ու սումնա սիր մա նը:

2014թ. ապ րի լի 3-ին ԳՖ-ն 9 օ րով վե րա դար ձել է Եր ևան: Ա ռա ջին մի քա-
նի օր վա ըն թաց քում ԳՖ-ն և ԳՄՀԸ-ի եր կու խորհր դա տու նե րը հան դի պել 
են գնա հա տող թի մե րի հետ՝ լրա ցու ցիչ մեկ նա բա նութ յուն նե րը քննար-
կե լու նպա տա կով: ԳՖ-ն պատ րաս տել է հա մա պա տաս խան նյու թե րը, 
ո րոնք ներ կա յաց վել են ապ րի լի 9-ին կա յա ցած ՊԾՖՀ-ի աշ խա տա ժո ղո-
վում (վեր ջի նիս մաս նակ ցել են գնա հա տող թի մե րը և ԶԳ-նե րի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րը): Նա հաշ վետ վութ յան երկ րորդ նախ նա կան տար բե րա կում 
ար տա ցո լել է ՊԾՖՀ-ի քար տու ղա րութ յան, ինչ պես նաև գնա հա տող թի-
մե րի և ԶԳ-նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի լրա ցու ցիչ մեկ նա բա նութ յուն նե րը: 
Հաշ վետ վութ յան վերջ նա կան նա խա գի ծը ներ կա յաց վել է ՊԾՖՀ-ի քար-
տու ղա րութ յա նը ապ րի լի 23-ին: Վեր ջինս ստու գել է իր մեկ նա բա նութ յուն-
նե րի ար տա ցո լու մը փաս տաթղ թում: ՊԾՖՀ-ի քար տու ղա րութ յան մա-
յի սի 1-ի պա տաս խա նում նշվում է, որ մեկ նա բա նութ յուն նե րի մեծ մա սը 
նե րառ ված է փաս տաթղ թում, բայց դրան ցից ե րե քի վե րա բեր յալ լրա ցու-
ցիչ պար զա բա նումներ են պա հանջ վում: Գ նա հա տող թի մը կա տա րել է 
հա մա պա տաս խան ճշգրտումներ և վեջ նա կան հաշ վետ վութ յու նը մա յի սի 
11-ին ներ կա յաց րել է ՊԾՖՀ-ի քար տու ղա րութ յուն, ո րը 2014 թվա կա նի 
մա յի սի 28-ին ստա ցել է ՊԾՖՀ քար տու ղա րութ յան հաս տատ ման կնի քը 
«ՊԾՖՀ-ի ստու գում» ըն թա ցա կար գի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան:
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1.3. Գ նա հատ ման շրջա նա կը
Գ նա հատ ման շրջա նա կը ընդգր կում է կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ յան 
մար մին նե րը, այդ թվում մարզ պե տա րան նե րը: Այն չի նե րա ռում նշված 
մար մին նե րի են թա կա յութ յան տակ գոր ծող պե տա կան ոչ առևտ րա յին 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը (ՊՈԱԿ-ներ), փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե-
րութ յուն նե րը (ՓԲԸ) և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը, 
թեև նրանց թա փան ցի կութ յա նը և կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ յան հա-
մար նշված կազ մա կեր պութ յուն նե րից բխող պո տեն ցիալ ֆիս կալ ռիս-
կե րին վե րա բե րող հար ցե րը գնա հատ վում են «ԿՑ 7-9» ցու ցա նիշ նե րի 
տակ: ՀՀ պե տա կան բյու ջեի (այ սինքն` կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ յան 
մար մին նե րի) ծախ սե րը 2012թ. կազ մել են 1211.8 մլն ՀՀ դրամ:  2012թ. 
օ րա ցույ ցա յին տա րում ՊՈԱԿ-նե րի ծախ սե րը կազ մել են 155.2 մլրդ ՀՀ 
դրամ, այ սինքն` կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ յան և ՊՈԱԿ-նե րի ընդ հա-
նուր ծախ սե րի շուրջ 9%-ը: ՏԻՄ-ե րի ընդ հա նուր ծախ սե րը 2012թ. կազ-
մել են 97.5 մլրդ ՀՀ դրամ կամ ընդ հա նուր կա ռա վա րութ յան ծախ սե րի 
շուրջ 6.7 տո կո սը:  
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2. Հա յաս տան. ըն դhա նուր տե ղե կատ վութ յուն

2.1. Տն տե սա կան և հար կաբ յու ջե տա յին տե ղե կատ վութ յուն
Նախ քան հա մաշ խար հա յին ֆի նան սա կան ճգնա ժա մը, ո րը սկսվեց 
2008թ., մեկ շնչի հաշ վով ի րա կան ՀՆԱ-ն  ար ձա նագ րել է նշա նա կա լից 
աճ՝ պայ մա նա վոր ված մաս նա վոր տրանս ֆերտ նե րի հաշ վին շեշ տա կի 
զար գա ցող շի նա րա րութ յան ճյու ղով: 2003-2008թթ. այն ի րա կան ար տա-
հայ տութ յամբ ա ճեց 3.9 ան գամ՝ 4.5 տո կո սա յին կե տով նպաս տե լով ի րա-
կան ՀՆԱ-ի մի ջի նում 12 տո կոս ա ճին:

Հա մաշ խար հա յին ֆի նան սա կան ճգնա ժա մը բա ցա հայ տեց ար տա քին 
ցնցումնե րի նկատ մամբ տնտե սութ յան խո ցե լիութ յու նը: 2009թ. մաս նա-
վոր տրանս ֆերտ նե րը նվա զե ցին 35 տո կո սով, ներդ րումնե րը՝ 31 տո կո-
սով, իսկ շի նա րա րութ յան ճյու ղում կտրուկ ան կու մը կազ մեց 41.6 տո կոս:  
Տ նա յին տնտե սութ յուն նե րի սպա ռու մը ևս կր ճատ վեց, թեև ա վե լի պա կաս 
չա փով (ՀՆԱ-ի -1 տո կո սով)՝ պայ մա նա վոր ված Կա ռա վա րութ յան հար-
կաբ յու ջե տա յին խթան ման ծրագ րի ի րա կա նաց մամբ, ո րի շնոր հիվ ո րոշ 
չա փով մեղ մա ցավ ճգնա ժա մի ազ դե ցութ յու նը: Այ նո ւա մե նայ նիվ,  2009թ. 
ի րա կան ՀՆԱ-ի ան կու մը կազ մեց 14.1 տո կոս:

Հար կաբ յու ջե տա յին խթան ման ծրագ րի նպաս տա վոր ազ դե ցութ յան 
շնոր հիվ (ո րին օ ժան դա կել են ԶԳ-նե րը, ա ռանձ նա պես Ռու սաս տա նի 
Դաշ նութ յու նը, ԱԶԲ-ն և ԱՄՀ-ն  իր  Եր կա րաձգ ված ֆի նան սա վոր ման և 
Եր կա րաձգ ված վար կա վոր ման ծրագ րով՝ հա մա ձայ նեց ված ՀՀ Կա ռա-
վա րութ յան հետ 2010թ. հու լի սին)  Հա յաս տա նի տնտե սութ յու նը հաղ թա-
հա րեց ճգնա ժա մի հետ ևանք նե րը: 2010-2012թթ. ի րա կան ՀՆԱ-ն հա մա-
պա տաս խա նա բար ա ճեց 2.2%-ով, 4.7%-ով և 7.2%-ով, և 2012թ. վեր ջին 
հա մար յա վե րա կանգն վեց ի րա կան ՀՆԱ-ի նա խաճգ նա ժա մա յին մա կար-
դա կը: 2012թ. ար ձա նագր ված ա ճը պայ մա նա վոր ված էր հան քարդ յու նա-
բե րութ յան, գյու ղատն տե սութ յան (մա սամբ բա րեն պաստ ե ղա նա կա յին 
պայ ման նե րի շնոր հիվ) և ս պա սարկ ման ո լորտ նե րում գրանց ված ա ճով: 
Շի նա րա րութ յան ո լոր տը հետ է մնա ցել, սա կայն տնտե սութ յան մյուս բո-
լոր ճյու ղե րը գե րա զան ցել են 2008թ. ի րենց ա ճի մա կար դակ նե րը: 2008թ. 
հա մե մատ ո րոշ չա փով փոխ վել են ո լոր տա յին ա ճի տեմ պե րը` պայ մա նա-
վոր ված ար տա քին առևտ րի և  արդ յու նա բե րութ յան ո լոր տի դի նա մի կա-
յով, ո րը փոխ կա պակց ված է պղնձի մի ջազ գա յին գնե րի հետ:

Տն տե սա կան հե ռան կար նե րը հիմնա կա նում պայ մա նա վոր ված են Եվ րա-
գո տում և Ռու սաս տա նում տե ղի ու նե նա լիք զար գա ցումնե րով: Ն վազ ման 
ուղ ղութ յամբ ռիս կե րը բարձր են պահ պան վում՝ հիմնա կա նում պայ մա նա-
վոր ված ար տա քին մի ջա վայ րում, մաս նա վո րա պես, Եվ րա գո տում առ կա 
ա նո րո շութ յուն նե րով, ո րոնք կա րող են Հա յաս տա նին փո խանց վել առևտ-
րի, բան կա յին ո լոր տի զար գա ցումնե րի և  օ տա րերկր յա ուղ ղա կի ներդ րում-
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նե րի ու ղի նե րով: Ա վե լին, Ռու սաս տա նի տնտե սութ յան ան բա րեն պաստ 
զար գա ցումնե րը հնա րա վոր է, որ ան մի ջա կան ազ դե ցութ յուն ու նե նան 
Հա յաս տան ուղղ վող դրա մա կան փո խան ցումնե րի ծա վալ նե րի վրա: 

Աղ յու սակ 1-ում ներ կա յաց վում է տե ղա կատ վութ յուն Հա յաս տա նի հիմնա-
կան մակ րոտն տե սա կան ցու ցա նիշ նե րի վե րա բեր յալ, իսկ Աղ յու սակ 2-ում 
ամ փոփ տես քով ներ կա յաց վում է վեր ջին չորս տա րի նե րի կենտ րո նա կան 
կա ռա վա րութ յան հիմնա կան հար կաբ յու ջե տա յին ցու ցա նիշ նե րի կա տա-
րո ղա կա նը: 

Աղյուսակ 1. Հայաստան. հիմնական մակրոտտեսական 
ցուցանիշները

2009 2010 2011 2012
Ընդամենը բնակչություն, մլն1/ 3.0
Ազգային եկամուտ և գներ
Մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ (ԱՄՆ դոլար) 2661 2844 3363 3290
ՀՆԱ (անվանական), մլրդ ՀՀ դրամ 3142 3460 3778 3998
ՀՆԱ-ի տարեկան իրական աճ, % -14.1 2.2 4.7 7.2
ՍԳԻ տոկոսային փոփոխություն 
(ժամանակաշրջանի վերջ) 6.7 8.5 4.7 3.2

ՍԳԻ տոկոսային փոփոխություն 
(տարեկան միջին) 3.5 7.3 7.7 2.5

Դրամավարկային հատված
Դրամական զանգվածի տոկոսային աճ 15 11.8 23.7 19.5
Արտաքին հատված
Ընթացիկ հաշվի հաշվեկշիռ, %-ը ՀՆԱ-ում -15.8 -14.8 -10.9 -11.2
Համախառն արտաքին պահուստների 
ներմուծման ծածկույթ տոկոսներով 5.7 4.7 4.7 4.2

Արտաքին պարտք, %-ը ՀՆԱ-ում 57.8 65.4 72.8 77.7

որից` պետական և պետության կողմից 
երաշխավորված 35.7 34.7 36.4 39.5

Պետական արտաքին պարտքի 
սպասարկման գործակից (ապրանքների 
և ծառայությունների արտահանման 
տոկոս)

5.4 4.7 4.2 9.6

Աղբյուրը` Ազգային վիճակագրական ծառայություն և ՖՆ
1/ 2011թ. մարդահամարի տվյալների համաձայն, 2011թ. բնակչության թիվը 
կազմել է 3,213,011 մարդ:
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Աղյուսակ 2. Կառավարության հիմնական հարկաբյուջետային ցուցանիշների 
կատարողականը (ֆինանսական տարին օրացույցային տարին է)

Մլրդ ՀՀ դրամ Փաստացի Փաստացի Փաստացի Փաստացի
 2009 2010 2011 2012

Եկամուտներ + արտաքին 
դրամաշնորհներ 689.9 780.4 880.8 946.2

Եկամուտներ 668.3 749.8 821.4 927.5
Արտաքին դրամաշնորհներ 21.7 30.6 59.4 18.7

Ընթացիկ ծախսեր 718.3 763.1 812.3 875.6

Աշխատանքի 
վարձատրություն 1/ 75.6 78.3 84.7 86.2

Ապրանքներ և 
ծառայություններ 2/ 287.2 298.2 316.6 326.3

Սուբսիդիաներ, 
տրանսֆերտներ, 
դրամաշնորհներ 3/

339.3 356.2 375.5 422.4

Տոկոսավճարներ 16.3 30.4 35.5 40.7
Կապիտալ ծախսեր 4/ 210.8 191.2 174.2 130.5
 
Ընդամենը ծախսեր 929.1 954.3 986.5 1006.1
 Պա կա սուրդ -239.1 -173.9 -105.7 -59.7
Ա ռաջ նա յին պա կա սուրդ 
(ա ռանց տո կո սավ ճար նե րի) -222.8 -143.4 -70.1 -19

 Ֆի նան սա վո րում 239.1 173.9 105.7 59.7
 Զուտ ար տա քին 354.2 66.5 39.8 54
 Զուտ ներ քին -115.1 107.4 65.9 5.7
 
ՀՆԱ, մլրդ ՀՀ դրամ 3142 3460 3778 3998
 Ներ քին ե կա մուտ ներ, %-ը 
ՀՆԱ-ում 21.3 21.7 21.7 23.2

Ար տա քին դրա մաշ նորհ ներ, 
%-ը ՀՆԱ-ում 0.7 0.9 1.6 0.5

Ընդ հա նուր ծախ սեր, %-ը 
ՀՆԱ-ում 29.6 27.6 26.1 25.2

 Պա կա սուրդ, %-ը ՀՆԱ-ում -7.6 -5.0 -2.8 -1.5

Ա ռաջ նա յին պա կա սուրդ, 
%-ը ՀՆԱ-ում -7.1 -4.1 -1.9 -0.5

Աշ խա տան քի վար ձատ րութ-
յուն, %-ը ընդ հա նուր ծախ-
սե րում

8.1 8.2 8.6 8.6
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Մլրդ ՀՀ դրամ Փաստացի Փաստացի Փաստացի Փաստացի
 2009 2010 2011 2012

Ապ րանք նե րի և ծա ռա յութ-
յուն նե րի ձեռք բե րում, %-ը 
ընդ հա նուր ծախ սե րում

30.9 31.2 32.1 32.4

 Սուբ սի դիա ներ, դրա մաշ-
նորհ ներ, տրանս ֆերտ ներ, 
%-ը ընդ հա նուր ծախ սե րում

36.5 37.3 38.1 42

 Տո կո սավ ճար ներ, %-ը ընդ-
հա նուր ծախ սե րում 1.8 3.2 3.6 4

 Կա պի տալ ծախ սեր, %-ը 
ընդ հա նուր ծախ սե րում 22.7 20 17.7 13

1/ Աշխատանքի վարձատրությունը ներառում է աշխատավարձը (համախառն) և 
սոցվճարները
2/ Ի լրումն ձեռք բեր վող ապ րանք նե րի և ծա ռա յութ յուն նե րի, նե րա ռում է նաև «Այլ 
ծախ սե րը»
3/ Նե րա ռում է կեն սա թո շակ նե րը և սո ցիա լա կան նպաստ նե րը
4/ Սահ ման վում է որ պես ոչ ֆի նան սա կան ակ տիվնե րի գծով ծախ սեր` հա նած ոչ 
ֆի նան սա կան ակ տիվնե րի գծով ի րա ցու մից մուտ քե րը
Աղբ յու րը` Ազ գա յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա յութ յուն և ՖՆ:

Աղ յու սակ ներ 1-ը և 2-ը վկա յում են հար կաբ յու ջե տա յին կա յուն վի ճա կի մա-
սին, ո րին նպաս տել են հա մաշ խար հա յին ֆի նան սա կան ճգնա ժա մի պայ-
ման նե րում ի րա կա նաց ված հար կաբ յու ջե տա յին ճշգրտումնե րը: 2009թ. 
ՀՆԱ-ի նկատ մամբ -7.6%-ի հա մե մատ 2012թ. ընդ հա նուր հար կաբ յու ջե-
տա յին պա կա սուր դը նվա զել է դառ նա լով ՀՆԱ-ի -1.5%, որն արդ յունք է 
2009թ. ՀՆԱ-ի նկատ մամբ 29.6%-ի հա մե մատ ծախ սեր/ՀՆԱ հա րա բե-
րակ ցութ յան կրճատ ման (25.2%)։ Վեր ջինս հիմնա կա նում տե ղի է ու նե ցել 
կա պի տալ ծախ սե րի նվազ ման հաշ վին` մա սամբ պայ մա նա վոր ված «Հ յու-
սիս- Հա րավ մայ րու ղի» ծրագ րի մեկ նար կի ու շաց մամբ: Ա ռաջ նա յին պա-
կա սուր դը (հա նած տո կո սավ ճար նե րը) 2009թ. -7.1%-ի հա մե մատ 2012թ. 
ա ճել է` հաս նե լով 0.5% մա կար դա կին: 2009թ. ՀՆԱ-ի նկատ մամբ ար-
ձա նագր ված 21.3%-ի հա մե մատ 2012թ. ե կա մուտ ներ/ՀՆԱ հա րա բե րակ-
ցութ յու նը ա ճել է մինչև 23.2%` մա սամբ ե կա մուտ նե րի վար չա րա րութ յան 
ու ժե ղաց մանն ուղղ ված ջան քե րի («ԿՑ 13-15», Բա ժին 3): Սա, իր հեր թին, 
նվա զեց րել է ծախ սե րի ճշգրտման անհ րա ժեշ տութ յու նը: 

Բ յու ջե տա յին ծախ սե րի տնտե սա գի տա կան դա սա կար գու մը

Աղ յու սակ 2-ում ներ կա յաց ված են պե տա կան բյու ջեի ընդ հա նուր ծախ-
սե րը տնտե սա գի տա կան դա սա կարգ ման ամ փոփ հոդ ված նե րի տես քով: 
Փոքր ինչ փոխ վել է աշ խա տան քի վար ձատ րութ յանն ուղղ վող ծախ սե րի 
մաս նա բա ժի նը (մոտ 10 տո կո սով): Այլ ըն թա ցիկ ծախ սա յին հոդ ված նե րի 
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մաս նա բա ժի նը զգա լիո րեն ա ճել է, մինչ դեռ կտրուկ ըն կել է կա պի տալ 
ծախ սե րի մաս նա բա ժի նը` ին չը մա սամբ պայ մա նա վոր ված է կա պի տալ 
ծրագ րե րի, մաս նա վո րա պես, «Հ յու սիս- Հա րավ մայ րու ղի» ծրագ րի ի րա-
կա նաց ման հետ կապ ված ու շա ցումնե րով:

Բ յու ջե տա յին ծախ սե րի գոր ծառ նա կան դա սա կար գու մը
Աղ յու սակ 3-ում ներ կա յաց վում է պե տա կան ծախ սե րի մի տումներն ըստ 
բյու ջե տա յին ծախ սե րի գոր ծառ նա կան դա սա կար գումնե րի: Զ գա լիո րեն 
ա ճել է սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ո լոր տի ընկ նող ծախ սե րի մաս-
նա բա ժի նը, մինչ դեռ էա պես նվա զել է պաշտ պա նութ յան և  ազ գա յին անվ-
տան գութ յան, տնտե սա կան ծա ռա յութ յուն նե րի և պե տա կան կա ռա վար-
ման ո լորտ նե րին բա ժին ընկ նող ծախ սե րի մաս նա բա ժի նը:

Աղ յու սակ 3. Պե տա կան բյու ջեի ծախ սե րի 
գոր ծառ նա կան դա սա կար գու մը 1/

 2007 2010 2011 2012 2013
Մասնաբաժինը ընդհանուր 
ծախսերում (%) 100 100 100 100 100

Սոցիալական ծառայություններ 34.9 44.8 46.5 45.9 44.9
Պաշտպանություն և 
անվտանգություն 23.3 19.1 19.2 19.2 19.5

Տնտեսական ծառայություններ 21.8 17.6 15.3 11 10.6
Պետական կառավարում 9.8 6.2 6.2 6.3 5.8
Այլ ծառայություններ 8.6 8.4 8.6 13.2 14.8
Տոկոսների վճարում 1.6 4 4.3 4.4 4.2

1/ Աղբ յու րը` 2012-2014թթ., 2011-2013թթ. ՄԺԾԾ-ներ և 2008թ. ՊԾՖՀ գնա հա-
տում: Թ վե րը ներ կա յաց նում են բյու ջե տա վոր ված/պլա նա վոր ված գու մար նե րը:

2.2.  ՊՖԿ ի րա վա կան և  ինս տի տու ցիո նալ դաշ տը
ՊՖԿ ի րա վա կան դաշ տը
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում (ՀՀ) ՊՖԿ-ն կար գա վո րող ի րա վա-
կան դաշ տը բաղ կա ցած է մի շարք օ րենք նե րից և  այլ ի րա վա կան ակ տե-
րից, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն բխում են ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան դրույթ-
նե րից: ՊՖԿ ո լոր տի հիմնա կան օ րենսդ րա կան ակ տերն են «ՀՀ բյու ջե-
տա յին հա մա կար գի մա սին», « Գան ձա պե տա կան հա մա կար գի մա սին», 
« Հար կե րի մա սին», «Գ նումնե րի մա սին», « Ֆի նան սա կան հա մա հար թեց-
ման մա սին», « Ներ քին աու դի տի մա սին», «ՀՀ Վե րահս կիչ պա լա տի մա-
սին», «Ազ գա յին ժո ղո վի կա նո նա կարգ» ՀՀ օ րենք նե րը և  այդ օ րենք նե-
րի կի րար կումն ա պա հո վող ՀՀ կա ռա վա րութ յան, ՀՀ ՖՆ-ի, ինչ պես նաև 
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հա մա պա տաս խան ո լորտ նե րում լիա զոր ված այլ պե տա կան մար մին նե րի 
կող մից ըն դուն վող ի րա վա կան ակ տե րը:

Աղ յու սակ 4-ում ներ կա յաց ված է ՊՖԿ ո լոր տը կար գա վո րող ի րա վա կան 
դաշ տի ընդ հա նուր նկա րա գի րը

Աղ յու սակ 4. ՊՖԿ-ի ո լոր տը կար գա վո րող ի րա վա կան դաշ տը

Ո լորտ Ն կա րագ րութ յուն

ՀՀ Սահ մա նադ-
րութ յուն

 Սահ մա նադ րութ յու նը կար գա վո րում է ՊՖԿ-ի շրջա նա կը 
և տար բեր շա հագր գիռ կող մե րի, օր.` ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո-
վի, Կա ռա վա րութ յան, Վե րահս կիչ պա լա տի և  այլ նի փոխ-
հա րա բե րութ յուն նե րը: Այն սահ մա նում է նաև բյու ջե տա յին 
գոր ծըն թա ցի հիմ նա կան բա ղադ րիչ ներն ու բյու ջե տա յին 
օ րա ցույ ցի ա ռանց քա յին ժամ կետ նե րը:

Բ յու ջեի կազ մում 
և կա տա րում

«ՀՀ բյու ջե տա յին հա մա կար գի մա սին» ՀՀ օ րեն քը 
(1997թ., իր հե տա գա փո փո խութ յուն նե րով) սահ մա նում է 
ՀՀ բյու ջե տա յին հա մա կար գը և կա նո նա կար գում է բյու ջե-
տա յին գոր ծըն թա ցը: Այն տա րած վում է ՀՀ բյու ջե տա յին 
հա մա կար գի բո լոր մա կար դակ նե րի բյու ջե նե րի վրա՝ նե-
րառ յալ ՀՀ պե տա կան և հա մայնք նե րի բյու ջե նե րը: Ի թիվս 
այլ դրույթ նե րի, օ րեն քը սահ մա նում է նաև ՄԺԾԾ-ին ներ-
կա յաց վող հիմ նա կան պա հանջ նե րը, բյու ջե տա յին շրջա-
նա կի հետ ՄԺԾԾ-ի կա պը, ինչ պես նաև ծրագ րա յին բյու-
ջե տա վոր ման վե րա բեր յալ պա հանջ նե րը:

« Գան ձա պե տա կան հա մա կար գի մա սին» ՀՀ օ րեն քը 
(2001թ.) սահ մա նում է գան ձա պե տա կան հա մա կար գը, 
կար գա վո րում է գան ձա պե տա րա նի գոր ծու նեութ յան հետ 
կապ ված հա րա բե րութ յուն նե րը և ն պա տակ ու նի գան ձա պե-
տա րա նի գոր ծու նեութ յան հետ կապ ված հա րա բե րութ յուն-
նե րի կար գա վոր ման մի ջո ցով ա պա հո վել ՀՀ և հա մայնք նե-
րի ֆի նան սա կան ակ տիվ նե րի և պար տա վո րութ յուն նե րի 
արդ յու նա վետ կա ռա վար ման հա մա կար գի առ կա յութ յու նը:

Գ նումներ

«Գ նում նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը (2010թ.) կար գա վո րում է 
պատ վի րա տու նե րի կող մից ապ րանք նե րի, աշ խա տանք նե-
րի և ծա ռա յութ յուն նե րի ձեռք բեր ման գոր ծըն թա ցի հետ 
կապ ված հա րա բե րութ յուն նե րը, սահ մա նում այդ հա րա բե-
րութ յուն նե րի կող մե րի հիմ նա կան ի րա վունք նե րը և պար-
տա կա նութ յուն նե րը: Այն տա րած վում է պե տութ յան, հա-
մայնք նե րի, դրանց են թա կա հիմ նարկ նե րի, պե տա կան 
կամ հա մայն քա յին ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
և պե տութ յան կամ հա մայնք նե րի հի սուն տո կո սից ա վե լի 
բաժ նե մաս ու նե ցող կազ մա կեր պութ յուն նե րի կա րիք նե րի 
հա մար ի րա կա նաց վող գնում նե րի գոր ծըն թա ցի վրա:
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 Ներ քին աու դիտ

« Ներ քին աու դի տի մա սին» ՀՀ օ րեն քը (2010թ.) սահ մա-
նում է հան րա յին հատ վա ծի կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ-
քին աու դի տի սկզբունք նե րը, բնույ թը, շրջա նա կը, հա-
մա կար գը, ներ քին աու դի տի մաս նա կից նե րի հիմնա կան 
ի րա վունք ներն ու պար տա կա նութ յուն նե րը, ինչ պես նաև 
կար գա վո րում է ներ քին աու դի տի կազ մա կերպ ման և 
գոր ծու նեութ յան հետ կապ ված հիմնա կան հա րա բե րութ-
յուն նե րը: Այն տա րած վում է ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման 
և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, պե տութ-
յան կամ հա մայնք նե րի հիմնարկ նե րի, պե տա կան կամ 
հա մայնք նե րի ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
և հի սուն տո կո սից ա վե լի պե տա կան կամ հա մայն քա յին 
մաս նակ ցութ յամբ կազ մա կեր պութ յուն նե րի վրա:

Ար տա քին վե-
րահս կո ղութ յուն

« Վե րահս կիչ պա լա տի մա սին» ՀՀ օ րեն քը (2006թ.) սահ-
մա նում է ՀՀ վե րահս կիչ պա լա տի գոր ծու նեութ յան ի րա-
վա կան հիմ քե րը, սկզբունք նե րը, հիմնա կան խնդիր նե-
րը, գոր ծա ռույթ նե րը, ի րա վա սութ յուն նե րը, վե րահս կիչ 
պա լա տի կա ռուց ված քը, ֆի նան սա կան ան կա խութ յու նը, 
գոր ծու նեութ յան տա րե կան ծրագ րե րի հաս տատ ման և 
հաշ վետ վութ յուն նե րի ներ կա յաց ման հետ կապ ված հա-
րա բե րութ յուն նե րը, վե րահս կո ղութ յան ձևե րը և տե սակ նե-
րը, այն ի րա կա նաց նե լու կար գը և պայ ման նե րը, վե րահս-
կիչ պա լա տի կող մից տե ղե կատ վութ յան տրա մադր ման 
կար գը, վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նող  աշ խա տա կից-
նե րի հիմնա կան ի րա վունք նե րը, պար տա կա նութ յուն նե րը 
և պա տաս խա նատ վութ յու նը, վե րահս կիչ պա լա տում պե-
տա կան ծա ռա յութ յան, ինչ պես նաև պա լա տի գոր ծո ղութ-
յուն նե րի բո ղո քարկ ման կար գը և հա մա գոր ծակ ցութ յունն 
այլ մար մին նե րի հետ:

 Հար կա յին 
օ րենսդ րութ յուն

« Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը (1997 թ.) սահ մա նում է Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում հար կի հաս կա ցութ յու նը 
և հար կա տե սակ նե րը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
հար կա յին օ րենսդ րութ յան (այ սու հետ` հար կա յին օ րենսդ-
րութ յուն) և հար կա յին հա րա բե րութ յուն նե րը կար գա վո-
րող մյուս ի րա վա կան ակ տե րի խախ տումնե րի հա մար 
պա տաս խա նատ վութ յու նը, ինչ պես նաև այն սկզբունք նե-
րը, ո րոնց վրա հիմն վում է հար կե րի մա սին Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան օ րենսդ րութ յու նը և հար կա յին հա րա-
բե րութ յուն նե րը կար գա վո րող այլ ի րա վա կան ակ տե րը:

2008թ. ՊԾՖՀ գնա հա տու մից ի վեր ի րա վա կան դաշ տում կա տար ված 
հիմնա կան փո փո խութ յուն նե րը և դ րանց արդ յունք նե րը նե րա ռել են 
հետև յա լը.
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Գ նումնե րի ո լոր տում 2010 թվա կա նին ըն դուն ված օ րեն քով գնումնե րի 
գոր ծըն թացն ամ բող ջո վին ա պա կենտ րո նաց վել է, ստեղծ վել է Գ նումնե-
րի բո ղո քարկ ման խոր հուր դը, ո րը հան դի սա նում է գնումնե րի գոր ծըն թա-
ցում պատ վի րա տու նե րի են թադր յալ ա նօ րի նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 
կամ ան գոր ծութ յան վե րա բեր յալ բո ղոք նե րը քննող մար մի նը: Ս տեղծ վել 
են ի րա վա կան հիմ քեր թղթա յին ե ղա նա կով գնումնե րից դե պի է լեկտ րո-
նա յին գնումներ ան ցում կա տա րե լու հա մար:

Ներ քին աու դի տի ո լոր տում 2010թ. նոր օ րեն քի ըն դուն մամբ վե րաց-
վել է գլխա վոր աու դի տո րի ինս տի տու տը, սահ ման վել է ներ քին աու-
դի տի կա նո նա կարգ ման պա հան ջը, իսկ 2013թ. հուն վա րին ներդր վել 
է ներ քին աու դի տի միաս նա կան կա ռա վար ման տե ղե կատ վա կան հա-
մա կար գը` ներ քին աու դի տի ո րա կի նկատ մամբ հսկո ղութ յուն ի րա կա-
նաց նե լու նպա տա կով:

Հար կա յին օ րենսդ րութ յան հիմնա կան փո փո խութ յուն նե րը վե րա բե րում 
են ՓՄՁ-նե րի հար կա յին հաշ վառ ման ըն թա ցա կար գե րի պար զեց մա նը և 
հս տա կեց մա նը: Այս ա ռու մով ան ցած հինգ տա րի նե րի ըն թաց քում կա-
տար ված փո փո խութ յուն նե րի արդ յուն քում ՓՄՁ-նե րի հա մար ներդր վել 
է շրջա նա ռութ յան հար կի հա մա կար գը, ինչ պես նաև ար տո նագ րա յին 
վճար նե րի հա մա կար գը, ո րոնք են թադ րում են հարկ վճա րող նե րի հար-
կա յին պար տա վո րութ յուն նե րի հաշ վառ ման պար զեց ված ըն թա ցա կար-
գեր: Կար ևոր փո փո խութ յուն է նաև ե կամ տա հար կի և պար տա դիր սո-
ցիա լա կան վճար նե րի փո խա րի նու մը ե կամ տա յին հար կով:

Բ յու ջե տա յին օ րենսդ րութ յան ա ռու մով, ծրագ րա յին բյու ջե տա վոր ման աս-
տի ճա նա կան ներդ րումն ա պա հո վե լու նպա տա կով 2013թ. փո փո խութ յուն-
ներ են կա տար վել «ՀՀ բյու ջե տա յին հա մա կար գի մա սին» ՀՀ օ րեն քում` 
նա խա տե սե լով տա րե կան պե տա կան բյու ջեում նոր հատ ված նե րի նե րա-
ռում, ո րոնք ֆոր մալ ա ռու մով ներ կա յաց նում են բյու ջե տա յին ծախ սե րը 
ծրագ րա յին ձևա չա փով (նե րա ռե լով կա տա րո ղա կան ցու ցա նիշ նե րը):

2008 թվա կա նից ար տա քին վե րահս կո ղութ յան ո լոր տում կա տար ված փո-
փո խութ յուն նե րի արդ յուն քում Վե րահս կիչ պա լա տի կող մից ի րա կա նաց-
վող վե րահս կո ղութ յան ըն թաց քում կազմ ված ար ձա նագ րութ յուն նե րը և  ըն-
թա ցիկ հաշ վետ վութ յուն նե րը ու ղարկ վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան Գլ խա վոր դա տա խա զութ յուն, ե թե առ կա են քրեաի րա վա կան բնույ թի 
խախ տումնե րի կաս կած ներ: Ի լրումն, ՎՊ-ի տա րե կան հաշ վետ վութ յու նը 
Ազ գա յին ժո ղո վում քննար կու մից հե տո հրա պա րակ վում է « Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան պաշ տո նա կան տե ղե կագ րում», տե ղադր վում Վե րահս-
կիչ պա լա տի կայ քում և Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան հրա պա րա կա յին 
ծա նու ցումնե րի պաշ տո նա կան կայ քում (http://www.azdarar.am):

ՊՆՖՀ-ի ռազ մա վա րութ յու նը դեռևս պաշ տո նա պես հաս տատ ված չէ, իսկ 
նշված ռազ մա վա րութ յան ի րա վա կան հիմ քը հան դի սա ցող « Ֆի նան սա-
կան կա ռա վար ման հսկո ղութ յան մա սին» օ րեն քը դեռևս չի ըն դուն վել: 
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ՊՖԿ հա մա կար գի ա ռանց քա յին տար րե րում կա տար ված փո փո խութ յուն-
նե րը ա վե լի ման րա մասն քննարկ վում են Բա ժին 3-ում, կա տա րո ղա կան 
հա մա պա տաս խան ցու ցա նիշ նե րի տակ:

ՊՖԿ-ի ինս տի տու ցիո նալ դաշ տը

ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան (1995թ.(2005թ. փոփ.)) հա մա ձայն, Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յու նը ինք նիշ խան, ժո ղովր դա վա րա կան, սո ցիա լա կան, 
ի րա վա կան պե տութ յուն է: Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում իշ խա-
նութ յու նը պատ կա նում է ժո ղովր դին, որն իր իշ խա նութ յունն ի րա կա նաց-
նում է ա զատ ընտ րութ յուն նե րի, հան րաք վե նե րի, ինչ պես նաև Սահ մա-
նադ րութ յամբ նա խա տես ված պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-
ման մար մին նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց մի ջո ցով: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը բաղ կա ցած է մար զե րից և հա մայնք-
նե րից, որ տեղ ի րա կա նաց վում է պե տա կան կա ռա վա րում և տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վա րում: Մար զե րում պե տա կան կա ռա վա րումն ի րա կա նաց-
նում է ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը` ի րեն են թա կա տա րած քա յին կա ռա վար ման 
մար մին նե րի (մարզ պե տա րան նե րի) մի ջո ցով, իսկ հա մայնք նե րում ի րա-
կա նաց վում է տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րում, ընդ ո րում հա մայնք ներն 
ի րենց ինք նա կա ռա վար ման ի րա վունքն ի րա կա նաց նում են տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի մի ջո ցով:

Ինս տի տուտ Ինս տի տու տի դե րը

ՀՀ Նա խա գահ

ՀՀ Նա խա գա հը պե տութ յան գլուխն է, ո րը հետ ևում է ՀՀ 
Սահ մա նադ րութ յան պահ պան մա նը, ա պա հո վում է օ րենս-
դիր, գոր ծա դիր և դա տա կան իշ խա նութ յուն նե րի բնա կա-
նոն գոր ծու նեութ յու նը:

 Դա տա կան 
իշ խա նութ յուն

ՀՀ-ում ար դա րա դա տութ յունն ի րա կա նաց նում են միայն 
դա տա րան նե րը` Սահ մա նադ րութ յա նը և  օ րենք նե րին հա-
մա պա տաս խան: ՀՀ-ում գոր ծում են ընդ հա նուր ի րա վա-
սութ յան ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րան ներ, վե րաքն նիչ 
դա տա րան ներ և վճ ռա բեկ դա տա րա նը, իսկ օ րեն քով նա-
խա տես ված դեպ քե րում՝ նաև մաս նա գի տաց ված դա տա-
րան ներ: ՀՀ բարձ րա գույն դա տա կան ատ յա նը, բա ցի սահ-
մա նադ րա կան ար դա րա դա տութ յան հար ցե րից, վճռա բեկ 
դա տա րանն է, ո րը կոչ ված է ա պա հո վե լու օ րեն քի միա տե-
սակ կի րա ռութ յու նը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի լիա զո րութ յուն-
նե րը սահ ման վում են Սահ մա նադ րութ յամբ և  օ րենք նե րով:
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ՀՀ Ազ գա յին 
ժո ղով

ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վը  ի րա կա նաց նում է օ րենս դիր իշ խա-
նութ յու նը: Ի թիվս Ազ գա յին ժո ղո վի Սահ մա նադ րութ յամբ 
սահ ման ված այլ լիա զո րութ յուն նե րի, վեր ջինս հաս տա տում 
է պե տա կան բյու ջեն, վե րահս կո ղութ յուն է ի րա կա նաց նում 
պե տա կան բյու ջեի կա տար ման, ինչ պես նաև օ տա րերկր յա 
պե տութ յուն նե րից և մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րից 
ստաց ված փո խա ռութ յուն նե րի և վար կե րի օգ տա գործ ման 
նկատ մամբ, ՀՀ վե րահս կիչ պա լա տի եզ րա կա ցութ յան առ-
կա յութ յամբ քննար կում է և հաս տա տում պե տա կան բյու ջեի 
կա տար ման մա սին տա րե կան հաշ վետ վութ յու նը, ՀՀ կա-
ռա վա րութ յան ա ռա ջար կութ յամբ սահ մա նում է ՀՀ վար չա-
տա րած քա յին բա ժա նու մը (նե րառ յալ ՀՀ վար չա տա րած-
քա յին միա վոր նե րի՝ ՀՀ մար զե րի և հա մայնք նե րի ցան կը, 
դրան ցից յու րա քանչ յու րում ընդգրկ վող բնա կա վայ րե րը, ՀՀ 
հա մայնք նե րի տա րածք նե րը և սահ ման նե րը):

 Գոր ծա դիր իշ-
խա նութ յուն

ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը մշա կում և  ի րա կա նաց նում է ՀՀ ներ-
քին քա ղա քա կա նութ յու նը, իսկ ՀՀ ար տա քին քա ղա քա կա-
նութ յու նը մշա կում և  ի րա կա նաց նում է ՀՀ Նա խա գա հի հետ 
հա մա տեղ: ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը Սահ մա նադ րութ յամբ 
սահ ման ված կար գով ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի հա վա նութ յանն 
է ներ կա յաց նում իր ծրա գի րը, ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի հաս-
տատ մանն է ներ կա յաց նում պե տա կան բյու ջեի նա խա գի ծը, 
ա պա հո վում է պե տա կան բյու ջեի կա տա րու մը, ո րի վե րա-
բեր յալ հաշ վետ վութ յուն է ներ կա յաց նում ՀՀ Ազ գա յին ժո-
ղով, կա ռա վա րում է պե տա կան սե փա կա նութ յուն հան դի-
սա ցող գույ քը, ի րա կա նաց նում է ֆի նան սատն տե սա կան, 
վար կա յին և հար կա յին միաս նա կան պե տա կան քա ղա քա-
կա նութ յուն, ի րա կա նաց նում է պե տա կան քա ղա քա կա նութ-
յու նը գի տութ յան, կրթութ յան, մշա կույ թի, ա ռող ջա պա հութ-
յան, սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան և բ նա պահ պա նութ յան 
բնա գա վառ նե րում, ա պա հո վում է պաշտ պա նութ յան, ազ-
գա յին անվ տան գութ յան և  ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան 
ի րա կա նա ցու մը, ա պա հո վում է հա սա րա կա կան կար գի 
պահ պա նութ յու նը, ի րա կա նաց նում է Սահ մա նադ րութ յամբ 
և  օ րենք նե րով սահ մա նած այլ գոր ծառ նութ յուն ներ և լիա-
զո րութ յուն ներ:
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ՀՀ ֆի նանս նե րի 
նա խա րա րութ յուն 
(ՖՆ)

ՖՆ-ն գոր ծա դիր իշ խա նութ յան հան րա պե տա կան մար մին է, ո րը 
մշա կում և  ի րա կա նաց նում է պե տութ յան ե կա մուտ նե րի ձևա վոր-
ման, պե տա կան ֆի նանս նե րի կա ռա վար ման բնա գա վառ նե րում 
ՀՀ կա ռա վա րութ յան քա ղա քա կա նութ յու նը: Ս տորև ներ կա յաց վում 
են ՖՆ-ի այն գոր ծա ռույթ նե րը, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն առնչ վում 
են ՊՖԿ հա մա կար գին.
Մակ րոտն տեuա կան հիմնա կան նպա տա կա յին ցու ցա նիշ նե րի 
ո րո շումն ու  uահ մա նու մը, մակ րոտն տեuա կան ծրագ րա վո րու մը, 
մակ րոտն տեuա կան ու սումնա սի րութ յուն նե րի և վեր լու ծութ յուն նե րի 
ի րա կա նա ցու մը, ՀՀ դրա մա վար կա յին քա ղա քա կա նութ յան հետ 
հա մա կարգ ված հար կաբ յու ջե տա յին քա ղա քա կա նութ յան մշա կու-
մը և  ի րա կա նա ցու մը.
Հար կա յին և  այլ ե կա մուտ նե րի միջ նա ժամ կետ և հե ռան կա րա յին 
քա ղա քա կա նութ յան մշա կու մը, հար կա յին և մաք սա յին վար չա րա-
րութ յան մե թո դա բա նութ յան մշա կու մը,
Ա ռա ջի կա տար վա բյու ջե տա յին գոր ծըն թա ցի աշ խա տանք նե րի 
կազ մա կեր պու մը, այդ թվում ՀՀ միջ նա ժամ կետ ծախ սե րի ծրագ-
րի և ՀՀ պե տա կան բյու ջեի նա խագ ծի մշակ ման աշ խա տանք նե րի 
կազ մա կեր պումն ու ի րա կա նա ցու մը, բյու ջե տա յին ֆի նան սա վոր-
ման հա մա պա տաս խան հայ տե րի լրաց ման և հա մայն քա յին բյու-
ջե նե րի նա խագ ծե րի կազմ ման հար ցե րում պե տա կան կա ռա վար-
ման և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին ուղ ղորդ ման 
տրա մադ րու մը, պե տա կան մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման արդ յու նա-
վե տութ յան բարձ րաց մանն ուղղ ված բյու ջե տա վոր ման ժա մա նա-
կա կից ե ղա նակ նե րի կի րա ռու մը,
Ներ քին աու դի տի բնա գա վա ռում մե թո դա բա նութ յան մշա կու մը, 
ներ քին աու դի տոր նե րի ու սուց ման և շա րու նա կա կան մաս նա գի-
տա կան վե րա պատ րաստ ման հա մա կար գի առ կա յութ յան ա պա հո-
վու մը,  
Գ նումնե րին վե րա բե րող ի րա վա կան ակ տե րի նա խագ ծե րի մշակ-
ման աշ խա տանք նե րի հա մա կար գու մը և  ըն դու նու մը կամ դրանց 
ներ կա յա ցու մը հաս տատ ման, գնումնե րի գոր ծըն թա ցի մե թո դա-
կան ղե կա վար ման կազ մա կեր պու մը և գ նումնե րի գոր ծի կազ մա-
կերպ ման հար ցում պատ վի րա տու նե րին մե թո դա կան օ ժան դա-
կութ յան ցու ցա բե րու մը,
Պատ վի րա տու նե րի գնումնե րի հա մա կար գող նե րի մաս նա գի տա-
կան ու սուց ման, շա րու նա կա կան վե րա պատ րաստ ման և  ո րա-
կա վոր ման գնա հատ ման հա մա կար գի առ կա յութ յան ա պա հո վու-
մը, գնումնե րի ո րա կա վոր ված մաս նա գետ նե րի (ան ձանց) ցու ցա կի 
հրա պա րա կու մը,
Գ նումնե րի պաշ տո նա կան տե ղե կագ րի հրա պա րակ ման աշ խա-
տանք նե րի կազ մա կեր պու մը,
Հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման և  աու դի տի ստան դարտ նե րի մշա-
կու մը, հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման հաշ վա յին պլա նի և ֆի նան-
սա կան հաշ վետ վութ յուն նե րի ձևե րի մշա կումն ու հաս տա տու մը, 
հաշ վա պահ նե րի և  աու դի տոր նե րի ո րա կա վոր ման կազ մա կեր պու-
մը և  անց կա ցու մը:
ՖՆ-ի կազ մա կերպ չա կան կա ռուց վածքն ար տա ցո լում է իր պար-
տա կա նութ յուն նե րը (ներ կա յաց ված են Հա վել ված Դ-ում ցույց 
տրված կազ մա կերպ չա կան սխե մա յում):
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« Ֆի նան սա կան կա ռա վար ման հսկո ղութ յան մա սին» օ րեն քը, որն ըստ 
նա խա տես վա ծի պետք  է ըն դուն վի ՊՆՖՀ-ի ռազ մա վա րութ յան շրջա նա-
կում,  ծրագ րա յին/արդ յունք նե րի վրա հիմն վող բյու ջե տա վոր ման հե տա-
գա զար գա ցու մը և դ րա հետ կապ ված` ծախ սե րի հաշ վա ռու մը են թադ րում 
են էա կան փո փո խութ յուն ներ ՊՖԿ-ի ինս տի տու ցիո նալ դաշ տում:

ՊՈԱԿ-նե րի հետ կապ ված ի րա վա հա րա բե րութ յուն նե րը հիմնա կա նում 
կար գա վոր վում են « Պե տա կան ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
մա սին» 2001թ. հոկ տեմ բե րի 23-ին ըն դուն ված ՀՀ օ րեն քով: Այժմ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում գոր ծում են մոտ 1800 ՊՈԱԿ-ներ, ո րոնք 
մա սամբ ֆի նան սա վոր վում են պե տա կան բյու ջեից, ինչ պես նաև կա րող 
են ի րա կա նաց նել ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ յուն, ո րից ա ռա ջա-
ցած շա հույթն օգ տա գործ վում է նրանց կա նո նադ րա կան նպա տակ նե րի 
ի րա կա նաց ման հա մար: 

2.3.  ՊՖԿ-ի բա րե փո խումնե րի հիմնա կան մար տահ րա-
վեր նե րը

Ինչ պես նշվում է Բա ժին ներ 3-ի և 4-ի հա մա պա տաս խան հատ ված նե րում, 
ՊՖԿ բա րե փո խումներն ի րա կա նաց վում են, ինչ պես նաև ա պա գա յում նա-
խա տես վում են ի րա կա նաց վել ՊՖԿ գեր թէ բո լոր ուղ ղութ յուն նե րով:  

Կա ռա վա րութ յան առջև ծա ռա ցած ա ռանձ նա կի մար տահ րա վեր է հան դի-
սա նում առ կա ֆի նան սա կան կա ռա վար ման հա մա կար գին ա ջակ ցող ՏՏ 
հա մա կար գի հզո րա ցու մը: 2011թ. Հա մաշ խար հա յին բան կի հանձ նա րա-
րութ յամբ կազմ ված հաշ վետ վութ յու նում1 նշվում են մի շարք հիմնա կան 
հար ցեր` կապ ված գոր ծող հա մա կար գի հետ, մաս նա վո րա պես, գլխա-
վոր գրքի հետ միաց ված ավ տո մատ հա մա կար գե րի և մո դուլ նե րի մա-
սով, և դ րա նով պայ մա նա վոր ված, տա րե կան ֆի նան սա կան հա վաս տի 
հաշ վետ վութ յուն նե րի ժա մա նա կին կազմ մա նը ա ջակ ցող եր կա կի գրանց-
մամբ հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման հա մա կար գի բա ցա կա յութ յան մա-
սով (այս հար ցը քննութ յան է առն վում Բա ժին 3-ի «ԿՑ-25» ցու ցա նի շին 
նվիր ված մա սում): Այ նո ւա մե նայ նիվ, գոր ծող հա մա կարգն ա պա հո վում է 
ի րա կա նաց ված բո լոր գոր ծարք նե րի վե րա բեր յալ ամ բող ջա կան տվյալ-
նե րի գրան ցու մը միաս նա կան հաշ վառ ման հա մա կար գում: Ա վե լին, ՀՀ 
հաշ վա յին պլա նը նե րա ռում է բո լոր տի պի գոր ծարք նե րը, ին չը թույլ է տա-
լիս դա սա կար գել յու րա քանչ յուր ա ռան ձին գոր ծարք և կազ մել հա մա պա-
տաս խան հաշ վետ վութ յուն նե րը:

1   « «  ԿՖ ԿՏՀ»-ի իրակա նա ց մա ն բարձրաստիճան ճարտարապետություն և բիզնես 
գործընթացների ուս ու մնա սի րո ւթյուն» ̀ պատրաստված «Corporate Solutions»-ի 
կողմից: Հարցերը քննության են առնվում նաև Համաշխարհային բանկի «ՊՖԿ-ի 
բարեփոխումների գերակայությունները» փաստաթղթում, 2010թ. նոյեմբեր:
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Դեռևս ո րո շում չի կա յաց վել այն մա սին, թե ինչ պես լա վա գույնս հզո-
րաց նել ՊՖԿ-ի նպա տակ նե րով կի րառ վող ՏՏ հա մա կար գե րը: Փո փո-
խութ յուն նե րը կա րող են կապ ված լի նել դժվա րութ յուն նե րի, մեծ ծախ-
սե րի և  աշ խա տանք նե րի ընդ հա տումնե րի հետ, ուս տի հարկ է նա խա-
պես ամ բող ջա կա նո րեն պլա նա վո րել փո փո խութ յուն նե րի կա ռա վա րու մը 
և դ րանք ի րա կա նաց նել ՊՖԿ ռազ մա վա րութ յա նը և, վեր ջի նիս ներ քո` 
ՊՆՖՀ ռազ մա վա րութ յա նը հա մա հունչ:

Ո րոշ փո փո խութ յուն ներ ար դեն իսկ կա տար վել են, և դ րանց արդ յուն-
քում բա րե լավ վել է գոր ծող հա մա կար գի արդ յու նա վե տութ յու նը : Օ րի-
նակ` 2010թ. «Client Treasury» ծրագ րա յին հա մա կար գի ներդր ման 
շնոր հիվ ծախ սող միա վոր նե րը կա րող են ա ռա ջարկ վող գոր ծարք նե րի 
տվյալ նե րը մուտ քագ րել ան մի ջա կա նո րեն Կենտ րո նա կան գան ձա պե-
տա րա նի հա մա կար գում, մինչ դեռ նախ կի նում դա ար վում էր տե ղա կան 
գան ձա պե տա կան բա ժին նե րի (ՏԳԲ-ներ) մի ջո ցով: Ներդր վել է էլ-գնում-
նե րի հա մա կար գը, ո րը դեռևս լիո վին չի գոր ծում: Նա խա տես վում է, 
որ պլա նա վոր ված գնումնե րի և հա շիվ-ապ րան քագ րե րի վե րա բեր յալ 
տվյալ նե րը նշված հա մա կար գի մի ջո ցով հա սա նե լի կլի նեն գան ձա պե-
տա կան հա մա կար գում, ո րի արդ յուն քում կհեշ տա նա ծախ սա յին պար-
տա վո րութ յուն նե րի նկատ մամբ հսկո ղութ յու նը, դրա մա կան մի ջոց նե րի 
կա ռա վա րու մը և կն վա զի վճար ման հանձ նա րա րա կան նե րի չֆի նան սա-
վոր ման հա վա նա կա նութ յու նը:

Կա ռա վա րութ յան արջև ծա ռա ցած մի այլ սկզբուն քա յին մար տահ րա վեր 
է աս տի ճա նա կան և հետ ևո ղա կան քայ լե րի կա տար ման մի ջո ցով Ծ րագ-
րա յին բյու ջե տա վոր ման ներդ րու մը բյու ջե տա վոր ման բո լոր փու լե րում 
(բյու ջեի պլա նա վո րում և կա տա րում, բյու ջեի կա տար ման հաշ վետ վութ-
յուն, հաշ վա պա հա կան հաշ վա ռում, կա տար ման մո նի տո րինգ և  աու դիտ)` 
պե տա կան բյու ջեի կա տար ման գան ձա պե տա կան գոր ծըն թաց նե րից ու-
շադ րութ յունն ուղ ղե լով քա ղա քա կա նութ յան սահ ման ված նպա տակ նե-
րի ի րա գործ մա նը և «ար ժեք դրա մի դի մաց» սկզբուն քի ա պա հով մա նը: 
Այդ կա պակ ցութ յամբ կար ևոր վում է նշված անց ման հա մար անհ րա ժեշտ 
ինս տի տու ցիո նալ և կա ռուց ված քա յին փո փո խութ յուն նե րի նա խագ ծու մը 
և հա մա կարգ ված ի րա կա նա ցու մը: Ան շուշտ, դրված նպա տա կը շատ հա-
վակ նոտ է` ստեղ ծել անհ րա ժեշտ նա խադր յալ ներ լիար ժեք ծրագ րա յին 
բյու ջե տա վոր ման անց ման հա մար` սկսած 2018 թվա կա նից:

Այդ ուղ ղութ յամբ ի րա կա նաց ված ո րոշ մի ջո ցա ռումնե րից են Ծ րագ րա յին 
բյու ջե տա վոր ման պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու նպա տա կով 
ՀՀ 2012 թվա կա նի բյու ջե տա յին գոր ծըն թա ցում բյու ջե տա յին ծրագ րեի 
կա ռուց ված քի վեր փո խու մը և ծ րագ րա յին դա սիչ նե րի նոր հա մա կար գի 
ներդ րու մը: Արդ յուն քում բյու ջե տա յին հա մա կար գում առ կա ա վե լի քան 
800 ծրագ րե րը հա մախմբ վել են 170 ծրագ րե րի ներ քո: Դ րան ցից մոտ 
70-ի հա մար, ո րոնք բյու ջե տա յին տե ղե կատ վութ յունն օգ տա գոր ծող նե-
րի և հան րութ յան հա մար ա ռա վել հե տաքրք րութ յուն են ներ կա յաց նում, 
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ստեղծ վում է բյու ջե տա յին ծրագ րե րի նկա րագ րե րի (անձ նագ րե րի) հա-
մա կարգ: Նախ տես վում է շա րու նա կել ոչ ֆի նան սա կան ցու ցա նիշ նե րի 
հա մա կար գի վե րա նայ ման և լ րամ շակ ման աշ խա տանք նե րը, ինչ պես 
նաև ի րա կա նաց նել հաշ վա յին պլա նի ծրագ րա յին սեգ մեն տի մշա կու մը: 
Օ րեն քով ամ րագր վել են Ծ րագ րա յին բյու ջե տա վոր ման բա րե փո խումնե-
րի ար դեն իսկ ձեռք բեր ված արդ յո ւնք ները, ինչը հիմքեր է ստեղծում այդ 
բարեփոխումների հետագա ծավալման համար:
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3.  ՊՖԿ համակարգերի, գործընթացների և 
կառույցների գնահատում 

3.1. Նե րա ծութ յուն
Հա ջոր դող են թա բա ժին նե րում ներ կա յաց վում է ՊՖԿ ԿՉՇ-ում (պե տա-
կան ֆի նանս նե րի կա ռա վա րում – կա տա րո ղա կա նի չափ ման շրջա նակ) 
նե րառ ված ՊՖԿ կա տա րո ղա կա նի ցու ցա նիշ նե րի ման րա մասն գնա հա-
տա կա նը։ Գ նա հատ ման մե թո դա բա նութ յու նը հաշ վի է առ նում միայն ներ-
կա յիս ի րա վի ճա կը և չի նե րա ռում այն ըն թա ցիկ ու պլա նա վոր ված գոր ծո-
ղութ յուն նե րը, ո րոնց արդ յուն քում հե տա գա գնա հա տումնե րի ժա մա նակ 
կա րող են տրվել ա վե լի բարձր գնա հա տա կան ներ: Ինչ ևէ, այդ տե ղե կատ-
վութ յունն ամ փոփ տես քով ներ կա յաց վում են յու րա քան չուր բաժ նի նկա-
րագ րա կան հատ վա ծի վեր ջում:

ՊՖԿ գոր ծըն թա ցի հիմնա կան տար րե րը գնա հա տե լու նպա տա կով, յու-
րա քան չուր ցու ցա նիշ պա րու նա կում է մեկ կամ ա վե լի չա փումներ։ Կի րառ-
վել է գնա հատ ման եր կու մե թոդ։ Մե թոդ 1-ը (Մ1) կի րառ վել է մեկ չա փում 
պա րու նա կող բո լոր ցու ցա նիշ նե րի և մե կից ա վե լի չա փում պա րու նա կող 
այն ցու ցա նիշ նե րի դեպ քում, ո րոնց դեպ քում ցու ցա նի շի որ ևէ չափ ման 
գծով թույլ կա տա րո ղա կա նը կա րող է թու լաց նել միև նույն ցու ցա նի շի այլ 
չա փումնե րի լավ կա տա րո ղա կա նի ազ դե ցութ յու նը (այ սինքն` գնա հատ-
վում է ել նե լով տվյալ ցու ցա նի շի գծով չա փումնե րի ա մե նա թույլ օ ղա կի 
գնա հա տա կա նից)։ «Պլ յու սե նշա նը դրվում է այն դեպ քում, երբ մյուս չա-
փումնե րի գնա հա տա կան ներն ա վե լի բարձր են: 

Մե թոդ 2-ը (Մ2) հիմն վում է ցու ցա նի շի ա ռան ձին չա փումնե րի գնա հա տա-
կան նե րի մի ջի նաց ման վրա։ Այն նա խա տես ված է մե կից ա վե լի չա փումնե-
րի պա րու նա կող այն ցու ցա նիշ նե րի հա մար, ո րոնց դեպ քում ցու ցա նի շի 
որ ևէ չափ ման գծով ցածր գնա հա տա կա նը ան պայ մա նո րեն չի թու լաց նում 
միև նույն ցու ցա նի շի այլ չա փումնե րի բարձր գնա հա տա կան նե րի ազ դե-
ցութ յու նը։ Ցու ցա նի շի ընդ հա նուր գնա հա տա կա նի հա մար օգ տա գործ վել 
է 2, 3 և 4 չա փումներ ու նե ցող ցու ցա նիշ նե րի փո խարկ ման աղ յու սա կը: 
ՊԾՖՀ ձեռ նար կում («ՊՖԿ կա տա րո ղա կա նի չափ ման շրջա նա կե www.
pefa.org) ներ կա յաց վում է ման րա մասն տե ղե կատ վութ յուն գնա հատ ման 
մե թո դա բա նութ յան վե րա բեր յալ։ 2011թ. հուն վա րից ու ժի մեջ է մտել ԿՑ 
2, 3 և 19 ցու ցա նիշ նե րի գնա հատ ման վե րա նայ ված մե թո դա բա նութ յուն:

Գնահատականի մոտ կարող է դրվել վերընթաց սլաք (▲) այն դեպքում, 
երբ ընթացքի մեջ է գտնվում ՊՖԿ-ի բարելավմանն ուղղված որևէ 
միջոցառում, որի ավարտից հետո տվյալ չափ մա նը կամ ցու ցա նի շին կա-
րող է տրվել ա վե լի բարձր գնա հա տա կան: 
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ՊԾՖՀ գնա հա տումն ու սումնա սի րում է ՊՖԿ-ի կա տա րո ղա կանն առ կա 
պայ ման նե րում։ Գ նա հատ ման նպա տա կով ու սումնա սիր վող/կի րառ-
վող հա մա պա տաս խան ժա մա նա կա հատ վա ծը կախ ված է ցու ցա նի շի 
տե սա կից։ Ո րոշ ցու ցա նիշ նե րի հա մար հա մա պա տաս խան ժա մա նա-
կա հատ ված է հա մար վում վեր ջին ա վարտ ված ֆի նան սա կան տա րին 
(2012թ.), օ րի նակ՝ ԿՑ 4, 7, 9, 24-26, 28: Ո րոշ ցու ցա նիշ նե րի հա մար 
(օր.` ԿՑ 1-3) սահ ման ված ժա մա նա կաշր ջա նը վեր ջին 3 ֆի նան սա կան 
տա րի ներն են (2010-2012թթ.), իսկ ո րոշ ցու ցա նիշ նե րի հա մար` մինչև 
գնա հատ ման պահն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը (օ րի նակ՝ ԿՑ 13-14, 
ո րոնք վե րա բե րում են ե կա մուտ նե րի վար չա րա րութ յա նը, և ԿՑ-18 ցու-
ցա նի շի ա ռա ջին ե րեք չա փումնե րը, ո րոնք վե րա բե րում են աշ խա տա-
վար ձի վե րահսկ մա նը): Լ րա ցու ցիչ տե ղե կութ յուն ներ կա րե լի է ստա նալ 
ՊԾՖՀ-ի քար տու ղա րութ յան հրա պա րա կած « Ցու ցա նիշ նե րի գնա հատ-
մանն ա ջակ ցող տե ղե կատ վութ յան աղբ յուր նե րի և  ա պա ցույց նե րի վե-
րա բեր յալ ու ղե ցույ ցներից:

Այս գնա հա տու մը հան դի սա նում է հեր թա կան գնա հա տում, ուս տի 
կար ևոր է ա պա հո վել նոր և հին գնա հա տումնե րի միջև հա մե մա-
տութ յուն նե րի հիմնա վոր վա ծութ յու նը և «նմա նըե «նմա նիե հետ հա-
մադ րումնե րը: Հ նա րա վոր է, որ այդ հա մե մա տութ յուն նե րը հիմնա վոր 
չլի նեն, ե թե որ ևէ ցու ցա նի շի նոր գնա հատ ման շրջա նա կը տար բեր վի 
հնի շրջա նա կից: Սա վե րա բե րում է «ԿՑ-4»-ին (ծախ սա յին ա պառք-
ներ), «ԿՑ 7»-ին (ար տաբ յու ջե տա յին գոր ծառ նութ յուն ներ) և «ԿՑ-24»-ին 
(տար  վա ըն թաց քում կազմ վող բյու ջեի կա տար ման հաշ վետ վութ յուն-
նե րի ո րակ), քա նի որ 2008թ. գնա հատ ման մեջ ՊՈԱԿ-նե րը նե րառ-
վել էին կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ յան բյու ջեի շրջա նա կում, սա կայն 
2013թ. գնա հատ ման ժա մա նակ դրանք հաշ վի չեն առն վել (այ սինքն` 
սույն հաշ վետ վութ յու նում ՊՈԱԿ-նե րը ճա նաչ վել են որ պես ար տաբ յու-
ջե տա յին գոր ծառ նութ յուն ներ ի րա կա նաց նող միա վոր ներ): Բա ցի այդ, 
հա մե մա տութ յուն նե րը կա րող են հիմնա վոր ված չլի նել նաև այն դեպ-
քե րում, երբ 2008թ. ՊԾՖՀ-ում մի շարք ցու ցա նիշ նե րի գծով տրված 
գնա հա տա կան նե րը սույն գնա հատ ման շրջա նակ նե րում հա մար վել 
են որ պես նախ կի նում տրված ոչ ճիշտ գնա հա տա կան ներ (այս հար-
ցը հա կիրճ քննարկ վում է «Ամ փոփ գնա հա տու մե բաժ նում): 2008թ. 
ՊԾՖՀ-ի ի րա կա նաց ման պա հի դրութ յամբ ՊԾՖՀ-ի մե թո դա բա նութ-
յու նը դեռևս հա մե մա տա բար նոր էր և գ նա հա տող նե րի կող մից վեր ջի-
նիս ըմբռ նու մը կա տար յալ չէր: Այդ իսկ պատ ճա ռով կա րե լի է ա սել, որ 
դրա նում թույլ տրվել ո րոշ սխալ ներ (սա վե րա բե րում է նաև բազ մա թիվ 
այլ ՊԾՖՀ գնա հա տումնե րին):

Հա մե մա տութ յուն նե րը խնդրա հա րույց են նաև 2011թ. հուն վա րին վե-
րա նայ ված մե թո դա բա նութ յամբ գնա հատ վող ե րեք ցու ցա նիշ նե րից եր-
կու սի դեպ քում` «ԿՑ 2» (շե ղում ծախ սե րի կազ մում) և «ԿՑ 19» (պե տա-
կան գնումներ): 2008թ. ՊԾՖՀ-ում տրվող «ԿՑ-2ե-ի գնա հա տա կա նի 
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վե րա նայ ման հա մար պա հանջ վում է 2005-2007թթ. բյու ջե նե րի պլա-
նա յին ու փաս տա ցի տվյալ նե րի մուտ քագ րում «Excelե աղ յու սա կում, 
ին չը ժա մա նա կա տար աշ խա տանք է: «ԿՑ 19»-ի չա փումներ (i)-ի, (iii)-ի 
և (iv)-ի գնա հա տա կան նե րի վե րա նա յու մը հնա րա վոր է, սա կայն գնում-
նե րի ոչ մրցակ ցա յին ձևե րի կի րառ ման հիմնա վոր մա նը վե րա բե րող 
և նա խորդ մե թո դա բա նութ յամբ գնա հատ ված չա փում (ii)-ի դեպ քում 
գնա հա տա կա նի վե րա նա յու մը կապ ված է դժվա րութ յուն նե րի հետ: Ի 
տար բե րութ յուն նա խորդ մե թո դա բա նութ յան, վե րա նայ ված մե թո դա-
բա նութ յամբ պա հան ջում են ստույգ քա նա կա կան տվյալ ներ: Ե կա մուտ-
նե րի կա տա րո ղա կա նին վե րա բե րող «ԿՑ-3»-ի մե թո դա բա նութ յու նը ևս 
վե րա նայ վել է (ե կա մուտ նե րի թեր կան խա տե սու մը, ինչ պես նաև գեր-
կան խա տե սու մը հան գեց նում է գնա հա տա կա նի ի ջեց մա նը), սա կայն 
2008թ. ՊԾՖՀ-ում «ԿՑ-3»-ի հա մար տրված գնա հա տա կա նի վե րա-
նայ ման կար գը պարզ է:

Յու րա քանչ յուր ցու ցա նի շի նկա րագ րա կան մա սին հա ջոր դում է գնա-
հատ ման աղ յու սակ, որ տեղ ներ կա յաց վում է յու րա քանչ յուր չափ ման 
գնա հա տա կա նը, նրա հիմնա վո րու մը, իսկ գնա հա տա կա նի փո փոխ-
ման դեպ քում` վեր ջի նիս բա ցատ րութ յու նը: Յու րա քանչ յուր չափ ման 
գնա հատ ման նպա տա կով կի րառ ված չա փա նիշ նե րը ներ կա յաց վում են 
սույն հաշ վետ վութ յան «Ամ փոփ գնա հա տա կա նե բաժ նի աղ յու սա կում:

Ֆի նան սա կան տա րին հա մընկ նում է օ րա ցույ ցա յին տար վա հետ, և  ուս-
տի աղ յու սակ նե րում և տեքս տում նշվող 2010թ., 2011թ. և 2012թ. (2013թ. 
սեպ տեմ բեր-հոկ տեմ բեր ա միս նե րին կա տար ված գնա հատ ման դրութ-
յամբ ա վարտ ված վեր ջին ե րեք ֆիս կալ տա րի նե րը) վե րա բե րում են ինչ-
պես ֆիս կալ, այն պես էլ օ րա ցույ ցա յին տա րի նե րին:

3.2. Բ յու ջեի ար ժա նա հա վա տութ յու նը
Պե տա կան ֆի նանս նե րի կա ռա վար ման լավ պրակ տի կան ընդգ ծում է 
բյու ջեի ար ժա նա հա վա տութ յան կար ևո րութ յու նը, որ պես զի կա ռա վա-
րութ յան պլա նա վոր ված քա ղա քա կա նութ յուն ներն ի կա տար ած վեն։ 
Բ յու ջեի ար ժա նա հա վա տութ յու նը պա հան ջում է փաս տա ցի բյու ջե տա-
յին կա տա րումնե րի հա մա պա տաս խա նութ յուն քվեարկ ված բյու ջե նե-
րին և պատ շաճ ֆիս կալ կար գա պա հութ յուն։ Այս խմբի ցու ցա նիշ նե րը 
գնահատում են, թե որքանով է բյուջեն իրատեսական և իրականացված 
ըստ մտադրվածի։
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Բյուջեի արժանահավատության կատարողականի 
ցուցանիշների գնա հա տումը

ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

ԿՑ-1 (Մ1). Ընդ-
հա նուր ծախ-
սե րի կա տա րո-
ղա կա նը

B A

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լա վվել է` 
մա սամբ ե կա մուտ նե րի ու ծախ սե րի 
ա ռա վել ի րա տե սա կան պլա նա վոր-
ման շնոր հիվ:

ԿՑ-2(Մ1). 
Ծախ սե րի կազ-
մի փո փո խութ-
յու նը

«NA»

(«A»` հին 
մե թո դա-
բա նութ-

յամբ)

B+

(վե րա-
նայ ված 
մե թո դա-
բա նութ-

յամբ)

 Մե թո դա բա նութ յու նը փոխ վել 
է: Հ նա րա վոր չէ նոր մե թո դի կի-
րառ մամբ վե րագ նա հա տել 2008թ. 
գնա հա տա կա նը: Այդ իսկ պատ ճա-
ռով կա տա րո ղա կա նի փո փո խութ-
յան գնա հա տումն անհ նա րին է: 
Տար բե րութ յու նը պայ մա նա վոր ված 
է հա վել յալ ե կա մուտ նե րի հաշ վին 
ո րոշ մար մին նե րի ֆի նան սա վոր-
ման ա ճով (2010թ.) և հիմնա կա նում 
ՀՀ Կա ռա վա րութ յան պա հուս տա-
յին ֆոն դից ո րոշ մար մին նե րին 
տրա մադր ված ֆի նան սա վոր մամբ:

ԿՑ-3(Մ1). Ներ-
քին ե կա մուտ-
նե րի կա տա րո-
ղա կա նը

B

(վե րա-
նայ ված 
մե թո դա-
բա նութ-

յամբ, 
հի նով` 
«A»)

A

(վե րա-
նայ ված 
մե թո դա-
բա նութ-

յամբ)

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լա վվել 
է` մա սամբ ե կա մուտ նե րի կան-
խա տես ման, վար չա րա րութ յան և  
օ րենսդ րութ յան կա տա րե լա գործ-
ման արդ յուն քում:
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ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

ԿՑ-4 (Մ1). 
Ծախ սա յին 

ա պառք նե րի 
ծա վա լը

A

(«B+» 
նա խորդ 
ծած կույ-

թում)

A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո-
փոխ: Վեր ջին տաս տա րում ծախ սա-
յին ա պառք ներ գործ նա կա նում չեն 
կու տակ վում, ին չին նպաս տել է պե-
տա կան բյու ջեի ե կա մուտ նե րի հա-
վա քագր ման բարձր կա տա րո ղա կա-
նը, ինչ պես նաև ծախ սա յին պար տա-
վո րութ յուն նե րի կուռ հա մա կար գը, 
ո րը հիմն վում է չփո փոխ վող օ րենսդ-
րա կան դրույթ նե րի վրա: Գան ձա պե-
տա կան հա մա կար գի մի ջո ցով գե նե-
րաց վող հաշ վետ վա կան «F254» ձևի 
մի ջո ցով մո նի տո րին գի են են թարկ-
վում ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն-
նե րը, մա տա կա րար նե րին կա տար-
ված կան խավ ճար նե րը, վճար ման 
հանձ նա րա րա կան նե րում նշվող գու-
մար նե րը և փաս տա ցի վճա րումնե-
րը, իսկ ա պառք ներն ար տա ցո լում են 
այս ե րե քի տար բե րութ յու նը:

ՊՈԱԿ-նե րի ա պառք նե րը չեն ար-
տա ցոլ վել 2013թ. գնա հատ ման մեջ, 
բայց դրանք նե րառ վել էին 2008թ. 
ՊԾՖՀ-ի շրջա նա կում: 

3.2.1.  ԿՑ-1. Փաս տա ցի ընդ հա նուր ծախ սեր` հա մե մա տած 
սկզբնա կան հաս տատ ված բյու ջեի հետ

Այս ցու ցա նի շի գնա հատ ման նպա տա կով հա մե մա տութ յու նը կա տար վել 
է Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից սկզբնա կան հաս տատ ված պե տա կան բյու-
ջեի ա ռաջ նա յին ծախ սե րի հետ: ՀՀ 2010-2012թթ. պե տա կան բյու ջեի 
փաս տա ցի և սկզբ նա կան հաս տատ ված բյու ջեի ա ռաջ նա յին ծախ սե րի 
շե ղու մը (բա ցար ձակ ար տա հայ տութ յամբ) կազ մում է հա մա պա տաս-
խա նա բար 1.4%, 1.9% և 1.7% (2005-2007թթ.` հա մա պա տաս խա նա բար 
6.7%, 4.9%, 7.4%):
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Աղ յու սակ 5. Ընդ հա նուր ա ռաջ նա յին ծախ սե րի բյու ջե տա յին կա տա-
րո ղա կա նի մա կար դա կը

ՀՀ դրամ մլն 2010թ. 2011թ. 2012թ.

Սկզբ նա կան բյու ջեի ընդ հա նուր 
ա ռաջ նա յին ծախ սե րը 794,866.1 872,633.5 899,998.0

 Փաս տա ցի ա ռաջ նա յին ծախ սե րը 805,957.2 855,749.6 884,286.7

 Փաս տա ցի և սկզբ նա կան բյու ջե-
տա վոր ված ա ռաջ նա յին ծախ սե րի 
տար բե րութ յու նը

11,091.1 -16,883.9 -15,711.3

Սկզբ նա կան բյու ջե տա վոր ված 
ա ռաջ նա յին ծախ սե րի տո կո սա յին 
տար բե րութ յու նը (%)

1.4% -1.9% -1.7%

Աղբ յու րը` Ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յուն
Ն շում` Ա ռաջ նա յին ծախ սե րը սահ ման վում են որ պես կենտ րո նա կան կա ռա վա-
րութ յան բյու ջեի (տա րե կան պե տա կան բյու ջեի մա սին օ րեն քի հա մա ձայն) ընդ-
հա նուր ծախ սեր` հա նած պարտ քի սպա սարկ ման վճար նե րը, ինչ պես նաև ԶԳ-
նե րի կող մից ֆի նան սա վոր վող նա խագ ծե րը/ծրագ րե րը: Դ րանք չեն նե րա ռում 
ար տաբ յու ջե տա յին ծախ սե րը և  ա ռանց սահ մա նա փա կումնե րի կա տար վող ծախ-
սե րը (տես «ԿՑ-3»-ին նվիր ված մա սի տո ղա տա կի ծա նո թագ րութ յուն 2-ը):

2010թ. ծախ սե րի 1.4% գե րա կա տա րու մը պայ մա նա վոր ված է ներ քին 
աղբ յուր նե րից ստաց ված ե կա մուտ նե րի 4.6 տո կոս գե րա կա տար մամբ 
(ԿՑ-3): 2011թ. և 2012թ. հա մա պա տաս խա նա բար 1.9%-ով և 1.7%-ով ծախ-
սե րի թե րա կա տա րու մը արդ յունք էր ո րոշ ծրագ րե րով նա խա տես ված մի-
ջոց նե րի տնտես ման, ինչ պես նաև ա ռան ձին ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում 
գնումնե րի հետ կապ ված վճա րումնե րի հե տաձգ ման և ներ քին աղբ յուր-
նե րից ֆի նան սա վոր վող ո րոշ կա պի տալ ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման դան-
դաղ ըն թաց քի: Բո լոր ե րեք տա րի նե րին բա ցար ձակ ար տա հայ տութ յամբ 
շե ղու մը ե ղել է 5 տո կո սից ցածր:
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ԿՑ-1. Ծախ սա յին ընդ հա նուր արդ յունք ներ` հա մե մա տած սկզբնա կան 
հաս տատ ված բյու ջեի հետ

ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

ԿՑ-1 B A

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է` մա սամբ 
ե կա մուտ նե րի ու ծախ սե րի ա ռա վել ի րա-
տե սա կան պլա նա վոր ման շնոր հիվ: 2010-
2012թթ. պե տա կան բյու ջեի փաս տա ցի և 
պ լա նա յին ա ռաջ նա յին ծախ սե րի շե ղու մը 
հա մա պա տաս խա նա բար 1.4%, -1.9% և -1.7% 
է: 2005-2007թթ. բյու ջե նե րի հա մար շե ղու մը 
հա մա պա տաս խա նա բար 6.7%, 4.9% և 7.4% է:

(i) B A

 Վեր ջին ե րեք տա րի նե րին փաս տա ցի ա ռաջ-
նա յին ծախ սե րի շե ղու մը հաս տատ ված բյու-
ջեից չի գե րա զան ցել բյու ջե ով նա խա տես-
ված ծախ սե րի 5%-ը:

3.2.2. ԿՑ-2. Ծախ սա յին կազ մի փո փո խութ յու նը 
Այս ցու ցա նի շի գնա հա տումն ի րա կա նաց վել է ըստ գե րա տես չա կան դա սա-
կարգ ման: 2010-2012թթ. պե տա կան բյու ջեի ա ռաջ նա յին փաս տա ցի ծախ սե րի 
կա ռուց ված քի շե ղու մը կազ մել է հա մա պա տաս խա նա բար 4.9%, 6.4% և 6.4%: 
2010-2012թթ. շե ղու մը պայ մա նա վոր ված է հա վե լուր դա յին ե կա մուտ նե րով, Կա-
ռա վա րութ յան ի րա վա սութ յուն նե րի շրջա նա կում տրա մադր ված ա վե լի բարձր 
հատ կա ցումնե րով և ՀՀ Կա ռա վա րութ յան պա հուս տա յին ֆոն դից կա տար ված 
հատ կա ցումնե րով, իսկ 2012թ.` նաև  պե տա կան հիմնարկ նե րի ու կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի աշ խա տող նե րին սո ցիա լա կան փա թե թով ա պա հով մամբ (նշված 
փա թե թը նե րառ ված չէր հաս տատ ված բյու ջեում): Ինչ պես ցույց է տրվում Հա-
վել ված Ա-ում, «Չ բաշխ ված ծախ սեր» կա տե գո րիա յից հատ կա ցումնե րը (ո րը 
նե րա ռում է ՀՀ Կա ռա վա րութ յան պա հուս տա յին ֆոն դից ծախ սե րը և պաշ տո-
նա կան գոր ծու ղումնե րի, պատ վի րա կութ յուն նե րի ըն դու նե լութ յուն նե րի և պե-
տա կան հիմնարկ նե րի ու կազ մա կեր պութ յուն նե րի աշ խա տող նե րին սո ցիա լա-
կան փա թե թով ա պա հով ման հետ կապ ված ծախ սե րը) 2010-2012թթ. հա մա-
պա տաս խա նա բար կազ մել են 22.3 մլրդ, 26.3 մլրդ և 42.4 մլրդ ՀՀ դրամ:

Աղ յու սակ 6. ԿՑ-2. Ծախ սա յին կազ մի փո փո խութ յու նը 
և մի ջին պա տա հա կա նութ յու նը

ՖՏ  Շե ղումնե րի կազ մի փո փո խութ յուն 
(%- բյու ջեում) 1/ Չ բաշխ ված ծախ սեր 2/

2010 4.9% 0%
2011 6.4% 0%
2012 6.4% 0%
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1/ Սահ ման վում է որ պես յու րա քանչ յուր գե րա տես չութ յան «ճշգրտված» այն բյու-
ջեից շե ղումնե րի բա ցար ձակ ընդ հա նուր գու մար, ո րը հան դի սա նում է տվյալ գե-
րա տես չութ յան սկզբնա կան բյու ջեն` գու մա րած/հա նած ընդ հա նուր շե ղու մը (գնա-
հատ վում է 2011թ. հուն վա րից ու ժի մեջ մտած «ԿՑ-2»-ի չափ ման վե րա նայ ված 
մե թո դա բա նութ յամբ): Հին մե թո դի կի րա ռու մը հան գեց նում էր միև նույն նշա նի 
(դրա կան կամ բա ցա սա կան) շե ղումնե րի դեպ քում ա վե լի բարձր գնա հա տա կա նի 
նշա նակ մա նը, իսկ տար վա ըն թաց քում պա հուս տա յին ֆոն դից նա խա րա րութ յուն-
նե րին կա տար վող հատ կա ցումնե րի դեպ քում` ա վե լի ցածր գնա հա տա կա նի նշա-
նակ մա նը, քա նի որ վեր ջին ներս հաշ վի են առն վել հաշ վարկ նե րում եր կու ան գամ:

2/Գնահատականը «A» է, եթե, ինչպես Հայաստանի պարագայում, «Չբաշ խված 
ծախսեր» կատեգորիայից միջոցները բաշխվում են ըստ ճյուղային նախարար-
ությունների:

Աղբյուրը` Տարեկան պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություններ (www.
minfin.am)

Գ նա հա տումն ի րա կա նաց վել է Հա վել ված Ա-ում բեր ված աղ յու սա կում գե-
րա տես չա կան դա սա կարգ մամբ (ՊԾՖՀ մե թո դա բա նութ յամբ ա ռա ջարկ-
վող ա մե նա խո շոր 20 գե րա տես չութ յուն նե րի և  որ պես 21-րդ գե րա տես-
չութ յուն ներ կա յաց ված մնա ցա ծի հան րա գու մար) ներ կա յաց ված տվյալ-
նե րի հի ման  վրա, ո րոնց աղբ յուրն են հա մա պա տաս խան տար վա բյու ջեի 
կա տար ման տա րե կան հաշ վետ վութ յուն նե րը:

ԿՑ-2. Փաս տա ցի ծախ սե րի կա ռուց ված քը` հա մե մա տած սկզբնա կան 
հաս տատ ված բյու ջեի հետ 

ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

ԿՑ-2

«NA»

(հին մե թո-
դա բա նութ-
յամբ` «A»)

B+

(վե րա նայ ված 
մե թո դա բա-
նութ յամբ)

2011թ. հուն վա րին գնա հատ ման 
մե թո դա բա նութ յու նը փո փոխ վել է, 
և հետ ևա բար եր կու ՊԾՖՀ-նե րի 
գնա հա տա կան նե րը հա մադ րե լի 
չեն: Հ նա րա վոր չէր վե րա նայ ված 
մե թո դա բա նութ յու նը կի րա ռել 2008թ. 
ՊԾՖՀ-ի գնա հատ ման ժա մա նակ օգ-
տա գործ ված տվյալ նե րի նկատ մամբ: 
Տար բե րութ յու նը պայ մա նա վոր ված է 
հա վել յալ ե կա մուտ նե րի հաշ վին ո րոշ 
մար մին նե րի ֆի նան սա վոր ման ա ճով 
(2010թ.) և գլ խա վո րա պես ՀՀ Կա ռա-
վա րութ յան պա հուս տա յին ֆոն դից 
ո րոշ մար մին նե րին տրա մադր ված 
ֆի նան սա վոր մամբ:
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ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

(i)

«NA»

(հին մե թո-
դա բա նութ-
յամբ` «A»)

B

 Վեր ջին ե րեք տա րի նե րից եր կու սում 
ա ռաջ նա յին փաս տա ցի ծախ սե րի կա-
ռուց ված քի շե ղու մը գե րա զան ցել է 
5%-ը, սա կայն չի գե րա զան ցել 10%-ը:

(ii)

«NA»

(հին մե թո-
դա բա նութ-

յամբ չա փում 
(ii)-ը բա ցա-

կա յում է)

A

 Հաս տատ ված բյու ջեում չտե ղա բաշխ-
ված ծախ սա յին հոդ ված նե րը, նե րառ-
յալ պա հուս տա յին ֆոն դը ամ բող ջա-
պես վե րա բաշխ վել են նա խա րա րութ-
յուն նե րին / գե րա տես չութ յուն նե րին 
2010-2012թթ. ըն թաց քում:

3.2.3.  ԿՑ-3. Ընդ հա նուր փաս տա ցի ե կա մուտ նե րը` հա մե-
մա տած հաս տատ ված սկզբնա կան բյու ջեի հետ 

Ներ քին ե կա մուտ նե րի ճշգրիտ կան խա տե սու մը բյու ջեի կա տա րո ղա կա նը 
ո րո շե լու կար ևո րա գույն գոր ծոնն է, քա նի որ բյու ջե տա վոր ված ծախ սա յին 
հատ կա ցումնե րը հիմն ված են այդ կան խա տես ման վրա։ Բ յու ջե տա վոր-
ված և փաս տա ցի ե կա մուտ նե րի հա մե մա տումն ա պա հո վում է ե կա մուտ-
նե րի կան խա տե սումնե րի ո րա կը:

2010-2012թթ. ՀՀ պե տա կան բյու ջեի ներ քին ե կա մուտ նե րի (ՀՀ օ րենս-
դրութ յամբ սահ ման ված ե կա մուտ ներն ա ռանց պաշ տո նա կան դրա մա-
շնորհ նե րի) փաս տա ցի կա տա րո ղա կա նը գե րա զան ցում է 100%-ը, բայց ոչ 
ա վե լի, քան 106%-ը` հա մա պա տաս խա նա բար կազ մե լով 104,6%, 100.7%, 
100.8%2: Ման րա մաս նե րը ներ կա յաց վում են Աղ յու սակ 7-ում:

2  Ստացված եկամուտների գումարներում ներառված չեն արտա բյու ջե տա յին հաշիվների 
փաստացի եկամուտները, ինչպես նաև օրենքով նախատեսված դեպքերում` առանց 
սահմանափակման պետական բյուջեից ֆինանսավորվող այն ծախսերը, որոնք կապված 
են հարկերի և պետական տուրքերի վճարման հետ: Դրանցից են`

ա)  պետական կառավարման մարմինների կողմից վճարման ենթակա պետական տուրքը` 
դատարան դիմելիս, 

բ)  ստուգումների արդյունքում պետական կառավարման մարմիններին առաջադրված 
լրացուցիչ հարկային և մաք սա  յին պարտավորությունների մարման համար անհրաժեշտ 
վճարումները, 

գ)  պետական հիմնարկների` ՊՈԱԿ-ի վերակազմակերպման համար վճարման ենթակա 
պետական տուրքերը, և

դ)  պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կանոնադրական 
կապիտալում պե տա կան մաս նակ ցության նվազեցման դիմաց ակտիվների կազմից 
գույքն առանձնացնելիս պետական կա ռա վար չական հիմնարկի կողմից մատակարարին 
վճարման ենթակա ԱԱՀ-ն:
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Աղ յու սակ 7. Ներ քին ե կա մուտ նե րի կա տա րո ղա կա նը

  Կա տա րո ղա կան, % Մլրդ ՀՀ դրամ

20
10

թ.

20
11

թ.

20
12

թ.

20
10

թ.
 պ

լա
ն

20
10

թ.
 փ

ա
ստ

.

20
11

թ.
 պ

լա
ն

20
11

թ.
 փ

ա
ստ

.

20
12

թ.
 պ

լա
ն

20
12

թ.
 փ

ա
ստ

.

Պետական բյուջեի 
եկամուտներ 
(դրամաշնորհներ) 10

4.
6%

10
0.

7%

10
0.

8%

69
9.

6

73
1.

5

79
6.

4

80
1.

8

89
5.

3

90
2.

1

 Հար կա յին ե կա մուտ ներ 
և պե տա կան տուր քեր 10

3.
7%

10
0.

2%

10
1.

9%

57
0.

0

59
1.

1

65
0.

0

65
1.

3

73
2.

3

74
6.

0

 Պար տա դիր սո ցիա լա-
կան ա պա հո վութ յան 
վճար ներ 10

0.
1%

10
0.

0%

90
.8

%

10
5.

2

10
5.

3

12
3.

4

12
3.

4

14
2.

1

12
9.

1

Ոչ հար կա յին 
ե կա մուտ ներ 14

3.
6%

11
7.

6%

12
8.

4%

24
.4

35
.0

23
.0

27
.1

21
.0

27
.0

Աղբ յու րը` Ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յուն

Կա տա րո ղա կան նե րի բարձր ցու ցա նիշ ներն ա պա հով վել են հիմնա կա-
նում հար կա յին ե կա մուտ նե րի և  այլ ե կա մուտ նե րի հաշ վին: Ինչ ևէ, լավ կա-
տա րո ղա կա նը մա սամբ ա պա հով վել է հար կա յին պար տա վո րութ յուն նե րը 
կան խավ կա տա րե լու ուղ ղութ յամբ Պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեի 
(ՊԵԿ) կող մից օ րի նա պահ հարկ վճա րող նե րի վրա գոր ծադր ված ճնշման 
արդ յուն քում: Ն ման ճնշումներ տե ղի են ու նե ցել նաև նա խորդ տա րի նե-
րին` հե տա գա յում ինչ-որ չա փով թու լա նա լով: ԱՄՀ-ի կող մից ֆի նան սա-
վոր վող ծրագ րի շրջա նա կում բո լո րո վին վեր ջերս այս հար ցը կրկին բարձ-
րաց վել է (տես ման րա մաս նե րը «ԿՑ-13»-ին նվիր ված մա սում): 

ՀՀ պե տա կան բյու ջեի ե կա մուտ նե րը կան խա տես վում են` հաշ վի առ նե լով 
միջ նա ժամ կետ ծախ սա յին ծրագ րե րով ամ րագր ված հար կաբ յու ջե տա-
յին սկզբունք նե րը, մակ րոտն տե սա կան կան խա տե սումնե րը, ա ռան ձին 
ե կամ տա տե սակ նե րի հա վա քագր ման մի տումնե րը (այդ թվում ըն թա ցիկ 
տար վա կան խա տե սումնե րը), հար կա յին և  ոչ հար կա յին ե կա մու տա տե-
սակ նե րի ծած կույ թի և դ րույ քա չա փե րի օ րենսդ րո րեն ամ րագր ված փո փո-
խութ յուն նե րը և  ե կա մուտ նե րի վար չա րա րութ յան բա րե լա վու մը (նշվում է 
ԿՑ 13-15 բաժ նում), ո րի մա սին է վկա յում ՀՆԱ-ի նկատ մամբ հար կա յին 
ե կա մուտ նե րի ա ռա ջան ցիկ բա րե լա վու մը (Աղ յու սակ 2, Բա ժին 2): 
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ԿՑ-3. Ե կա մուտ նե րի ամ փոփ արդ յունք ներ` հա մե մա տած սկզբնա կան 
հաս տատ ված բյու ջեի հետ  

ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

ԿՑ-3

B

(վե րա նայ-
ված մե-

թո դա բա-
նութ յամբ)

A

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է` մա սամբ 
ե կա մուտ նե րի կան խա տես ման, վար չա-
րա րութ յան և  օ րենսդ րութ յան կա տա րե լա-
գործ ման արդ յուն քում: 2011թ. հուն վա րից 
ներդր վել է նոր մե թո դա բա նութ յուն, ո րի 
հա մա ձայն ե կա մուտ նե րի ինչ պես դրա կան, 
այն պես էլ բա ցա սա կան մեծ շե ղումնե րը 
հան գեց նում են գնա հա տա կա նի ի ջեց մա նը:

(i)

B

(«A»` հին 
մե թո դա-
բա նութ-

յամբ)

A

2010-2012թթ. փաս տա ցի ներ քին ե կա մուտ-
նե րը կազ մել են բյու ջե ով նա խա տես վա ծի, 
հա մա պա տաս խա նա բար 104,6%-ը, 100.7%-
ը և 100.8%-ը: 2005-2007թթ. շե ղումնե րը 
հա մա պա տաս խա նա բար 104.5%, 110.5% և 
113.3% էին, ո րի արդ յուն քում վե րա նայ ված 
մե թո դա բա նութ յան հա մա ձայն տրվել է «B» 
գնա հա տա կա նը:

3.2.4.  ԿՑ-4. Ծախ սա յին վճար նե րի կու տա կա յին ա պառք-
նե րը ու մո նի տո րին գը

Վ ճար նե րի ա պառք նե րը կա րող են ա ռա ջա նալ ֆի նան սա կան ռե սուրս նե-
րի հոս քի ան կան խա տե սե լիութ յու նից՝ բյու ջե տա վոր ման և բ յու ջեի կա տար-
ման հա մա կար գի հետ միա վոր ված։ Ա պառք նե րը պետք է վճար վեն ա պա-
գա բյու ջե նե րից (հաշ վի առ նե լով, որ սկզբնա կան պար տա վո րութ յուն նե րը 
օ րի նա կան ու ժի մեջ էին մտել)՝ հետ ևա բար կրճա տե լով ա պա գա տա րի-
նե րին ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման ֆի նան սա վոր ման հա մար մատ չե լի 
ռե սուրս նե րը։ Ընդ հա նուր առ մամբ, ա պառք նե րի մշտա կան խնդի րը նվա-
զեց նում է բյու ջեի ար ժա նա հա վա տութ յու նը, որ պես հա սա րա կութ յան կող-
մից ցան կա լի հան րա յին բա րի քի և ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման գոր ծիք:

(i) Ծախ սա յին վճար նե րի կու տա կա յին ա պառք ներ (որ պես հա մա պա-
տաս խան ֆիս կալ տար վա փաս տա ցի ընդ հա նուր ծախ սե րի տո կոս) 
և վեր ջին շրջա նում դրան ցում ար ձա նագր ված որ ևէ փո փո խութ յու նը)

Առն վազն վեր ջին տաս տա րում տա րե վեր ջի բյու ջե տա յին պարտ քեր գործ-
նա կա նում չեն կու տակ վում, ին չին նպաս տել է պե տա կան բյու ջեի ե կա-
մուտ նե րի հա վա քագր ման բարձր կա տա րո ղա կա նը, ինչ պես նաև ծախ-
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սա յին պար տա վո րութ յուն նե րի կուռ հա մա կար գը, ո րը են թադ րում է օ րեն-
քով սահ ման ված նա խա պայ ման նե րի բա վա րար ման դեպ քում պե տա կան 
մար մին նե րի կող մից ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն նե րի ստանձ նում: 
Թույ լատ րե լի ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն նե րը հիմն վում են վճար ման 
ժա մա նա կա ցույ ցի վրա (տես «ԿՑ-16»-ի նկա րագ րա կան մա սը): Գան ձա-
պե տա կան հա մա կար գը սահ մա նա փա կում է ժա մա նա կա ցույ ցից շեղ վող 
ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն նե րի ստանձ նու մը: Հա մա ձայն 2002թ. հուն-
վա րի 18-ի թիվ 48 ո րոշ մամբ հաս տատ ված կար գի 40-րդ կե տի, տվյալ 
ժա մա նա կաշր ջա նի բյու ջեի հաշ վին ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն ներ չեն 
կա րող ստանձն վել, ե թե դրանք գե րա զան ցում են վճար ման ժա մա նա կա-
ցույ ցով նա խա տես վող գու մար նե րը: Այս պի սով, գան ձա պե տա կան հա մա-
կար գը մեր ժում է ա ռա ջարկ վող այն պար տա վո րութ յուն նե րը, ո րոնք կա րող 
են գե րա զան ցել նշված սահ մա նա չա փը: Հա կա ռակ դեպ քում, վճար ման 
ժա մա նա կա ցույ ցը վե րա նայ վում է (տես «ԿՑ-16»-ի նկա րագ րա կան մա սը): 
Ե կա մուտ նե րի անս պա սե լի թե րա կա տար ման դեպ քում սկզբուն քո րեն Կա-
ռա վա րութ յու նը կա րող է օգ տա գոր ծել իր բան կա յին ա վանդ նե րը:

Բա ցի այդ, թիվ 48 ո րոշ մամբ սահ ման ված ըն թա ցա կար գե րը, ո րոնք կի-
րառ վում են տա րե վեր ջին, կան խում են ա պառք նե րի ա ռա ջաց ման հնա-
րա վո րութ յու նը: Յու րա քանչ յուր ֆի նան սա կան տար վա ա վար տին, հա-
շիվ-ապ րան քագ րե րի ու շա ցած ներ կա յաց ման պատ ճա ռով տա րե վեր ջին 
ֆի նան սա վոր ման ա պառք նե րից խու սա փե լու նպա տա կով Կենտ րո նա-
կան գան ձա պե տա րա նը սահ մա նա փա կում է նոր պար տա վո րութ յուն նե-
րի ստանձն ման հնա րա վո րութ յու նը: Մա տա կա րար նե րից պա հանջ վում է 
ներ կա յաց նել վճար ման հանձ նա րա րա կան նե րը մինչև դեկ տեմ բե րի 20-ը: 
Ն րանց տե ղե կաց վում է, որ նշված ամ սաթ վից հե տո ներ կա յաց ված հանձ-
նա րա րա կան նե րի գծով ֆի նան սա վո րու մը կտրա մադր վի հա ջորդ տար-
վա բյու ջեից: Այս պի սով, մա կա տա րար նե րը շա հադրդ ված են ժա մա նա-
կին ներ կա յաց նե լու ի րենց վճար ման հանձ նա րա րա կան նե րը, որ պես զի 
խու սա փեն ֆի նան սա վոր ման հետ կապ ված ու շա ցումնե րից: Մ յուս կող-
մից, բյու ջե տա յին հիմնարկ նե րը շա հադրդ ված են ժա մա նա կին վեր լու ծե-
լու նշված հանձ նա րա րա կան նե րը, որ պես զի խու սա փեն հա ջորդ տար վա 
բյու ջեի կա տար ման հետ կապ ված ընդ հա տումնե րից:

Ո րոշ երկր նե րում մե կից ա վե լի տա րով կնքված պայ մա նագ րե րի ներ-
քո կա պա լա ռու նե րին վճար ման են թա կա գու մար նե րը կա րող են գե րա-
զան ցել կան խա տես վող մե ծութ յուն նե րը` են թադ րե լով ֆի նան սա վոր ման 
ա պառք նե րի ա ռա ջաց ման հա վա նա կա նութ յուն: Ն ման հա վա նա կա նութ-
յու նը բա ցա կա յում է Հա յաս տա նում, քա նի որ եր կա րամ յա պայ մա նագ-
րե րի ներ քո սպաս վող վճա րումնե րի գու մա րը, տա րեսկզ բին կա պա լա-
ռու նե րի հետ քննար կումնե րից հե տո ար տա ցոլ վում է հա ջորդ տար վա 
հաս տատ ված բյու ջեում: Կա պա լա ռու ներն ըստ այդմ պլա նա վո րում են 
ի րենց աշ խա տանք նե րը` նա խա պես ի մա նա լով, որ բյու ջեով չնա խա տես-
ված վճար ման հանձ նա րա րա կան նե րի գծով վճա րում չի կա տար վի` ա ռա-
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ջաց նե լով ֆի նան սա կան բեռ: Բ յու ջեով նա խա տես ված ֆի նան սա վոր ման 
շրջա նա կում ներ կա յաց ված հանձ նա րա րա կան նե րի դի մաց վճա րումնե րը 
կա տար վում են ա րագ` կա պա լա ռու նե րին հար կա յին բե ռից զերծ պա հե լու 
նպա տա կով (հար կա յին հաշ վա պա հութ յու նը վար վում է հաշ վեգր ման հի-
մուն քով, որ տեղ վճար ման են թա կա հար կե րը հիմն վում են կան խա տես-
վող դե բի տո րա կան պարտ քե րի վրա): 

2008թ. ՊԾՖՀ գնա հա տու մից հե տո ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն նե րի 
հսկո ղութ յան հա մա կար գի հզո րա ցու մը (նշվում է «ԿՑ-20»-ի նկա րագ րա-
կան մա սում) նվա զեց րել է ֆի նան սա վոր ման ա պառք նե րի ար դեն իսկ 
ցածր հա վա նա կա նութ յու նը:

(ii) Ծախ սա յին վճար նե րի կու տա կա յին ա պառք նե րի մո նի տո րին գի 
հա մար տվյալ նե րի առ կա յութ յու նը

Գան ձա պե տա կան հսկո ղութ յան շրջա նա կում գոր ծում է ա պառք նե րի մշտա-
դի տարկ ման հա մա կար գը: Հաշ վետ վա կան «F254» ձևով ստաց վում է տե-
ղե կատ վութ յուն յու րա քանչ յուր նա խա րա րութ յան և գե րա տես չութ յան գծով 
պայ մա նագ րա յին բո լոր ար ժեք նե րի, ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն նե րի, 
մա տա կա րար նե րին կա տար ված կան խավ ճար նե րի, վճար ման հանձ նա րա-
րա կան նե րում նշվող գու մար նե րի և փաս տա ցի վճա րումնե րի մա սին: Գ նա-
հա տող թի մին ցույց է տրվել հաշ վետ վա կան «F254» ձևի օ րի նա կը և հիմնա-
վո րող փաս տաթղ թե րը (օր.` ստո րագր ված պայ մա նագ րե րը): Յու րա քանչ-
յուր պայ մա նագ րում ար տա ցոլ ված աղ յու սա կի սյու նակ նե րից մե կում նշվում 
են կան խավ ճար նե րը, հա ջոր դում` ներ կա յաց ված հա շիվ-ապ րան քագ րե րը, 
իսկ եր րոր դում` այս եր կու սի միջև տար բե րութ յուն նե րը, ո րոնք սո վո րա բար 
զրո են, քա նի որ վճար ման հանձ նա րա րա կան նե րի գծով վճա րու մը կա տար-
վում է դրանց ներ կա յա ցու մից հե տո ե րեք օր վա ըն թաց քում: Եր բեմն եր րորդ 
սյու նա կում մե ծութ յու նը կա րող է բա ցա սա կան լի նել, ե թե կան խավ ճար նե րը 
կա տար վել են, բայց չեն ներ կա յաց վել հա շիվ-ապ րան քագ րե րը: 

Հաշ վա պա հա կան հա մա կար գում կի րառ վում է դրա մարկ ղա յին հի մուն քը, 
և տա րե վեր ջին կրե դի տո րա կան պարտ քե րի ա ռա ջա ցու մը բա ցառ վում է: 
Ուս տի, դրանք չեն ար տա ցոլ վում տա րե վեր ջի դրութ յամբ կազմ վող ֆի նան-
սա կան հաշ վետ վութ յուն նե րում: Դ րա հա մար էլ ու շա ցու մով ներ կա յաց ված 
վճար ման հանձ նա րա րա կան նե րը տա րե վեր ջին չեն կա րող գրանց վել որ-
պես պար տա վո րութ յուն ներ: Փո խա րե նը, հա ջորդ տար վա սկզբին դրանք 
հաշ վառ վում են որ պես չկա տար ված հանձ նա րա րա կան ներ: 

Թիվ 48 ո րոշ մամբ (նշվում է վե րը) պա հանջ վում է, որ վճար ման հանձ-
նա րա րա կան նե րը ներ կա յաց վեն ար դեն իսկ հա մա ձայ նեց ված վճար ման 
ամ սաթ վից ոչ ուշ, քան ե րեք օր ա ռաջ: Ա վե լի վաղ ներ կա յաց ված վճար-
ման հանձ նա րա րա կան նե րի գծով վճա րումնե րը չեն ի րա կա նաց վում 
ա վե լի վաղ փու լում: Քա նի որ վճար ման հանձ նա րա րա կան նե րի դի մաց 
վճա րումնե րը կա տար վում են դրանց ներ կա յաց ման ամ սաթ վին հա ջոր-
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դող ե րեք օր վա ըն թաց քում, ա պա այս ժամ կե տից դուրս ֆի նան սա վոր-
ման ա պառք նե րի վա ղե մութ յան նկա րա գի րը ի մաս տազրկ վում է: Ինչ ևէ, 
սկզբուն քո րեն հա մա կար գը կա րող է գե նե րաց նել վա ղե մութ յան նկա րագ-
րեր, ո րով հետև վճար ման հանձ նա րա րա կա նի, ինչ պես նաև վճար ման 
ամ սա թի վը գրանց վում է հա մա կար գում:

ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

ԿՑ-4

A

(վե րա-
նայ ված 

ծած կույթ, 
սկզբնա-
կան ծած-
կույ թով` 
«B+»)

A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: Վեր ջին 
տաս տա րում ծախ սա յին ա պառք ներ գործ նա-
կա նում չեն կու տակ վում, ին չին նպաս տել է պե-
տա կան բյու ջեի ե կա մուտ նե րի հա վա քագր ման 
բարձր կա տա րո ղա կա նը, ինչ պես նաև ծախ սա-
յին պար տա վո րութ յուն նե րի կուռ հա մա կար գը, 
ո րը հիմն վում է չփո փոխ վող օ րենսդ րա կան 
դրույթ նե րի վրա: Գան ձա պե տա կան հա մա կար-
գի մի ջո ցով գե նե րաց վող հաշ վետ վա կան «F254» 
ձևի մի ջո ցով մո նի տո րին գի են են թարկ վում 
ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն նե րը, մա տա կա-
րար նե րին կա տար ված կան խավ ճար նե րը, վճար-
ման հանձ նա րա րա կան նե րում նշվող գու մար նե-
րը և փաս տա ցի վճա րումնե րը, իսկ ա պառք ներն 
ար տա ցո լում են այս ե րե քի տար բե րութ յու նը:

Չ բա ցատր ված պատ ճառ նե րով ՊՈԱԿ-նե րի 
ա պառք նե րը նե րառ վել են 2008թ. ՊԾՖՀ-ում, 
բայց չեն ար տա ցոլ վել 2013թ. գնա հատ ման 
մեջ, քա նի որ հա մար վել են ար տաբ յու ջե տա յին 
գոր ծառ նութ յուն ներ (գնա հատ վում են «ԿՑ 7 և 
9»-ում): 2008թ. ՊԾՖՀ-ում չա փում (ii)-ի գնա հա-
տա կա նը վե րա նայ վել է «A»-ի:

(i) A A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: Վեր-
ջին տաս տա րում ծախ սա յին ա պառք ներ գործ-
նա կա նում չեն կու տակ վում, ին չին նպաս տել է 
պե տա կան բյու ջեի ե կա մուտ նե րի հա վա քագր-
ման բարձր կա տա րո ղա կա նը, ինչ պես նաև 
ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն նե րի կուռ հա մա-
կար գը, ո րը հիմն վում է չփո փոխ վող օ րենսդ-
րա կան դրույթ նե րի վրա: Մինչև դեկ տեմ բե րի 
20-ը ներ կա յաց վող վճար ման բո լոր հանձ նա-
րա րա կան նե րը ֆի նան սա վոր վում են: Դ րա-
մարկ ղա յին հի մուն քով վար վող հաշ վա պա հութ-
յու նում տա րե վեր ջի դրութ յամբ կրե դի տո րա կան 
պարտ քե րի գո յաց ման հնա րա վո րութ յու նը 
վե րա նում է: Դեկ տեմ բե րի 20-ից հե տո ներ կա-
յաց ված վճար ման հանձ նա րա րա կան նե րը ֆի-
նան սա վոր վում են հա ջորդ տար վա բյու ջեից:
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ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

(ii)

A

(վե րա-
նայ ված է` 
հաշ վի առ-
նե լով փո-
փոխ ված 

ծած կույ թը, 
սկզբնա-
կան ծած-
կույ թով` 

«B»)

A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: Գան-
ձա պե տա կան հա մա կար գի մի ջո ցով գե նե րաց-
վող հաշ վետ վա կան «F254» ձևի մի ջո ցով մո նի-
տո րին գի են են թարկ վում ծախ սա յին պար տա-
վո րութ յուն նե րը, մա տա կա րար նե րին կա տար-
ված կան խավ ճար նե րը, վճար ման հանձ նա րա-
րա կան նե րում նշվող գու մար նե րը և փաս տա ցի 
վճա րումնե րը, իսկ ա պառք ներն ար տա ցո լում են 
այս ե րե քի տար բե րութ յու նը: Սկզ բուն քո րեն, հա-
մա կար գը կա րող է գե նե րաց նել վա ղե մութ յան 
նկա րագ րեր, բայց գործ նա կա նում սրա անհ րա-
ժեշ տութ յու նը վե րա նում է, ո րով հետև վճար ման 
հանձ նա րա րա կան նե րի գծով ֆի նան սա վո րու մը 
տրա մադր վում է դրանց ներ կա յաց ման ամ սաթ-
վին հա ջոր դող ե րեք օր վա ըն թաց քում: Այս հա-
մա կար գը չի փո փոխ վել:

2008թ. գնա հատ ման ժա մա նակ այս չափ մա նը 
տրվել է ա վե լի ցածր գնա հա տա կան` պայ մա նա-
վոր ված ՊՈԱԿ-նե րի ա պառք նե րի մո նի տո րին գի 
միաս նա կան պե տա կան հա մա կար գի բա ցա կա-
յութ յամբ: 2013թ. գնա հատ ման ծած կույ թում չեն 
նե րառ վել ՊՈԱԿ-նե րին առնչ վող ՊՖԿ հա մա կար-
գե րը, քա նի որ ՊՈԱԿ-նե րը հան դի սա նում են ար-
տաբ յու ջե տա յին գոր ծառ նութ յուն ներ, ո րոնք գնա-
հատ վում են «ԿՑ 7 և 9» ցու ցա նիշ նե րի ներ քո:

3.3. Հա մա կող մա նիութ յու նը և թա փան ցի կութ յու նը
ՊՖԿ հա մա կող մա նութ յան և թա փան ցի կութ յան չափ ման ցու ցա նիշ նե-
րը գնա հա տում են, թե որ քա նով է բյու ջե տա յին և ֆիս կալ ռիս կի վե-
րահս կու մը հա մա կող մա նի, ինչ պես նաև որ քա նով են ֆիս կալ և բ յու-
ջե տա յին տե ղե կութ յուն նե րը մատ չե լի հան րութ յան հա մար։ Ս տորև 
աղ յու սա կում ամ փոփ ներ կա յաց վում են այս չափ ման ցու ցա նիշ նե րի 
գնա հա տա կան նե րը։
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Հա մա կող մա նիութ յան և թա փան ցի կութ յան ցու ցա նիշ նե րի 
կա տա րո ղա կա նութ յան գնա հա տում

ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

ԿՑ-5 (Մ1). 
Բ յու ջեի դա-
սա կար գում

A A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան-
փո փոխ: Բ յու ջե նե րը կազմ վում և 
կա տար վում են, ինչ պես նաև բյու-
ջե նե րի կա տար ման վե րա բեր յալ 
հաշ վետ վութ յուն նե րը կազմ վում են 
ԿՖՎ-2001 գոր ծա ռա կան, տնտե-
սա գի տա կան և գե րա տես չա կան 
դա սա կարգ ման հի ման վրա:
2008թ. ՊԾՖՀ գնա հա տու մից ի 
վեր, բյու ջե տա յին ծախ սե րը պե-
տա կան բյու ջեի նա խագ ծով ներ-
կա յաց վում են նաև ծրագ րա յին 
ձևա չա փով:

ԿՑ-6 (Մ1). 
Բ յու ջեի փաս-
տաթղ թա վո-
րում

A A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան-
փո փոխ: Տե ղե կատ վութ յան 9 հե-
նա նիշ նե րից 7-ն  ա պա հով վում են:
2008թ. ՊԾՖՀ գնա հա տու մից 
ի վեր Ազ գա յին Ժո ղո վին տրա-
մադր վող տե ղե կատ վութ յան 
կա ռուց ված քի, ծա վալ նե րի ու 
բո վան դա կութ յան հիմնա կան 
փո փո խութ յուն նե րը նե րա ռում 
են վեր լու ծութ յուն նե րի ո րա կի, 
ինչ պես նաև ծրագ րա յին դա սա-
կարգ ման ու կա տա րո ղա կան 
ցու ցա նիշ նե րի ներ կա յաց ման 
ուղ ղութ յան բա րե լա վումնե րը:

ԿՑ-7 (Մ1). 
Հաշ վետ վութ-
յուն նե րում 
չար տա ցոլ ված 
կա ռա վա րութ-
յան գոր ծառ-
նութ յուն նե րի 
ծա վալ

B+

(վե րա նայ-
վել է «A»-ից` 
չա փում (i)-ի 

հա մար 2013թ. 
գնա հատ ման 
նույն ծած կույ-
թի կի րառ ման 
պա րա գա յում)

B+

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան-
փո փոխ: Հաշ վետ վութ յուն նե րում 
չար տա ցոլ ված ներ քին ԱԲԳ ծախ-
սե րը (չա փում (i)) 2012թ. կազ մել են 
ընդ հա նուր պե տա կան ծախ սե րի 
4.5%-ը («B» գնա հա տա կան): 2008թ. 
ՊԾՖՀ-ի հա մա ձայն, ԱԲԳ-նե րը (չա-
փում (ii)) գնա հատ վել են «A»:

2008թ. ՊԾՖՀ-ում չա փում (i)-ի 
գնա հա տա կա նը վե րա նայ վել է 
«B»-ի` հաշ վի առ նե լով այն, որ 
ՊՈԱԿ-նե րը կենտ րո նա կան կա ռա-
վա րութ յան ար տաբ յու ջե տա յին գոր-
ծառ նութ յուն նե րի միա վոր ներ են:
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ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

ԿՑ-8 (Մ2). 
Միջ կա ռա վա-
րա կան ֆիս-
կալ հա րա բե-
րութ յուն նե րի 
թա փան ցի-
կութ յուն

B A

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ-
վել է: Չա փում (iii)-ի ի մաս տով 
կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել 
է` պայ մա նա վոր ված ՏԻՄ-ե րի 
ե ռամս յա կա յին և տա րե կան հա-
մախմբ ված ֆի նան սա կան հաշ-
վետ վութ յուն նե րի կազմ մամբ և 
պե տա կան բյու ջեի կա տար ման 
հաշ վետ վութ յու նում դրանց նե-
րառ մամբ: Սա արդ յունք է 2012թ. 
կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ յան 
գան ձա պե տա կան հա մա կար գի 
և ՏԻՄ-ե րի ֆի նան սա կան կա-
ռա վար ման հա մա կար գե րի միջև 
կա պի ա պա հով ման, ո րին օ ժան-
դա կել է 2009թ. ՏԻՄ-ե րում «ԿՖՎ 
2001»-ի բյու ջե տա յին դա սա կարգ-
ման ներդ րու մը:

ԿՑ-9 (Մ1). 
Ընդ հա նուր 
ֆիս կալ ռիս կի 
վե րահս կում

D+ D+

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է 
ան փո փոխ: Թեև Կա ռա վա րութ-
յու նը դի տան ցում և վեր լու ծում է 
ՊՈԱԿ-նե րի և ՓԲԸ-նե րի գոր-
ծու նեութ յու նը և ֆիս կալ ռիս-
կե րը, սա կայն ֆի նան սա կան 
հաշ վետ վութ յուն նե րը դեռևս չեն 
են թարկ վում ար տա քին աու դի տի, 
բա ցա ռութ յամբ մաս նա կի և հատ-
վա ծա յին աու դի տի դեպ քե րի: ՀՀ 
օ րենսդ րութ յամբ չի նա խա տես-
վում ՊՈԱԿ-նե րի և ՓԲԸ-նե րի 
ար տա քին աու դի տի պար տա դիր 
պա հանջ: Հա մայնք նե րի ֆի նան-
սա կան վի ճա կի մո նի տո րին գը 
դեռևս ամ բող ջա կան չէ: 

ԿՑ-10 (Մ1). 
Ֆիս կալ տե ղե-
կատ վութ յան 
մատ չե լիութ-
յու նը հան-
րութ յա նը

A A

 Կա տա րո ղա կա նը չի փոխ վել: Տե-
ղե կատ վութ յան նշված 6 տար րե-
րից 5-ը հա սա նե լի է հան րութ յա նը: 
Ո րոշ տար րե րի վե րա բեր յալ տե ղե-
կատ վութ յան ծա վա լը ա ճում է:
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3.3.1. ԿՑ-5. Բ յու ջեի դա սա կար գու մը
2000 թվա կա նին ՀՀ-ում ներդր ված բյու ջե տա յին դա սա կարգ ման հա-
մա կար գը հիմն վում էր «ԿՖՎ-1986»-ի ( Կա ռա վա րութ յան ֆի նան սա կան 
վի ճա կագ րութ յուն) դա սա կարգ ման վրա: Մինչև 2008 թվա կա նը և՛ պե-
տա կան, և՛ հա մայն քա յին բյու ջե նե րը կազմ վում և կա տար վում էին «ԿՖՎ-
1986»-ի ստան դարտ նե րին հա մա պա տաս խան` ըստ գոր ծա ռա կան, 
տնտե սա գի տա կան և գե րա տես չա կան դա սա կարգ ման:

2008 թվա կա նից ՀՀ պե տա կան բյու ջեն, իսկ 2009 թվա կա նից` նաև ՀՀ 
հա մայն քա յին բյու ջե նե րը ԿՖՎ-2001 դա սա կարգ ման կա ռուց ված քին հա-
մա պա տաս խան: Ընդ ո րում, բյու ջե տա յին ծախ սե րի գոր ծա ռա կան դա-
սա կար գու մը կի րառ վում է բո լոր ե րեք մա կար դակ նե րով ( Բա ժին, Խումբ, 
Դաս), իսկ տնտե սա գի տա կան դա սա կար գու մը կի րառ վում և բ յու ջե տա-
յին փաս տաթղ թե րում ներ կա յաց վում է չորս մա կար դակ նե րով ( Դաս, Կա-
տե գո րիա, Խումբ, Սին թե տիկ հա շիվ): Գե րա տես չա կան դա սա կար գու մը 
ներ կա յաց վում է բյու ջե տա յին հատ կա ցումնե րի գլխա վոր կար գադ րիչ նե-
րի մա կար դա կով: Բո լոր այս ե րեք դա սա կար գումնե րը հա մադր ված են 
տվյալ նե րի միաս նա կան շտե մա րա նում և հան րութ յա նը ներ կա յաց վող 
տե ղե կատ վութ յունն ար տա ցոլ ված է ե րեք դա սա կար գումնե րի ե ռա չափ 
տվյալ նե րի տա րա տե սակ ձևա չա փե րով (օ րի նակ՝ գոր ծա ռա կան-գե րա-
տես չա կան-տնտե սա գի տա կան կամ գե րա տես չա կան-գոր ծա ռա կան-
տնտե սա գի տա կան): Փաս տո րեն, տա րե կան պե տա կան բյու ջեի մա սին 
օ րեն քով բյու ջե տա յին հատ կա ցումնե րը կա տար վում են ե ռա չափ մա կար-
դա կով և բ յու ջե տա յին ո րո շում կա յաց նող նե րը ու տե ղե կատ վութ յան սպա-
ռող նե րը ստա նում են տե ղե կատ վու թյու նը ե ռա չափ հա մադր մամբ:  

Բ յու ջե տա յին ե կա մուտ ներն ու ծախ սե րը ներ կա յաց վում են նույն դա սա-
կարգ մամբ և ման րա մաս նութ յամբ ինչ պես բյու ջեի պլա նա վոր ման, այն-
պես էլ բյու ջեի կա տար ման (գան ձա պե տա կան հա մա կար գի կենտ րո նա-
կան և տե ղա կան բա ժին նե րում) ու հաշ վետ վութ յուն նե րի պատ րաստ ման 
ժա մա նակ: Ա վե լին, բյու ջե տա յին պլա նա վոր ման, կա տար ման և հաշ վետ-
վութ յուն նե րի կազմ ման գոր ծըն թաց նե րը փոխ կա պակց ված են ծրագ րա-
յին ա պա հով ման մա կար դա կում, ո րի շնոր հիվ նվա զում է հա մա կար գե րի 
միջև ան հա մա պա տաս խա նու թ յուն նե րի աս տի ճա նը:

Ինչ վերաբերում է ՀՀ պետական բյուջեի փաստաթղթերում ՀՀ 
կառավարության պահուստային ֆոնդի (նաև անվանվում է «Չբաշխված 
ծախսեր», տես` ԿՑ-2) ներ կա յաց մանը, ապա նշված ֆոնդը համարվում  
է որպես բյուջեով չնախատեսված ծախ սերի ֆինանսավորման համար 
նախատեսված հիմնադրամ: Գերատեսչական դա սա կարգմամբ այն 
ներկայացվում է որպես ՀՀ կառավարության համար նա խա տեսված 
միջոցներ` արտահայտված տնտեսագիտական առանձին հոդվածի 
տեսքով: Բյու ջեի կատարման ժամանակ կառավարության առանձին 
որոշումների հիման վրա տվյալ ֆոնդի միջոցները բաշխվում են (մասամբ 
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կամ ամբողջությամբ) պետական գերատեսչություններին/նախարարու-
թյուններին ըստ տնտե սագիտական դասակարգման համա պատասխան 
հոդվածների: Այդ իսկ պատճառով յուրաքանչյուր գերատեսչության/
նախարարության բյուջեի կատարման հաշվետվություն ներում արտա-
ցոլվում են ֆոնդից հատկացված միջոցներից ֆինանսա վորված ծախսերը: 
Պահուստային ֆոնդի մի ջոցների բաշխման վերաբերյալ կառավարության 
բոլոր որոշումների ցանկը ներառվում է պետական բյուջեի կատարման 
տարեկան հաշվետվությունում, որի շնորհիվ աճում է պահուստային 
ֆոնդի փաստացի ծախսերի թա փան ցիկությունը:

2008թ. ՊԾՖՀ գնահատումից ի վեր ՀՀ բյուջետային համակարգում 
ծրագրային բյուջետավորման մեթոդաբանությանը համաձայն կիրառվում 
է նաև ծրագրային դասակարգումը: Ծրագրային դասա կարգ մամբ 
ներկայացվող տեղեկատվությունն արտացոլում է ըստ նպատակների 
ձևավորված ծրագ րերը, քա ղա քականության միջոցառումները, ինչպես 
նաև այդ ծրագրի արդյունքը նկարագրող ոչ ֆինանսական ցուցանիշները: 
Այդ ցուցանիշների գծով իրականացվում է նաև մոնիտորինգ և պատ-
րաստվում են հաշվետվություններ, որոնք ներկայացվում են Ազգային 
ժողով: Ֆինանսների նա խա րարությունը մշակել է ծրագրային և գործա-
ռական դասա կար գումնե րի համադրման աղ յու սակ, որի միջոցով ծրա-
գրային ձևաչափը ներառվում է պետական բյուջեի պլա նա վորման տեղե-
կատվական բազայում: 

ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր

2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

ԿՑ-5 A A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: 
Բ յու ջե նե րը կազմ վում և կա տար վում են, 
ինչ պես նաև բյու ջե նե րի կա տար ման վե-
րա բեր յալ հաշ վետ վութ յուն նե րը կազմ վում 
են ԿՖՎ-2001 գոր ծա ռա կան, տնտե սա գի-
տա կան և գե րա տես չա կան դա սա կարգ-
ման հի ման վրա: 2008թ. ՊԾՖՀ գնա-
հա տու մից ի վեր բյու ջե տա յին ծախ սե րը 
պե տա կան բյու ջեի նա խագ ծով ներ կա յաց-
վում են նաև ծրագ րա յին ձևա չա փով:
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3.3.2.  ԿՑ-6. Բ յու ջեում նե րառ ված  տե ղե կատ վութ յան հա-
մա կող մա նիութ յու նը

«ՀՀ բյու ջե տա յին հա մա կար գի մա սին» ՀՀ օ րեն քի պա հան ջի հա մա ձայն, 
ՀՀ Կա ռա վա րութ յու նը Ազ գա յին Ժո ղով է ներ կա յաց նում ա ռա ջի կա տար-
վա պե տա կան բյու ջեի նա խագ ծի փա թե թը, ո րի բո վան դա կութ յան հետ 
կապ ված հար ցե րը կար գա վոր վում են նշված օ րեն քի 16-րդ հոդ վա ծով:

ՀՀ 2013թ պե տա կան բյու ջեի նա խագ ծի փա թե թը պա րու նա կում է տե ղե-
կատ վութ յան 9 տար րե րից 7-ը (տես Աղ յու սակ 8):

Աղ յու սակ 8. Բ յու ջեի փաս տաթղ թե րում ներ կա յաց վող 
տե ղե կատ վութ յու նը

հհ
Բ յու ջեի փաս-

տաթղ թե րի հե-
նա նիշ ներ

Առ կա-
յութ յու նը 
2008թ. 

ՊԾՖՀ-ի 
դրութ.

Առ կա-
յութ յու նը 
2013թ. 

ՊԾՖՀ-ի 
դրութ.

Ն շումներ

1.

 Մակ րո–տն տե սա-
կան են թա դրու թ-
յուն ներ, նե րառ-
յալ առն վազն 
ընդ հա նուր ա ճի, 
գնա ճի և փո խար-
ժե քի հաշ վարկ-
նե րը

Ա յո Ա յո

 Պե տա կան բյու ջեի մա սին 
օ րեն քի նա խագ ծում նե-
րառ ված « Կա ռա վա րութ-
յան բյու ջե տա յին ու ղեր ձի» 
մա սեր II-Ա և II-Բ:

2.

 Ֆիս կալ հա-
վե լուր դը կամ 
պա կա սուր դը 
(դե ֆի ցի տը) սահ-
ման վում է ըստ 
ԿՖՎ-ի կամ մի-
ջազ գայ նո րեն 
ճա նաչ ված այլ 
ստան դար տի

Ա յո Ա յո
 Պե տա կան բյու ջեի մա սին 
օ րեն քի Հա վել ված N 4, 
աղ յու սակ 1:

3.

 Դե ֆի ցի տի ֆի-
նան սա վո րում, 
նե րառ յալ ֆի-
նան սա վոր ման 
նա խա տես վող 
կա ռուց ված քը

Ա յո Ա յո
 Պե տա կան բյու ջեի մա սին 
օ րեն քի Հա վել ված N 4, 
աղ յու սակ 1:
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հհ
Բ յու ջեի փաս-

տաթղ թե րի հե-
նա նիշ ներ

Առ կա-
յութ յու նը 
2008թ. 

ՊԾՖՀ-ի 
դրութ.

Առ կա-
յութ յու նը 
2013թ. 

ՊԾՖՀ-ի 
դրութ.

Ն շումներ

4.

 Պարտ քի պա-
շա րը, նե րառ յալ 
առն վազն ըն-
թա ցիկ տար վա 
սկզբի դրութ յամբ 
տվյալ նե րը

Ա յո Ա յո

2013թ. պե տա կան բյու ջեի 
նա խագ ծի մաս կազ մող 
ՀՀ կա ռա վա րութ յան բյու-
ջե տա յին ու ղեր ձի N 17 
աղ յու սա կում ներ կա յաց-
վում է 2011թ. փաս տա ցի, 
2012թ.ս պաս վող և 2013թ. 
կան խա տես վող պե տա-
կան պարտ քի ծա վալն 
ամ բող ջու թյամբ և  ըստ 
յու րա քանչ յուր ծրագ րի:

5.

 Ֆի նան սա կան 
ակ տիվներ՝ նե-
րառ յալ առն վազն 
ըն թա ցիկ տար վա 
սկզբի դրութ յամբ 
տվյալ նե րը 

Ոչ

(վե րա-
նայ վել է 
«ա յո»-ից)

Ոչ

 Ֆի նան սա կան ակ տիվ-
նե րի օգ տա գործ ման / 
կու տակ ման մա սին տե ղե-
կատ վութ յու նը ներ կա յաց-
վում է բյու ջեի փաս տաթղ-
թե րում, սա կայն այն տեղ 
չի ար տա ցոլ վում ա ռա ջի-
կա տար վա տա րեսկզ բի 
դրութ յամբ ֆի նան սա կան 
ակ տիվնե րի կու տա կա յին 
տվյա լը:  

6.

 Նա խորդ տար վա 
բյու ջեի փաս տա-
ցի ցու ցա նիշ ներ՝  
ներ կա յաց ված 
նույն ձևա չա փով, 
որ կի րառ վել է 
բյու ջեի նա խագ-
ծում

Ա յո Ա յո

 Պե տա կան բյու ջեի նա-
խագ ծի մաս կազ մող ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան բյու ջե-
տա յին ու ղեր ձի NN 1-14 
աղ յու սակ նե ր, որ տեղ 
2013թ. հա մար ներ կա յաց-
ված է 2011թ. փաս տա ցի, 
2012թ. սպաս վող և 2013թ. 
պլա նա վոր ված ե կա մուտ-
նե րի ու ծախ սե րի վե րա-
բեր յալ տե ղե կատ վութ յու նը 
(ընդ ո րում ծախ սե րը ներ-
կա յաց ված են ըստ ո լորտ-
նե րի, ծրագ րե րի և գե րա-
տես չութ յուն նե րի):
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հհ
Բ յու ջեի փաս-

տաթղ թե րի հե-
նա նիշ ներ

Առ կա-
յութ յու նը 
2008թ. 

ՊԾՖՀ-ի 
դրութ.

Առ կա-
յութ յու նը 
2013թ. 

ՊԾՖՀ-ի 
դրութ.

Ն շումներ

7.

Ըն թա ցիկ տար-
վա բյու ջեն 
(վե րա նայ ված 
բյու ջեն կամ 
գնա հատ ված 
արդ յուն քը)` ներ-
կա յաց ված նույն 
ձևա չա փով, որ 
կի րառ վել է բյու-
ջեի նա խագ ծում

Ա յո Ա յո

ՀՀ կա ռա վա րութ յան բյու-
ջե տա յին ու ղեր ձի NN 1-14 
աղ յու սակ նե ր, որ տեղ 
2013թ. հա մար ներ կա յաց-
ված է 2011թ. փաս տա ցի, 
2012թ. սպաս վող և 2013թ. 
պլա նա վոր ված ե կա մուտ-
նե րի ու ծախ սե րի վե րա-
բեր յալ տե ղե կատ վութ յու նը 
(ընդ ո րում ծախ սե րը ներ-
կա յաց ված են ըստ ո լորտ-
նե րի, ծրագ րե րի և գե րա-
տես չութ յուն նե րի):

8.

Բ յու ջեի ամ-
փոփ տվյալ ներ 
(ե կա մուտ ներ և 
ծախ սեր)՝ ըստ 
կի րառ ված դա-
սա կարգ ման հիմ-
նա կան հոդ ված-
նե րի, նե րառ յալ 
ըն թա ցիկ և նա-
խորդ տա րի նե րի 
տվյալ նե րը 

Ոչ Ոչ

Բ յու ջե տա յին ե կա մուտ-
նե րի ամ փոփ տվյալ նե րը 
(հա մա պա տաս խան հա մե-
մա տա կան նե րով) ներ կա-
յաց վում են ՀՀ կա ռա վա-
րութ յան ու ղեր ձում:  Ծախ-
սե րի ամ փոփ տվյալ նե րի 
աղ յու սակ չի կազմ վում: 
Այս տե ղե կատ վութ յու նը 
հա սա նե լի է ՀՀ կա ռա վա-
րութ յան ու ղեր ձում  ա ռան-
ձին ո լորտ նե րին վե րա բե-
րող աղ յու սակ նե րում:

9.

Բ յու ջեի վրա քա-
ղա քա կա նութ յան 
նոր մի ջո ցա ռում-
նե րի ազ դե ցութ-
յան բա ցատ րու-
թյու նը, նե րառ յալ 
բո լոր հիմնա կան 
ե կամ տա յին 
քա ղա քա կա-
նութ յան փո փո-
խու թ յուն նե րը 
և/ կամ ծախ սա յին 
ծրագ րե րի ո րոշ 
հիմնա կան փո-
փո խու թյուն նե րը

Ա յո Ա յո

Այս տե ղե կատ վութ յու նը 
ներ կա յաց վում է ՀՀ կա-
ռա վա րութ յան ու ղեր ձում 
ըստ` 

- ե կամ տի ա ռան ձին տե-
սակ նե րի ( Մաս III-Ա, շուրջ 
20 էջ ծա վա լով),

- ծախ սե րի բո լոր ուղ ղութ-
յուն նե րի ( Մաս III-Բ, ա վե լի 
քան 150 էջ ծա վա լով):
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ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

ԿՑ-6 A A

 Կա տա րո ղա կա նը չի փոխ վել: Տե-
ղե կատ վութ յան 9 հե նա նիշ նե րից 7-ն  
ա պա հով վում են:

2008թ. ՊԾՖՀ գնա հա տու մից ի վեր 
Ազ գա յին ժո ղո վին տրա մադր վող տե-
ղե կատ վութ յան կա ռուց ված քի, ծա վալ-
նե րի ու բո վան դա կութ յան հիմնա կան 
փո փո խութ յուն նե րը նե րա ռում են վեր-
լու ծութ յուն նե րի ո րա կի, ինչ պես նաև 
ծրագ րա յին դա սա կարգ ման ու կա տա-
րո ղա կան ցու ցա նիշ նե րի ներ կա յաց-
ման ուղ ղութ յամբ բա րե լա վումնե րը:

3.3.3.ԿՑ-7.  Հաշ վետ վութ յուն նե րում չներ կա յաց վող կա ռա-
վա րութ յան գոր ծառ նութ յուն նե րի ծա վա լը

Տա րե կան բյու ջե տա յին նա խա հա շիվնե րը, բյու ջեի կա տար ման մի ջանկ-
յալ հաշ վետ վութ յուն նե րը, տա րե վեր ջի ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ յուն նե-
րը և հան րութ յա նը ներ կա յաց վող այլ ֆիս կալ հաշ վետ վութ յուն նե րը պետք 
է նե րա ռեն կա ռա վա րութ յուն նե րի բո լոր բյու ջե տա յին ու ար տաբ յու ջե տա յին 
գոր ծու նեութ յու նը` դրա նով իսկ ար տա ցո լե լով կա ռա վա րութ յան ե կա մուտ-
նե րի, ծախ սե րի և ֆի նան սա վոր ման ամ բող ջա կան պատ կե րը: Այս ցու ցա-
նի շը գնա հա տում է կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ յան մա կար դա կում հաշ-
վետ վութ յուն նե րում չար տա ցոլ ված ար տաբ յու ջե տա յին գոր ծառ նութ յուն նե րի 
(ԱԲԳ) ծա վա լը: ԱԲԳ-ի հաշ վե տու տվյալ նե րը պետք է նե րա ռեն պլա նա վոր-
ված/բյու ջե տա վոր ված ծախ սե րը, փաս տա ցի ծախ սե րը և տա րե կան ֆի նան-
սա կան հաշ վետ վութ յուն նե րը` կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ յան այլ ծախ սե-
րի հետ հա մախմբ ման մի ջո ցով կամ օ րենս դի րին ներ կա յաց վող ա ռան ձին 
փաս տաթղ թի տես քով: Սե փա կան ե կա մուտ նե րի հաշ վին ֆի նան սա վոր վող 
ՆԳԳ-ե րի ծախ սե րը նույն պես պո տեն ցիալ ԱԲԳ-ներ են այն դեպ քում, երբ 
նրանց թույ լատր վում է սե փա կան ե կա մուտ նե րը բյու ջե փո խան ցե լու փո խա-
րեն ուղ ղել դրանք ի րենց ծախ սե րի ֆի նան սա վոր մա նը: Գ նա հա տու մը նե րա-
ռում է 2012թ. (վեր ջին ա վարտ ված ֆի նան սա կան տա րին):

(i) Ֆիս կալ հաշ վետ վութ յուն նե րում չներ կա յաց ված ար տաբ յու ջե տա յին 
ծախ սե րի մա կար դա կը (բա ցա ռութ յամբ ԶԳ-նե րի կող մից ֆի նան սա-
վոր վող ծրագ րե րի)

Մի շարք պե տա կան ձեռ նար կութ յուն նե րի, մաս նա վո րա պես պե տա կան 
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ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի (ՊՈԱԿ) նա խա տես վող ծախ սե-
րը չեն նե րառ վում տա րե կան բյու ջեի մա սին օ րեն քում և  այդ իսկ պատ-
ճա ռով դրանք հա մար վում են ԱԲԳ միա վոր ներ: ԱԲԳ-նե րի ծախ սե րի մեծ 
մասն ար տա ցոլ վում է հաշ վետ վութ յուն նե րում, և դ րան ցում չնե րառ ված 
ծախ սե րը գլխա վո րա պես կազմ ված են ՊՈԱԿ-նե րի սե փա կան ե կա մուտ-
նե րի հաշ վին ֆի նան սա վոր վող ծախ սե րից: 2006 թվա կա նից տա րե կան 
պե տա կան բյու ջեի մա սին օ րեն քով նա խա տես վում է, որ կենտ րո նա-
կան կա ռա վա րութ յան կող մից ֆի նան սա վոր վող ԱԲԳ-նե րի պլա նա յին 
ու փաս տա ցի ծախ սե րը պետք է ար տա ցոլ վեն պե տա կան բյու ջեի կա-
տար ման հաշ վետ վութ յուն նե րում` կա ռա վա րութ յան ո րո շումնե րով նա-
խա տես ված կար գով: Մինչև 2010 թվա կա նը նշված մուտ քերն ու ել քե րը 
հաս տա տվում էին այդ մի ջոց նե րի հաշ վին ծրագ րեր ի րա կա նաց նող հա-
մա պա տաս խան ճյու ղա յին կա ռա վար ման մար մին նե րի ղե կա վար նե րը` 
ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րի հա մա ձայ նութ յամբ: Սա կայն, 2010 թվա-
կա նի հուն վա րին փո փո խու թյուն կա տար վեց ՀՀ կա ռա վա րութ յան 1999 
թվա կա նի հու նի սի 10-ի N 404 ո րոշ ման մեջ, ո րով սահ ման վեց, որ 2010 
թվա կա նից ար տաբ յու ջե տա յին մի ջոց նե րի ձևա վոր ման և ծախս ման 
նա խա հա շիվնե րը և ն րան ցում կա տար վող փո փո խութ յուն նե րը պետք է 
հաս տատ վեն  ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից:

Պե տա կան բյու ջեի կա տար ման տա րե կան հաշ վետ վութ յուն նե րում ման-
րա մասն ներ կա յաց վում են կա ռա վա րութ յան ո րո շումնե րի հի ման վրա 
կա ռա վա րութ յան կող մից սահ ման ված ար տաբ յու ջե տա յին հա շիվնե րի 
մուտ քերն ու ել քե րը: Մաս նա վո րա պես, հաշ վետ վութ յուն նե րից ե րեքն ար-
տա ցո լում են ԱԲԳ-նե րի ե կա մուտ նե րի ու ծախ սե րի պլա նա յին ու փաս-
տա ցի տվյալ նե րը: Ա ռա ջի նում ե կա մուտ նե րի ու ծախ սե րի, ինչ պես նաև 
հա վե լուր դի/պա կա սուր դի մա սին տվյալ նե րը ներ կա յաց վում են գոր ծա-
ռա կան դա սա կարգ մամբ: Երկ րոր դում նշված տե ղե կատ վու թյունն ար տա-
ցոլ վում է ըստ ծախ սե րի տնտե սա գի տա կան դա սա կարգ ման: Իսկ եր րոր-
դը ման րա մաս նո րեն ներ կա յաց նում է ե կա մուտ նե րի, ծախ սե րի ու հա վե-
լուրդ/պա կա սուր դի մա սին տե ղե կատ վու թ յու նն  ըստ գե րա տես չա կան ու 
տնտե սա գի տա կան դա սա կարգ ման:

ՊՈԱԿ-նե րի ֆի նան սա կան հոս քե րի մա սին ամ փոփ տե ղե կատ վութ յու նը 
ևս հա սա նե լի է և  այն հրա պա րակ վում է: ՊՈԱԿ-նե րը ՀՀ ֆի նանս նե-
րի նա խա րա րութ յանն են տրա մադ րում ի րենց կան խիկ հոս քե րի վե րա-
բեր յալ ե ռամս յա կա յին ու տա րե կան հաշ վետ վութ յուն նե րը, որ տեղ ներ-
կա յաց վում են ՊՈԱԿ-նե րի ինչ պես պե տա կան բյու ջե ից, այն պես էլ սե-
փա կան աղբ յուր նե րից գո յա ցած ե կա մուտ նե րը: ՊՈԱԿ-նե րի սե փա կան 
աղբ յուր նե րից գո յա ցած ե կա մուտ նե րը չեն նե րառ վում տա րե կան բյու ջեի 
կա տար ման հաշ վետ վութ յու նում և  այդ իսկ պատ ճա ռով դրանք հա մար-
վում են հաշ վետ վութ յուն նե րում չար տա ցոլ վող ԱԲԳ-ներ (ներ կա յաց վում 
են Աղ յու սակ 9-ում):
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Աղ յու սակ 9. Կա ռա վա րութ յու նից ՊՈԱԿ– նե րին և կենտ րո նա կան կա-
ռա վա րութ յան այլ միա վոր նե րին ուղղ վող տրանս ֆերտ նե րը

2012թ.
 Պե տա կան բյու ջեի ա ռաջ նա յին ծախ սեր` ըստ ԿՑ-1 (մլն դ րամ) 884,287
ՊՈԱԿ-նե րի փաս տա ցի ծախ սեր (մլն դ րամ) 155,150
ՊՈԱԿ-նե րի փաս տա ցի ծախ սեր՝ հա նած պե տա կան բյու ջեից 
ստաց ված մի ջոց նե րը (մլն դ րամ) 39,513

 Ֆիս կալ հաշ վետ վութ յուն նե րում ՊՈԱԿ-նե րի գծով չնե րառ ված 
գու մա րի տե սա կա րար կշի ռը պե տա կան բյու ջեի ա ռաջ նա յին 
ծախ սե րում (%)

4.5%

(ii) ԶԳ-նե րի կող մից ֆի նան սա վոր վող ծրագ րե րի ե կա մուտ նե րի/ծախ-
սե րի մա սին տե ղե կատ վութ յու նը, ո րը նե րառ վում է ֆիս կալ հաշ վետ-
վութ յուն նե րում  

Սույն չա փո րո շի չի գնա հատ ման հա մար կի րառ վել է այն տե ղե կատ վութ-
յու նը, ո րը հա սա նե լի էր գնա հա տող խմբին՝ գնա հա տումն ի րա կա նաց-
նե լու պա հին: Գ նա հա տող նե րին հա սա նե լի չէր տե ղե կատ վութ յու նը բո լոր 
ԶԳ-նե րի կող մից ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի ծա վալ նե րի այն հատ ված նե-
րի մա սով, ո րոնք այդ ԶԳ-ներն ի րա կա նաց նում են ինք նու րույն (օ րի նակ՝ 
ա ռան ձին տեխ նի կա կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րե րի գծով): Բա ցա ռութ յամբ 
ԱՄՆ ՄԶԳ-ի ֆի նան սա վոր մամբ ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի, ԶԳ-նե րի կող-
մից Հա յաս տա նին տրա մադ րած և ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից հաշ վառ-
վող ա ջակ ցութ յան ընդ հա նուր ծա վալ նե րի հետ հա մե մատ նման ծրագ րե-
րը փոք րա թիվ են և փոք րա ծա վալ: ԱՄՆ ՄԶԳ-ի ֆի նան սա վո րած ծրագ-
րերն ա վե լի ծա վա լուն են, սա կայն դրանք հիմնա կա նում ի րա կա նաց վում 
են ՀԿ-նե րի կամ ա վե լի ցածր մա կար դա կի կա ռա վա րութ յուն նե րի կող մից 
(օր.` հա մայն քա յին են թա կա ռուց վածք նե րի ծրագ րեր):

Նա խագ ծե րի/ծրագ րե րի ֆի նան սա վոր ման նպա տա կով ԶԳ-նե րի կող մից 
տրա մադր վող դրա մաշ նորհ նե րի ու վար կե րի ծա վա լը ընդ հա նուր ծախ սե-
րի հա մե մատ նշա նա կա լից է: 2012թ. հաս տատ ված պե տա կան բյու ջե ում 
վար կե րի և դ րա մաշ նոր հնե րի ընդ հա նուր գու մա րը կազ մել է շուրջ 96.4 
մլրդ դ րամ կամ բյու ջեի շուրջ 9.2 տո կո սը: Նույն ցու ցա նի շի 2012թ. փաս-
տա ցի կա տա րո ղա կա նը կազ մել շուրջ 58.2 մլրդ դ րամ կամ պե տա կան 
բյու ջեի փաս տա ցի ծախ սե րի շուրջ 5.9 տո կո սը: ԶԳ-նե րի վար կա յին և 
դ րա մաշ նոր հա յին մի ջոց նե րի հաշ վին ֆի նան սա վոր վող ծրագ րե րի ա վե լի 
քան 90%-ը նե րառ ված է պե տա կան բյու ջեում և բ յու ջեի կա տար ման հաշ-
վետ վութ յուն նե րում: 

Ըն թա ցիկ և պ լա նա վոր ված աշ խա տանք նե րը

Կա ռա վա րութ յու նը քննութ յան է առ նում ՊՈԱԿ-նե րի հա մա կար գի ռա ցիո-
նա լաց ման խնդի րը, այդ թվում ֆի դու ցիար հսկո ղութ յան շրջա նա կում վեր-
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ջին նե րիս գոր ծու նեութ յան թա փան ցի կութ յան բարձ րաց ման արդ յուն քում 
ՊՈԱԿ-նե րի հաշ վետ վո ղա կա նութ յան բա րե լավ ման մի ջո ցով: Հա մաշ խար-
հա յին բան կի ա ջակ ցութ յամբ մշակ վել և մի շարք ՊՈԱԿ-նե րում և ն րանց 
լիա զոր (վե րա դաս) մար մին նե րում ու ՖՆ-ում փոր ձարկ վել են գոր ծու նեութ-
յան պլա նա վոր ման, հաշ վետ վո ղա կա նութ յան, մո նի տո րին գի ձևե րը / օ րի-
նա կե լի ձևա չա փե րը:

ԿՑ  Միա վոր 
2008թ. ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ Գ նա հա տում

ԿՑ-7

B+

(վե րա նայ վել է 
«A»-ից` 2013թ. 
գնա հատ ման 

նույն ծած կույ թի 
կի րառ ման պա-

րա գա յում)

B+

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո-
փոխ: 2008թ. գնա հատ ման մեջ չա-
փում (i)-ի գնա հա տա կա նը վե րա նայ-
վել է «B»-ի հաշ վի առ նե լով այն, որ 
ՊՈԱԿ-նե րը հան դի սա նում են կենտ-
րո նա կան կա ռա վա րութ յան ԱԲԿ-ներ:

(i)

B

(վե րա նայ վել է 
«A»-ից` 2013թ. 
գնա հատ ման 

նույն ծած կույ թի 
կի րառ ման պա-

րա գա յում)

B

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո-
փոխ:  Հաշ վետ վութ յուն նե րում չար-
տա ցոլ ված ներ քին ԱԲԳ ծախ սե րը 
2012թ. կազ մել են ընդ հա նուր պե տա-
կան ծախ սե րի 4.5%-ը: 

2008թ. ՊԾՖՀ-ում գնա հա տա կա-
նը վե րա նայ վել է «B»-ի, քա նի որ 
ՊՈԱԿ-նե րի գոր ծառ նութ յուն նե րը չեն 
հա մար վել ԱԲԳ-ներ, մինչ դեռ ի րա կա-
նում դրանք այդ պի սին են:

(ii) A A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո-
փոխ: Ո րոշ ոչ էա կան բա ցա ռութ-
յուն նե րով հան դերձ ԶԳ-նե րի ա ջակ-
ցութ յամբ ի րա կա նաց վող վար կա յին 
և դ րա մաշ նոր հա յին նպա տա կա յին 
ծրագ րե րը մե ծա մա սամբ ներ կա յաց-
ված են պե տա կան բյու ջեում:

3.3.4.  ԿՑ-8. Միջ կա ռա վա րա կան ֆիս կալ հա րա բե րութ-
յուն նե րի թա փան ցի կութ յու նը

Այս ցու ցա նի շը գնա հա տում է վեր ջին ա վարտ ված ֆի նան սա կան տար-
վա (2012թ.) ըն թաց քում ծախս ման նպա տա կով կենտ րո նա կան կա ռա-
վա րութ յու նից տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին (ՏԻՄ) ուղղ-
ված տրանս ֆերտ նե րի թա փան ցի կութ յու նը: 
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Նա խա պատ մութ յուն 

Պե տութ յան և հա մայնք նե րի միջև բյու ջե տա յին հա րա բե րութ յուն նե րը 
կար գա վոր վում են ՀՀ օ րենսդ րա կան և  են թաօ րենսդ րա կան ակ տե րով: 
Մաս նա վո րա պես, նշված ո լոր տը կար գա վո րող հիմնա կան օ րենք ներն 
են « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան բյու ջե տա յին հա մա կար գի մա սին»,  
« Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին», «Եր ևան քա ղա քում տե ղա-
կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին», « Ֆի նան սա կան հա մա հար թեց ման 
մա սին» և « Հա մայն քին բյու ջեի ե կա մուտ նե րը նվա զեց նող` Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան օ րենք նե րի կի րարկ ման արդ յուն քում հա մայն քի բյու-
ջեի ե կա մուտ նե րի կո րուստ նե րը պե տութ յան կող մից փոխ հա տու ցե լու 
կար գի մա սին» ՀՀ օ րենք նե րը:

Հա մա ձայն « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան բյու ջե տա յին հա մա կար գի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի, հա մայնք նե րի ներ դաշ նակ զար գա ցումն ա պա հո վե լու 
նպա տա կով տա րե կան պե տա կան բյու ջեի և կա ռա վա րութ յան հա մա պա-
տաս խան ո րո շումնե րի հի ման վրա պե տա կան բյու ջեից հա մայնք նե րի հա-
մար նա խա տես վող տա րե կան տրանս ֆերտ նե րը նե րա ռում են հետև յա լը.

ա) հա մայնք նե րի բյու ջե նե րին ֆի նան սա կան հա մա հար թեց ման սկզբուն-
քով հա մայնք նե րի ըն թա ցիկ ծախ սե րի ծածկ ման հա մար տրվող ֆի նան-
սա կան հա մա հար թեց ման դո տա ցիա ներ (ֆի նան սա վոր վում են տվյալ 
տար վա պե տա կան բյու ջեի մա սին օ րեն քին և վեր ջի նիս կա տար ման 
ե ռամս յա կա յին հա մա մաս նութ յուն նե րին հա մա պա տաս խան` ամ սա կան 
հա վա սար չա փե րով` նույն ամս վա տաս նօր յա կում):

բ) այլ դո տա ցիա ներ` հա մայն քի բյու ջեի ըն թա ցիկ ծախ սե րի ֆի նան սա-
վոր մանն ա ջակ ցե լու նպա տա կով որ ևէ ծախ սա տե սա կի (ծրագ րի) ի րա-
կա նաց ման հետ չկա պակց ված դրա մաշ նոր հա յին մի ջոց ներ, ո րոնք 
տրա մադր վում են տվյալ տար վա բյու ջեի մա սին օ րեն քով կամ կա ռա վա-
րութ յան ո րոշ մամբ նա խա տես ված սահ մա նա չա փե րին ու ժամ կետ նե րին 
հա մա պա տաս խան: Ի տար բե րութ յուն (ա) կե տում նշվող դո տա ցիա նե րի, 
այս դրա մաշ նորհ նե րը չեն կրում պար բե րա կան բնույթ և տր վում են այս 
կամ այն հա մայն քին ըստ անհ րա ժեշ տութ յան կամ օ րեն քի պա հան ջին 
հա մա պատս խան: Դ րանց գու մար նե րը (բա ցա ռա պես « Հա մայն քին բյու-
ջեի ե կա մուտ նե րը նվա զեց նող` Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րենք-
նե րի կի րարկ ման արդ յուն քում հա մայն քի բյու ջեի ե կա մուտ նե րի կո րուստ-
նե րը պե տութ յան կող մից փոխ հա տու ցե լու կար գի մա սին» ՀՀ օ րեն քով 
հատ կաց վող գու մար նե րի), որ պես կա նոն, նա խա պես չեն սահ ման վում:

գ) սուբ վեն ցիա ներ` հա մայն քի կող մից ի րա կա նաց վող ա ռան ձին նպա տա-
կա յին ծախ սա տե սա կի (ծրագ րի) կա տար ման հա մար ան հա տույց և  ան-
վե րա դարձ կար գով տրվող դրա մա կան մի ջոց ներ (ֆի նան սա վոր վում են 
տվյալ տար վա բյու ջեի մա սին օ րեն քում կամ կա ռա վա րութ յան ո րոշ ման 
մեջ նշված չա փա քա նակ նե րի և ժամ կետ նե րի սահ ման նե րում, պայ մա նագ-
րի և  այլ հիմնա վո րող փաս տաթղ թե րի դրույթ նե րին և պա հանջ նե րին հա-
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մա պա տաս խան):

(i) ՏԻՄ-ե րին ուղղ վող ֆի նան սա կան տրանս ֆերտ նե րի հո րի զո նա կան 
բաշխ ման թա փան ցի կութ յունն ու օբ յեկ տի վութ յու նը

ՀՀ 2012թ. հաս տատ ված պե տա կան բյու ջեից հա մայն քա յին բյու ջե նե րին 
նա խա տես ված հատ կա ցումնե րի 95.9%-ի բաշ խու մը տրված է օ րեն քով 
սահ ման ված բա նա ձևե րով և կա նոն նե րով, այդ թվում.

•	 « Ֆի նան սա կան հա մա հար թեց ման մա սին» և « Հա մայն քին բյու ջեի 
ե կա մուտ նե րը նվա զեց նող` Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րենք-
նե րի կի րարկ ման արդ յուն քում հա մայն քի բյու ջեի ե կա մուտ նե րի կո-
րուստ նե րը պե տութ յան կող մից փոխ հա տու ցե լու կար գի մա սին» ՀՀ 
օ րենք նե րով սահ ման ված բա նա ձևե րով և կա նոն նե րով պե տա կան 
բյու ջեից հա մայնք նե րին տրվող ֆի նան սա կան հա մա հար թեց ման 
դո տա ցիա նե րի և  օ րենք նե րի կի րարկ ման արդ յուն քում հա մայնք նե-
րի բյու ջե նե րի ե կա մուտ նե րի կո րուստ նե րի փոխ հա տուց ման նպա-
տա կով տրվող այլ դո տա ցիա նե րի ընդ հա նուր ծա վա լը կազ մել է ՀՀ 
2012թ. հաս տատ ված պե տա կան բյու ջեից հա մայն քա յին բյու ջե նե րին 
նա խա տես ված հատ կա ցումնե րի 78.6%-ը: Բա նաձ ևերն ու կա նոն նե-
րը սահ ման ված են օ րեն քով և հա մայնք նե րի կող մից ի րենց հատ կա-
ցումնե րի հաշ վարկ ման/կան խա տես ման տե սանկ յու նից բարդ չեն 
(օր.` բնա կիչ նե րի թիվ, գույ քա հար կի և  ե կամ տա հար կի փաս տա ցի 
մուտ քեր):

•	 «Եր ևան քա ղա քում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» և «Ըն-
կե րութ յուն նե րի կող մից վճար վող բնա պահ պա նա կան վճար նե րի 
նպա տա կա յին օգ տա գործ ման մա սին» ՀՀ օ րենք նե րով նա խա տես-
ված կա նոն նե րով պե տա կան բյու ջեից հա մայնք նե րին տրվող սուբ-
վեն ցիա նե րը կազ մել են հատ կա ցումնե րի 17.3%-ը: Եր ևա նին և Գ յում-
րիին ( Հա յաս տա նի երկ րորդ խո շո րա գույն քա ղա քին) ուղղ վող սուբ-
վեն ցիա նե րի տրա մադ րու մը կար գա վոր վում է ա ռան ձին օ րեն քով, 
և պե տա կան բյու ջեում նշված հա մայնք նե րի հա մար նա խա տես ված 
գու մար նե րի հա մա մաս նութ յուն նե րը սահ ման վում են ա ռան ձին հա-
վել վա ծում: Այլ հա մայնք նե րի դեպ քում սուբ վեն ցիա նե րի տրա մադր-
ման նպա տակն ու հիմնա վո րու մը սահ ման վում է ի րա վա կան ակ տե-
րում և  ու ղեկ ցող նյու թե րում:

Այս պի սով, ՀՀ 2012թ. պե տա կան բյու ջեից հա մայնք նե րին հատ կաց վող 
տրանս ֆերտ նե րի ընդ հա նուր գու մա րի 90%-ից ա վե լի հո րի զո նա կան տե-
ղա բաշ խու մը կա տար վել է օ րեն քով սահ ման ված կա նոն նե րին հա մա պա-
տաս խան և թա փան ցիկ հա մա կար գե րի մի ջո ցով: Սուբ վեն ցիա նե րը, որ-
պես կա նո նը, ըստ ա ռան ձին հա մայնք նե րի կոնկ րե տաց վում են պե տա-
կան բյու ջեի նա խագ ծի կազմ ման փու լում:

Պե տա կան բյու ջեից հա մայնք նե րին հատ կաց վող դո տա ցիա նե րի և սուբ-
վեն ցիա նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու նը հա սա նե լի է դառ նում հա-
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մայնք նե րին այն պա հին, երբ հրա պա րակ վում է բյու ջեի նա խա գի ծը (ո րը 
հե տա գա յում հաս տատ վում է Ազ գա յին Ժո ղո վի կող մից): Սա հնա րա վո-
րութ յուն է ըն ձեռ նում հա մայնք նե րին ինք նու րույն ծա նո թա նալ կա ռա վա-
րութ յան մտադ րութ յուն նե րին, հաշ վարկ նե րին և հա մայնք նե րին նա խա-
տես վող հատ կա ցումնե րի գու մար նե րին մինչև հա մայն քա յին տա րե կան 
բյու ջե նե րի նա խագ ծե րի կազ մու մը:

(ii) Հա մայնք նե րին ուղղ վող հատ կա ցումնե րի մա սին հու սա լի տե ղե-
կատ վութ յան ժա մա նա կին լի նե լը

Հա մայնք նե րի ֆի նան սա կան տա րին, օ րեն քի հա մա ձայն, հա մընկ նում է 
կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ յան ֆի նան սա կան տար վա հետ:

Բ յու ջե տա յին գոր ծըն թա ցը պաշ տո նա պես սկսվում է բյու ջե տա յին գոր ծըն-
թա ցի սկիզբն ազ դա րա րող յու րա քանչ յուր տա րի ըն դուն վող ՀՀ վար չա պե-
տի ո րոշ ման հի ման վրա: Գործ նա կա նում հա մայնք նե րը սկսում են ա ռա-
ջի կա տար վա բյու ջեի կազմ ման գոր ծըն թա ցը այդ տար վան նա խոր դող 
տար վա մար տից` կի րա ռե լով Ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յու նից ստաց ված 
մե թո դա կան ցու ցումնե րը: Ֆի նան սա կան հա մա հար թեց ման սկզբուն քով 
տրվող դո տա ցիա նե րի գնա հատ ման մե խա նիզ մը թույլ է տա լիս հա մայնք-
նե րին սե փա կան բյու ջե նե րի հաս տա տու մից մի քա նի ա միս ա ռաջ ստա նա-
լու հու սա լի տե ղե կատ վութ յուն ի րենց դո տա ցիա նե րի ծա վալ նե րի մա սին: 
Հաս տատ ված պե տա կան բյու ջեն պաշ տո նա կան հրա պա րակ վե լուց հե տո 
մեկ ամս յա ժամ կե տում ՀՀ մարզ պե տա րան նե րի մի ջո ցով հա մայնք նե րին է 
տրա մադր վում պե տա կան բյու ջեից ի րենց հատ կաց վող մի ջոց նե րի մա սին 
տե ղե կատ վութ յու նը` ու ղեկց ված դրա մաշ նորհ նե րի հաշ վարկ ման բա ցատ-
րութ յամբ: Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը ի րա վա սու են հաս-
տա տել ի րենց բյու ջե նե րը ինչ պես պե տա կան բյու ջեի հաս տա տու մից հե տո, 
այն պես էլ  դրա նից ա ռաջ: Պե տա կան բյու ջեի հաս տա տու մից հե տո նրանք 
կա րող են ճշգրտումներ ա նել ի րենց բյու ջե նե րում` ել նե լով նրա նից, որ ֆի-
նան սա կան հա մա հար թեց ման սկզբուն քով տրա մադր վող դո տա ցիա նե րը, 
ո րոնք կազ մում են հա մայնք նե րին ուղղ վող ֆի նան սա կան տրանս ֆերտ նե-
րի գե րակ շիռ մա սը, ի րենց բնույ թով ոչ պայ մա նա կան են: 2010-12թթ. ֆի-
նան սա կան հա մա հար թեց ման դո տա ցիա նե րի փաս տա ցի հատ կա ցումնե-
րը կազ մել են նա խա տես վա ծի 100%-ը` հա մայնք նե րին ներշն չե լով բարձր 
վստա հութ յուն նրա նում, որ կստա նան պե տա կան բյու ջեով ի րենց հա մար 
նա խա տես ված բո լոր հատ կա ցումնե րը: 

(iii) Ըստ ո լոր տա յին կա տե գո րիա նե րի ընդ հա նուր կա ռա վա րութ յան 
ֆիս կալ տվյալ նե րի հա մախմբ ման աս տի ճա նը 

Տա րած քա յին կա ռա վար ման նա խա րա րութ յու նը (ՏԿՆ) ստա նում է տե ղա-
կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի փաս տա ցի բո լոր ե կա մուտ նե րի 
ու ծախ սե րի տվյալ նե րը տե ղա կան գան ձա պե տա կան բա ժան մունք նե րից: 
Ծախ սա յին տվյալ նե րը ներ կա յաց վում են «ԿՖՎ»-ին հա մա պա տաս խա նող 
գոր ծա ռա կան և տն տե սա գի տա կան դա սա կարգ ման հի ման վրա: Նշ ված 
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տվյալ նե րը հա մախմբ վում են մարզ պե տա րան նե րի կող մից: Այ նու հետև 
մարզ պե տա րան նե րի հաշ վետ վութ յուն նե րի հի ման վրա ՏԿՆ-ն կազ մում է 
մար զե րի և  ողջ հան րա պե տութ յան մա կար դա կում հա մախմբ ված ամ փոփ 
հաշ վետ վութ յուն, ո րը յու րա քանչ յուր ե ռամս յա կին հա ջոր դող 50 օր վա ըն-
թաց քում զե տեղ վում է ՏԿՆ-ի պաշ տո նա կան կայ քում: Այ նու հետև յու րա-
քանչ յուր տար վա ա վար տից հե տո 4 ամս վա ըն թաց քում ագ րե գաց ված ամ-
փոփ տվյալ նե րը նե րառ վում են տա րե կան պե տա կան բյու ջեի կա տար ման 
հաշ վետ վութ յու նում: Հա մայն քա յին բո լոր բյու ջե նե րի կա տար ման ամ փոփ 
հաշ վետ վութ յուն նե րը զե տեղ վում են ՖՆ-ի պաշ տո նա կան կայ քում: Սա հնա-
րա վոր է դար ձել կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ յան գան ձա պե տա կան հա-
մա կար գի հետ հա մայնք նե րի ֆի նան սա կան կա ռա վար ման հա մա կար գե րի 
կա պի ա պա հով ման շնոր հիվ, որն ու ղեկց վել է 2009թ. ՏԻՄ-ե րում «ԿՖՎ 
2001»-ի բյու ջե տա յին դա սա կարգ ման ներդր մամբ (ԿՑ-5):

2008թ. ՊԾՖՀ գնա հատ ման ժա մա նակ այս չա փու մը գնա հատ վել է «D», 
քա նի որ այդ պա հին բա ցա կա յում էին գոր ծա ռա կան ու տնտե սա գի տա-
կան դա սա կարգ մամբ ներ կա յաց վող ամ փոփ տվյալ նե րը (ՏԻՄ-ե րի հա-
մախմբ ված բյու ջե նե րը չէին հրա պա րակ վում): 

ԿՑ
Միավոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

Միավոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գնահատում

ԿՑ-8 B A

 Չա փում (iii)-ի կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ-
վել է` պայ մա նա վոր ված ՏԻՄ-ե րի տա րե կան 
հա մախմբ ված ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ-
յուն նե րի կազմ մամբ և պե տա կան բյու ջեի 
կա տար ման հաշ վետ վութ յու նում դրանց 
նե րառ մամբ: Բա րե լա վու մը տե ղի է ու նե ցել 
կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ յան գան ձա պե-
տա կան հա մա կար գի հետ հա մայնք նե րի ֆի-
նան սա կան կա ռա վար ման հա մա կար գե րի 
կա պի ա պա հով ման շնոր հիվ, որն ու ղեկց վել է 
2009թ. ՏԻՄ-ե րում «ԿՖՎ 2001»-ի բյու ջե տա-
յին դա սա կարգ ման ներդր մամբ:

(i) A A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: Պե-
տա կան բյու ջեից հա մայնք նե րին հատ կաց-
վող հա մար յա բո լոր (գու մա րա յին ար տա-
հայ տութ յամբ առն վազն 90 տո կոս) տրանս-
ֆերտ նե րի հո րի զո նա կան տե ղա բաշ խու մը 
կա տար վում է օ րեն քով սահ ման ված կա նոն-
նե րին հա մա պա տաս խան և թա փան ցիկ հա-
մա կար գե րի մի ջո ցով:
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ԿՑ
Միավոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

Միավոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գնահատում

(ii) A A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: 
Նախ քան հա մայնք նե րի բյու ջե նե րի հաս-
տատ ման գոր ծըն թա ցի սկիզ բը հա մայնք-
նե րին տրա մադր վում է հու սա լի տե ղե կատ-
վութ յուն ի րենց փո խանց վե լիք հատ կա ցում-
նե րի ծա վալ նե րի մա սին:

(iii) D A

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է: ՏԿՆ-ն  
ե ռամս յա կա յին և տա րե կան հաշ վետ վութ-
յուն նե րում հա մախմ բում է ՏԻՄ-ե րի բյու ջե նե-
րի բո լոր ե կա մուտ ներն ու ծախ սե րը («ԿՖՎ»-
ին հա մա պա տաս խա նող գոր ծա ռա կան 
և տն տե սա գի տա կան դա սա կարգ մամբ): 
Հա մայնք նե րի բյու ջե նե րի կա տար ման տա-
րե կան հաշ վետ վութ յուն նե րի ամ փոփ ցու ցա-
նիշ նե րը նե րառ վում են պե տա կան բյու ջեի 
կա տար ման տա րե կան հաշ վետ վութ յուն նե-
րում, ո րոնք կազմ վում են ՖՆ-ի կող մից բյու-
ջե տա յին տար վա ա վար տից հե տո 4 ամս վա 
ըն թաց քում և հ րա պա րակ վում ՖՆ-ի պաշ տո-
նա կան կայ քում:

2008թ. ՊԾՖՀ-ից հե տո տե ղի ու նե ցած բա-
րե լա վու մը գլխա վո րա պես պայ մա նա վոր ված 
է նրա նով, որ 2012թ. ՏԿՆ-ն  ա պա հո վել է 
կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ յան գան ձա պե-
տա կան հա մա կար գի հետ ՏԻՄ-ե րի ֆի նան-
սա կան կա ռա վար ման հա մա կար գե րի կա-
պը, ո րը հնա րա վոր է դար ձել 2009թ. ՏԻՄ-ե-
րում «ԿՖՎ 2001»-ին հա մա պա տաս խա նող` 
կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ յան բյու ջե տա-
յին դա սա կարգ ման ներդր ման շնոր հիվ:

3.3.5.  ԿՑ-9. Պե տա կան հատ վա ծի այլ միա վոր նե րի հետ կապ-
ված ընդ հա նուր ֆիս կալ ռիս կի վե րահս կո ղութ յու նը

Այս ցու ցա նի շը գնա հա տում է, թե որ քա նով է կենտ րո նա կան կա ռա վա-
րութ յու նը մո նի տո րին գի են թար կում և կա ռա վա րում ողջ երկ րի վրա ազ-
դե ցութ յուն ու նե ցող այն ֆիս կալ ռիս կե րը, ո րոնք ի հայտ են գա լիս պե տա-
կան ինք նա վար կազ մա կեր պութ յուն նե րի (ԻՊԿ), պե տա կան առևտ րա յին 
ձեռ նար կութ յուն նե րի և տե ղա կան (հա մայն քա յին) մար մին նե րի գոր ծու-
նեութ յան արդ յուն քում: Գ նա հա տու մը հիմն վում է վեր ջին ա վարտ ված 
2012թ. ֆի նան սա կան տար վա վրա:
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(i) ՊԻԿ-նե րի և  առևտ րա յին ձեռ նար կութ յուն նե րի նկատ մամբ Կենտ-
րո նա կան կա ռա վա րութ յան կող մից ի րա կա նաց վող մո նի տո րին գի աս-
տի ճա նը

Սույն գնա հատ ման շրջա նա կը նե րա ռում է կենտ րո նա կան կա ռա վա-
րութ յան կող մից պե տա կան ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պու թ յուն նե րի (այ-
սու հետ՝ ՊՈԱԿ ներ) և 50 տո կոս և  ա վե լի պե տա կան մաս նակ ցութ յամբ 
առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի (այ սու հետ՝ ՓԲԸ-ներ) նկատ մամբ 
հսկո ղութ յան և մո նի տո րին գի ի րա կա նաց ման աս տի ճա նը:

ՊՈԱԿ-նե րի գոր ծու նեութ յան մո նի տո րինգն ու հսկո ղութ յու նը բա րե լավ վել 
է` հնա րա վո րութ յուն տա լով Կա ռա վա րութ յա նը ո րո շե լու նշված գոր ծու-
նեութ յու նից բխող հնա րա վոր ռիս կի մա կար դա կը և հա մա պա տաս խան 
դեպ քե րում սահ մա նե լու ռիս կե րի մեղ մաց մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռումներ.

•	 ՀՀ բո լոր ՊՈԱԿ նե րը յու րա քանչ յուր ե ռամս յակ դրանց կա ռա վա րումն 
ի րա կա նաց նող ՀՀ գոր ծա դիր իշ խա նութ յան հան րա պե տա կան և 
տա րած քա յին կա ռա վար ման մար մին ներ (այ սու հետ` ԼՊՄ-ներ) (լիա-
զոր պե տա կան մար մին ներ) են ներ կա յաց նում դրա մա կան մի ջոց նե-
րի հոս քե րի մա սին հաշ վետ վութ յուն ներ և  ամ փոփ հաշ վա պա հա կան 
հաշ վեկ շիռ ներ: ԼՊՄ-ներն այ նու հետև բյու ջե տա յին գոր ծա ռա կան 
դա սա կարգ ման հա մա ձայն հա մախմ բում են տվյալ հաշ վետ վութ յուն-
ներն ու հաշ վա պա հա կան հաշ վեկ շիռ ներն ըստ բա ժին նե րի և խմ բե-
րի և ներ կա յաց նում դրանք ՖՆ-ին, որն, իր հեր թին, հա մախմ բում և 
զե տե ղում է նշված տե ղե կատ վութ յու նը իր կայ քում:

•	 ՊՈԱԿ-նե րը նաև կազ մում են 47 ծրագ րա յին ու փաս տա ցի ֆի նան-
սատն տե սա կան ցու ցա նիշ նե րի շե ղումնե րի մա սին հաշ վետ վութ յուն-
ներ (հա մա ձայն  ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2003թ. նո յեմ բե րի 27-ի N 1648-Ն 
ո րոշ ման և ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րի 2013թ. փետր վա րի 4-ի N104-Ն 
հրա մա նի): ՊՈԱԿ-նե րի հաշ վետ վա կան տվյալ նե րի ման րա մաս նութ-
յան աս տի ճա նի բարձ րաց ման և  ե ռամս յա կա յին հաշ վետ վութ յուն նե րի 
պա հան ջի շնոր հիվ հնա րա վոր է ա վե լի ա րա գո րեն բա ցա հայ տել այն 
ՊՈԱԿ-նե րը, ո րոնք կա րող են դառ նալ ֆիս կալ ռիս կի աղբ յուր:

•	 Ե ռամս յա կա յին հաշ վետ վութ յուն նե րի հա մար կի րառ վող նույն հի մուն-
քով ՊՈԱԿ-նե րը կազ մում են նաև ֆի նան սատն տե սա կան գոր ծու-
նեութ յան մա սին հաշ վետ վութ յուն ներ, ո րոնք ի րենց ԼՊՄ-նե րի մի ջո-
ցով ներ կա յաց վում են ՖՆ-ը` ՊՈԱԿ-նե րի տե ղե կատ վա կան բա զա յում 
դրանց տվյալ նե րը նե րա ռե լու նպա տա կով: Նշ ված հաշ վետ վութ յուն նե-
րի հի ման վրա յու րա քանչ յուր ՊՈԱԿ-ի հա մար կազմ վում է ընդ հա նուր 
հաշ վետ վութ յուն, ո րը զե տեղ վում է ՖՆ-ի պաշ տո նա կան կայ քում: 

•	 2001թ. « Պե տա կան ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի մա սին» 
օ րեն քով ո րո շա կի սահ մա նա փա կումներ են նա խա տես վում ՊՈԱԿ-նե-
րի գոր ծու նեութ յան նկատ մամբ, օր.` 22-րդ հոդ վա ծը սահ մա նա փա կում 
է ինք նու րույն խո շոր գոր ծարք ներ կնքե լու նրանց հնա րա վո րութ յու նը:
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•	 Հա մա ձայն ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2012թ. օ գոս տո սի 30-ի N1104-Ն 
ո րոշ ման ԼՊՄ-նե րի են թա կա յութ յամբ գոր ծող ՊՈԱԿ-նե րի (բա ցա-
ռութ յամբ դպրոց նե րի) ըն թա ցիկ բյու ջե տա յին տա րում կնքված բո լոր 
ֆի նան սա վոր ման պայ մա նագ րե րի, ինչ պես նաև այդ ՊՈԱԿ-նե րի 
կող մից նա խորդ բյու ջե տա յին տար վա ըն թաց քում ստո րագր ված բո-
լոր ըն դուն ման-հանձն ման ակ տե րի ստաց ված պատ կե րա մուտ նե րը 
տե ղադր վում են ՀՀ կա ռա վա րութ յան www.e-gov.am կայ քի «ՊՈԱԿ-
նե րի ֆի նան սա վո րում» բաժ նում: Սա էա պես նպաս տում է ՊՈԱԿ-նե-
րի կող մից ի րա կա նաց վող գոր ծարք նե րի ա ռա վե լա գույն հրա պա րա-
կայ նութ յան և թա փան ցի կութ յան ա պա հով մա նը: Ս րան նպաս տել է 
նաև ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րի N104-Ն հրա մա նը, որն ըն դուն վել 
է 2013թ. փետր վա րի 4-ին:

ՓԲԸ-նե րը ԼՊՄ-նե րին ներ կա յաց նում են տա րե կան հաշ վետ վութ յուն-
ներ, որ տեղ ար տա ցոլ վում են ֆի նան սատն տե սա կան գոր ծու նեութ յան 
արդ յունք նե րը, շա հու թա բա ժին նե րի վճար ման և դ րանց հաշ վար կի վե-
րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու նը, ի րա կա նաց վող ներդ րու մա յին ծրագ րե րի 
շրջա նակ նե րում հաշ վե տու տա րում կա տար ված ծախ սե րի վե րա բեր յալ 
տե ղե կան քը, ինչ պես նաև ՓԲԸ-նե րի վերս տու գող հանձ նա ժո ղովնե րի 
տա րե կան գոր ծու նեութ յան արդ յունք նե րի մա սին հաշ վետ վութ յուն նե րը: 
Ս րա նից հե տո ԼՊՄ-նե րի կող մից վեր ջին ներս ներ կա յաց վում են ՖՆ-ին, 
որն ու սումնա սի րում է դրանք (ի կա տա րումն ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2003թ. 
նո յեմ բե րի 21-ի N 1923-Ն ո րոշ ման) ու սումնա սի րում, մշա կում և ՀՀ կա ռա-
վա րութ յուն է ներ կա յաց վում ՓԲԸ-նե րի վերս տու գող հանձ նա ժո ղովնե րի 
հսկո ղութ յան արդ յունք նե րի մա սին ամ փոփ հաշ վետ վութ յուն: Վերս տու-
գիչ հանձ նա ժո ղովնե րի հաշ վետ վութ յուն նե րում ներ կա յաց վում են ստու-
գումնե րի արդ յուն քում բա ցա հայտ ված խախ տումնե րը (օ րի նակ՝ 2012թ․ 
հաշ վետ վութ յամբ ներ կա յաց վել էր 273 մլն․ դ րա մի խախ տում):3 ՓԲԸ-նե-
րի ֆի նան սատն տե սա կան գոր ծու նեութ յան արդ յունք նե րի վեր լու ծութ յամբ 
բա ցա հայտ վում են ռիս կե րը (օ րի նակ՝ եր կու և  ա վե լի տա րի վնա սով գոր-
ծող ձեռ նար կութ յուն նե րի մա սով, սե փա կան կա պի տա լի էա կան նվա զե-
ցումնե րի և սահ մա նա կե տին հաս նե լու պա րա գա յում): Ի կա տա րումն ՀՀ 
վար չա պե տի հանձ նա րա րա կա նի՝ կազմ վել և ՀՀ կա ռա վա րութ յան աշ-
խա տա կազմ է ներ կա յաց վել վեր ջին 3 տա րի նե րին վնա սով աշ խա տած 
ՓԲԸ-նե րի ցան կը, ո րը, ել նե լով ՓԲԸ-նե րի տնտե սա կան գոր ծու նեութ յան 
արդ յունք նե րից, պե տա կան հատ վա ծում մնա լու անհ րա ժեշ տութ յու նը հիմ-
նա վո րող օ րենսդ րա կան, տվյալ ո լոր տում վար վող քա ղա քա կա նութ յան 
պա հանջ նե րից, ՓԲԸ-նե րի տվյալ նե րի ու սումնա սիր ման հի ման մշա կել է 
ՓԲԸ-նե րի՝ պե տա կան հատ վա ծում մնա լու չա փո րո շիչ նե րի հա մա կար գը:

Թեև կա ռա վա րութ յու նը դի տան ցում և վեր լու ծում է ՊՈԱԿ-նե րի և ՓԲԸ-նե-
3  ՀՀ կառավարության 2012թ. մայիսի 31-ի N732-Ն որոշմամբ 2013թ. հունվարի 1-ից 

ՓԲԸ-ներում դադարեցվել է վերստուգող հանձնաժողովների գործունեությունը, ինչը 
պայմանավորված է ներքին աուդիտի համակարգի ներդրմամբ և աստիճանական 
զարգացմամբ:
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րի գոր ծու նեութ յունն ու ֆիս կալ ռիս կե րը, սա կայն դեռևս չի ի րա կա նաց վում 
նշված կազ մա կեր պութ յուն նե րի ար տա քին աու դի տը, բա ցա ռութ յամբ մաս-
նա կի և հատ վա ծա յին բնույ թի աու դի տի դեպ քե րի: ՀՀ գոր ծող օ րենսդ րութ-
յամբ ՊՈԱԿ նե րին և ՓԲԸ-նե րին հաշ վետ վութ յուն ներն ար տա քին աու դի տի 
են թար կե լու պար տա դիր պա հանջ ներ չեն ա ռա ջադր վում:

(ii) Կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ յան կող մից հա մայնք նե րի ֆիս կալ 
դիր քի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող մո նի տո րին գի մա կար դա կը

Մինչ օրս հա մայնք նե րը դեռևս չեն ա ռա ջաց րել չնա խա տես ված ի րա կան 
ֆի նան սա կան բեռ Կա ռա վա րութ յան հա մար: 2008թ. ՊԾՖՀ-ի գնա հա տու-
մից հե տո (որն ար ձա նագ րել էր, որ «ֆիս կալ դիր քի նկատ մամբ կենտ րո նա-
կան կա ռա վա րութ յան կող մից տա րե կան մո նի տո րինգ չի ի րա կա նաց վում») 
կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ յու նը սկսել է ի րա կա նաց նել հա մայնք նե րի 
ֆի նան սա կան վի ճա կը բնու թագ րող ո րոշ ցու ցա նիշ նե րի մո նի տո րինգ: Ինչ-
ևէ, նշված մո նի տո րինգն ամ բող ջա կան չէ (հատ կա պես հա մայնք նե րի զուտ 
բյու ջե տա յին պարտ քե րի ցու ցա նի շի գծով): Բա ցա ռութ յամբ Եր ևա նի քա ղա-
քա պե տա րա նի, հա մայն քի բյու ջեի կա տար ման ար տա քին աու դի տի գոր ծա-
ռույ թը պար տա դիր չէ և  որ պես կա նոն չի գոր ծում ՏԻՄ-ե րի մա կար դա կում, 
թեև 2002թ. « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» օ րեն քով (68-րդ հոդ-
ված) հա մայնք նե րի ա վա գա նի նե րին վե րա պահ ված է ի րա վունք ներգ րա վե-
լու ար տա քին աու դի տի ծա ռա յութ յուն ներ: 2008թ. դեկ տեմ բե րին, «Եր ևան 
քա ղա քում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» օ րեն քով փոխ վեց Եր-
ևա նի քա ղա քա պե տա րա նի ի րա վա կան կար գա վի ճա կը: Մաս նա վո րա պես, 
նշված օ րեն քի 81-րդ հոդ վա ծով նա խա տես վում է քա ղա քի հա շիվնե րի տա-
րե կան աու դի տի պար տա դիր անց կա ցում: Եր ևա նի բյու ջեն կազ մում է հա-
մայն քա յին մար մին նե րի ընդ հա նուր ծախ սե րի շուրջ 60 տո կո սը:

ԿՑ
 Միա վոր 

2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր

2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

ԿՑ-9 D+ D+

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: 
ՊՈԱԿ-նե րի և ՓԲԸ-նե րի նկատ մամբ մո նի-
տո րինգն ու վե րահս կո ղութ յու նը բա րե լավ վել 
է, սա կայն ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ յուն-
նե րը դեռևս չեն են թարկ վում ար տա քին աու-
դի տի: Հա մայնք նե րի ֆի նան սա կան վի ճա կի 
մո նի տո րին գը դեռևս ամ բող ջա կան չէ:

(i) C C

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: 
ՊՈԱԿ-նե րի և ՓԲԸ-նե րի մո նի տո րինգն ու 
վե րահս կո ղութ յու նը բա րե լավ վել է, սա կայն 
նրանց հաշ վետ վութ յուն նե րը դեռևս չեն են-
թարկ վում ար տա քին աու դի տի (սա ա վե լի 
բարձր գնա հա տա կա նի պա հանջն է):
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ԿՑ
 Միա վոր 

2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր

2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

(ii) D D

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: 
Չ նա յած ո րո շա կի բա րե լա վումնե րին, գնա-
հա տա կա նը մնա ցել է նույ նը, ո րով հետև 
հա մայնք նե րի ֆի նան սա կան վի ճա կի մո նի-
տո րին գը (բա ցա ռութ յամբ Եր ևա նի) դեռևս 
ամ բող ջա կան չէ:

3.3.6.   ԿՑ-10. Ա ռանց քա յին ֆիս կալ տե ղե կատ վութ յան հա-
սա նե լիութ յու նը հան րութ յան հա մար

Այս ցու ցա նի շը գնա հա տում է, թե որ քա նով է ֆիս կալ տե ղե կատ վութ յու նը 
հա սա նե լի ընդ հա նուր հան րութ յա նը կամ առն վազն հա մա պա տաս խան 
շա հագր գիռ խմբե րին: Տե ղե կատ վութ յան ստորև նշվող վեց տար րե րը 
պետք է հա սա նե լի լի նեն հան րութ յա նը:

(i) Տա րե կան պե տա կան բյու ջեի փաս տաթղ թեր. Հե նա նիշ` ամ բող ջա-
կան փա թե թը Ազ գա յին ժո ղով ներ կա յաց նե լու ժա մա նակ այն հա մա-
պա տաս խան մի ջոց նե րով հա սա նե լի է դարձ վում հան րութ յու նը («ԿՑ-
6» ցու ցա նի շի նկա րագ րա կան բաժ նում նշվող տե ղե կատ վութ յա նը 
հա մա հունչ)

Օ րեն քի պա հան ջի հա մա ձայն, ա ռա ջի կա տար վա ՀՀ պե տա կան բյու ջեի 
նա խա գի ծը Ազ գա յին ժո ղով ներ կա յաց նե լուց հե տո ՀՀ կա ռա վա րութ յու-
նը (ի դեմս ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան) ե ռօր յա ժամ կե տում պե-
տա կան բյու ջեի մա սին օ րեն քի նա խա գի ծը (բա ցա ռու թ յամբ պե տա կան և 
ծա ռա յո ղա կան գաղտ նիք պա րու նա կող նյու թե րի) հրա պա րա կում է մա-
մու լում (որ պես կա նոն, ա ռա վել մեծ տպա քա նակ ու նե ցող « Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյուն» օ րա թեր թում) և www.azdarar.am հաս ցեում գտնվող 
ՀՀ հրա պա րա կա յին ծա նու ցումնե րի պաշ տո նա կան ին տեր նե տա յին կայ-
քում: Միա ժա մա նակ, պե տա կան բյու ջեի նա խա գի ծը տե ղադր վում է ՀՀ 
Ազ գա յին Ժո ղո վի, ՀՀ կա ռա վա րութ յան և ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա-
րութ յան պաշ տո նա կան կայք-է ջե րում: Թո ղարկ վում են նաև հե ռուս տա-
հո լո վակ ներ: 

Նոր գոր ծե լա կերպ է օ րենք նե րի նա խագ ծե րի հան րա յին քննար կու մը, ո րը 
ներդր վել է « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ի րա վա կան ակ տե րի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քին (27.1-ին հոդ վա ծի 4-րդ մաս) հա մա պա տաս խան, 2010 
թվա կա նի մար տի 25-ի « Հան րա յին քննար կումնե րի կազ մա կերպ ման և  
ի րա կա նաց ման կար գը հաս տա տե լու մա սին» N 296-Ն ո րոշ մամբ սահ-
ման ված կար գով և ժամ կետ նե րում: Բ յու ջեի նա խա գի ծը ԱԺ ներ կա յաց նե-
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լուց հե տո ե ռօր յա ժամ կե տում գա լիք տար վա պե տա կան բյու ջեի նա խագ-
ծի հան րա յին քննար կումնե րին մաս նակ ցե լու հրա վե րը տե ղադր վում է 
ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րու թյան ին տեր նե տա յին կայ քում: Հ րա վե րում 
նաև նշվում է նա խա րա րութ յան է լեկտ րո նա յին փոս տի հա տուկ հաս ցեն` 
նա խագ ծի վե րա բեր յալ ա ռա ջար կութ յուն ներ և դի տո ղութ յուն ներն ու ղար-
կե լու հա մար: Ա ռա ջար կութ յուն ներն ու դի տո ղութ յուն նե րը կա րող են ու-
ղարկ վել նա խա գի ծը նա խա րա րութ յան ին տեր նե տա յին կայ քում հրա պա-
րա կե լու ամ սաթ վին հա ջոր դող 20 օր վա ըն թաց քում, և դ րանք քննութ յան 
են առն վում նա խագ ծի լրամ շակ ման ժա մա նակ:

Նա խորդ ՊԾՖՀ գնա հատ ման հա մե մատ` նա խագ ծում ներ կա յաց վող 
տե ղե կատ վութ յու նը հա մալր վել է ծրագ րա յին բյու ջե տա վոր ման մե թո դա-
բա նութ յա նը հա մա պա տաս խան մշակ ված ծրագ րա յին դա սա կարգ ման և 
ծ րագ րե րի կա տա րո ղա կա նը բնու թագ րող ոչ ֆի նան սա կան նպա տա կա-
յին ցու ցա նիշ նե րի (ըստ գե րա տես չութ յուն նե րի) ամ բող ջա կան փա թե թով:

(ii) Բ յու ջեի կա տար ման մա սին տա րե միջ յան հաշ վետ վու թ յուն ներ. Հե-
նա նիշ` նշված հաշ վետ վութ յուն նե րը պար բե րա բար տրա մադր վում են 
հան րութ յա նը հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վա կան մի ջոց նե րի կի-
րառ մամբ` դրանց հրա պա րա կու մից հե տո 1 ամս վա ըն թաց քում

Պե տա կան բյու ջեի մա սին ամ սա կան տե ղե կա տու նե րը և  ե կա մուտ նե րի ու 
ծախ սե րի տվյալ նե րը պա րու նա կող ե ռամս յա կա յին հաշ վետ վութ յուն նե րը 
հրա պա րակ վում են ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան կայք-էջում (www.
minfin.am) և մա մու լում: Ամ սա կան տե ղե կա տու նե րը հրա պա րակ վում են 
ամս վա ա վար տին հա ջոր դող 30 օր վա ըն թաց քում: Ե ռամս յա կա յին հաշ-
վետ վութ յուն նե րը հրա պա րակ վում են ե ռամս յա կի ա վար տից հե տո 45 օր-
վա ըն թաց քում: Դ րանք ա վե լի ծա վա լուն են և  այդ իսկ պատ ճա ռով դրանց 
պատ րաստ ման հա մար ա վե լի շատ ժա մա նակ է պա հանջ վում: Վեր ջին 
ե րեք տա րի նե րի ըն թաց քում հրա պա րակ ման ժամ կետ նե րի վե րա բեր յալ 
տե ղե կատ վու թյու նը ներ կա յաց ված է «ԿՑ-24» ցու ցա նի շի նկա րագ րա-
կան մա սում: Էլ-կա ռա վար ման պաշ տո նա կան կայ քը (ստեղծ վել է 2010թ.) 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս հան րութ յան ան դամնե րին հա մար յա ի րա կան 
ժա մա նա կում հետ ևե լու բյու ջեի կա տա րո ղա կա նին (ծրագ րա յին ու փաս-
տա ցի ե կա մուտ ներ ու ծախ սեր, գոր ծա ռա կան, գե րա տես չա կան և տն տե-
սա գի տա կան դա սա կար գում): 

(iii) Տա րե վեր ջի դրութ յամբ ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ յուն ներ. Հե-
նա նիշ` նշված հաշ վետ վու թ յուն նե րը հա մա պա տաս խան տե ղե կատ-
վա կան մի ջոց նե րի կի րառ մամբ հա սա նե լի են դառ նում հան րութ յա նը 
աու դի տո րա կան ստուգ ման ա վար տից հե տո 6 ամս վա ըն թաց քում

ՖՆ-ն կազ մում է տա րե կան ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ յու նը և ներ կա յաց-
նում այն Կա ռա վա րութ յա նը: Վե րահս կիչ պա լա տը (ՎՊ) օժտ ված է ՖՆ-ի 
ե լա կե տա յին տվյալ նե րից օգտ վե լու հնա րա վո րութ յամբ, ո րը թույլ է տա-
լիս վեր ջի նիս ու սումնա սի րե լու հաշ վետ վութ յու նը: Մինչև ա մեն տար վա 
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մա յի սի 1-ը Կա ռա վա րութ յու նը ներ կա յաց նում է աու դիտ ան ցած հաշ վետ-
վութ յու նը Ազ գա յին ժո ղո վին: Մինչև հու նի սի երկ րորդ չո րեք շաբ թի ԱԺ-ն 
քն նար կում և հա վա նութ յուն է տա լիս հաշ վետ վութ յա նը: Աու դիտ ան ցած 
հաշ վետ վութ յու նը զե տեղ վում է ՎՊ-ի պաշ տո նա կան կայքում (www.coc.
am) մինչև հու նի սի վեր ջը (տես պաշ տո նա կան կայ քը): Տա րե կան ֆի նան-
սա կան հաշ վետ վութ յուն նե րի մա սին հար ցե րը քննութ յան են առն վում 
«ԿՑ-25» ցու ցա նի շի նկա րագ րա կան բաժ նում: 

(iv) Ար տա քին աու դի տոր նե րի հաշ վետ վութ յուն ներ: Հե նա նիշ` կենտ-
րո նա կան կա ռա վա րութ յան հա մախմբ ված գոր ծառ նու թ յուն նե րի մա-
սին բո լոր հաշ վետ վութ յուն նե րը հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վա կան 
մի ջոց նե րի կի րառ մամբ հա սա նե լի են դառ նում հան րութ յա նը աու դի-
տո րա կան ստուգ ման ա վար տից հե տո 6 ամս վա ըն թաց քում:

Ի լրումն բյու ջեի կա տար ման մա սին աու դիտ ան ցած հաշ վետ վութ յուն նե-
րի, ՎՊ-ն կազ մում է տա րե կան հաշ վետ վութ յուն, ո րը հիմնա կա նում անդ-
րա դառ նում է հա մա պա տաս խա նութ յան հար ցե րին (օր.` գնման ըն թա ցա-
կար գե րին): 2012թ. տա րե կան հաշ վետ վութ յու նը զե տեղ վել է ՎՊ-ի պաշ-
տո նա կան կայ քում 2013թ. մար տի 29-ին: Տա րե կան հաշ վետ վութ յուն նե րը 
կա րող են ընդգր կել նա խոր դող ոչ թե մեկ, այլ մի քա նի տա րի ներ:

(v) Շ նորհ ված պայ մա նագ րեր։ Հե նա նիշ` շնորհ ված պայ մա նագ րե րի 
(մոտ 100,000 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք ար ժո ղութ յամբ) հրա պա րա-
կում առն վազն ե ռամս յա կը մեկ ան գամ հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րով

«Գ նումնե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա ձայն, 1 մի լիոն ՀՀ դրա մը գե րա-
զան ցող ար ժո ղութ յամբ պայ մա նագ րեր կնքող պատ վի րա տու նե րը պար-
տա վոր են գնումնե րի բա զա յին միա վո րը /1 մլն. դրամ/ գե րա զան ցող պայ-
մա նագ րեր կնքե լու դեպ քում գնումնե րի պաշ տո նա կան տե ղե կագ րում 
և գ նումնե րի պաշ տո նա կան կայքում (www.procurement.am, կամ www.
gnumner.am) հրա պա րա կել կնքված պայ մա նագ րի մա սին հայ տա րա-
րութ յուն, ո րում նշվում է պատ վի րա տո ւի և կա տա րո ղի ան վա նու մը, պայ-
մա նագ րի կնքման ամ սա թի վը, գի նը, ա ռար կան և գն ման ձևը: Տե ղե կա-
տուն ի րաց վում է Եր ևա նում առն վազն հինգ վա ճառ քի կե տե րում, իսկ յու-
րա քանչ յուր մար զում` ոչ պա կաս, քան մեկ վա ճառ քի կե տում: «Գ նումնե րի 
մա սին» օ րեն քի դրույթ նե րը էա պես կի րառ վում են:

Թեև պայ մա նագ րե րի մա սին տե ղե կատ վութ յու նը հա սա նե լի է, սա կայն 
հրա պա րակ ման ամ սա թի վը հետ ևո ղա կա նո րեն չի բա ցա հայտ վում առն-
վազն ե ռամս յա կը մեկ ան գամ, ինչ պես նա խա տես վում է ՊԾՖՀ-ի մե թո-
դա բա նութ յամբ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, նշված տե ղե կատ վութ յու նը առ հա սա-
րակ ժա մա նա կին է հրա պա րակ վում: ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ չի սահ ման վում 
գնումնե րի մա սին տե ղե կատ վութ յան բա ցա հայտ ման ո րո շա կի հա ճա խա-
կա նութ յուն: Տե ղե կա տուն լույս է տես նում ո րո շա կի ծա վա լով տե ղե կատ-
վութ յան հա վա քագր ման դեպ քում: Մի ջի նում այն հրա պա րակ վում է ա մեն 
20-25 օ րը մեկ ան գամ` կախ ված մրցու թա յին կար գով ի րա կա նաց վող 
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գնումնե րի ծա վա լից` շնորհ ված պայ մա նագ րե րի հրա պա րակ ման հա ճա-
խա կա նութ յու նը կա րող է ե ռամս յա կա յի նից ցածր կամ բարձր լի նել:

(vi) Ա ռաջ նա յին ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող միա վոր նե րին հատ կաց-
վող ռե սուրս ներ. Հե նա նիշ` բո լոր ո լորտ նե րում կամ առն վազն դրա նից 
եր կու սում (օր.` տար րա կան դպրոց ներ և  ա ռաջ նա յին բու ժօգ նութ յան 
հիմնարկ ներ) ա ռաջ նա յին ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող միա վոր նե-
րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու նը հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րով 
հրա պա րակ վում է առն վազն տա րին մեկ ան գամ կամ տրա մադր վում է 
ըստ պա հան ջի)

Հան րակր թա կան դպրոց նե րին և  ա ռաջ նա յին բու ժօգ նութ յան հիմնարկ-
նե րին հատ կաց վե լիք բյու ջե տա յին մի ջոց նե րի մա սին տե ղե կատ վութ յու նը 
հա սա նե լի է հան րութ յա նը միայն հան րա գու մա րա յին տես քով, այլ ոչ` ըստ 
ա ռան ձին կազ մա կեր պութ յուն նե րի: 

Աղ յու սակ 10-ում ամ փոփ տրվում է վե րոնշ յալ տե ղե կատ վութ յան 6 տար-
րե րի հա սա նե լիութ յան մա սին տե ղե կատ վութ յու նը:

Աղ յու սակ 10. Ֆիս կալ տե ղե կատ վութ յան 
հա սա նե լիութ յու նը հան րութ յա նը

 Հան րութ յա նը հա սա-
նե լի տե ղե կատ վութ-

յան տար րե րը

 Հա սա նե-
լիութ յուն Գ նա հա տա կան

Օ րենսդ րին ներ կա յաց-
վող տա րե կան բյու ջեի 
փաս տաթղ թեր

Ա յո

 Տե ղե կատ վութ յու նը (բա ցա ռութ-
յամբ պե տա կան և ծա ռա յո ղա կան 
գաղտ նիք պա րու նա կող նյու թե րի) 
հա սա նե լի է հան րութ յա նը նույն ծա-
վալ նե րով և նույն ժամ կետ նե րում, 
որ կի րա ռե լի է ԱԺ-ին ներ կա յաց ման 
դեպ քում: Վեր ջին ՊԾՖՀ-ի գնա-
հա տու մից ի վեր ներ կա յաց վում են 
նաև ծրագ րա յին (ոչ-ֆի նան սա կան) 
նպա տա կա յին ցու ցա նիշ ներն ըստ 
ծրագ րե րի և քա ղա քա կա նութ յան 
մի ջո ցա ռումնե րի:

 Տար վա ըն թաց քում 
բյու ջեի կա տար ման 
հաշ վետ վութ յուն նե րի 
հրա պա րա կում դրանց 
կազմ ման ամ սաթ վին 
հա ջոր դող մեկ ամս վա 
ըն թաց քում

Ա յո

Ամ սա կան տե ղե կա տու նե րը (30 
օր վա ըն թաց քում) և  ե ռամս յա կա յին 
(45 օր վա ըն թաց քում) հաշ վետ վութ-
յուն նե րը հա սա նե լի են դառ նում 
հան րութ յա նը ին տեր նե տի և պաշ-
տո նա կան հայ տա րա րութ յուն նե րի 
մի ջո ցով:
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 Հան րութ յա նը հա սա-
նե լի տե ղե կատ վութ-

յան տար րե րը

 Հա սա նե-
լիութ յուն Գ նա հա տա կան

 Տա րե վեր ջի ֆի նան սա-
կան հաշ վետ վութ յուն-
նե րի հրա պա րա կում 
ա վարտ ված աու դի տին 
հա ջոր դող 6 ամս վա 
ըն թաց քում

Ա յո

Աու դիտ ան ցած տա րե կան ֆի նան-
սա կան հաշ վետ վութ յու նը, որ պես 
կա նոն, հա սա նե լի է դառ նում հան-
րութ յա նը (այդ թվում ՎՊ-ի պաշ տո-
նա կան կայ քի մի ջո ցով) ֆի նան սա-
կան տար վա ա վար տից 6 ամս վա 
ըն թաց քում:

Ա վարտ ված աու դի տին 
հա ջոր դող 6 ամս վա 
ըն թաց քում կազմ վող 
ար տա քին աու դի տի 
հաշ վետ վութ յուն ներ

Ա յո

ՎՊ-ն կազ մում է տա րե կան հաշ-
վետ վութ յուն, որ տեղ հա տուկ ու-
շադ րութ յան են ար ժա նա նում հա-
մա պա տաս խա նութ յան հար ցե րը: 
2012թ. տա րե կան հաշ վետ վութ յու նը 
զե տեղ վել է ՎՊ-ի պաշ տո նա կան 
կայ քում 2013թ. մար տի վեր ջին:

Շ նորհ ված պայ մա նագ-
րե րի (մոտ 100,000 
ԱՄՆ դո լա րին հա մար-
ժեք ար ժո ղութ յամբ) 
հրա պա րա կում առն-
վազն ե ռամս յա կը մեկ 
ան գամ

Ա յո

 Տե ղե կա տուն լույս է տես նում ո րո-
շա կի ծա վա լով տե ղե կատ վութ յան 
հա վա քագր ման դեպ քում: Մի ջի նում 
այն հրա պա րակ վում է ա մեն 20-25 
օ րը մեկ ան գամ:

Ա ռաջ նա յին ծա ռա-
յութ յուն մա տու ցող 
միա վոր նե րի հա մար 
ռե սուրս նե րի հա սա-
նե լիութ յուն առն վազն 
տա րե կան կտրված քով

Ոչ

 Հան րակր թա կան դպրոց նե րին ու 
ա ռաջ նա յին բուժ օգ նութ յան հիմ-
նարկ նե րին հա սա նե լի բյու ջե տա-
յին գու մար նե րի մա սին տե ղե կատ-
վութ յու նը հա սա նե լի է հան րութ յա նը 
միայն հան րա գու մա րա յին տես քով, 
այլ ոչ` ըստ ա ռան ձին կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի:  

ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր

2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

ԿՑ-10 A A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: 
Հան րութ յա նը հա սա նե լի տե ղե կատ վու-
թյան ցան կի վեց տար րե րից հին գը հա-
սա նե լի են հան րութ յա նը, իսկ դրան ցից մի 
քա նի սի ծա վալն ա ճում է:



ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՊԾՖՀ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ, 2013Թ.

101

3.4. Քա ղա քա կա նութ յան վրա հիմն ված բյու ջե տա վո րու մը 
Այս խմբի եր կու ցու ցա նիշ նե րի մի ջո ցով գնա հատ վում է, թե որ քա նով է 
պե տա կան բյու ջեն ար տա ցո լում կա ռա վա րութ յան քա ղա քա կա նութ յու նը։

Քա ղա քա կա նութ յան վրա հիմն ված բյու ջե տա վոր ման կա տա րո ղա կա-
նի ցու ցա նիշ նե րի գնա հա տու մը 

ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

ԿՑ-11 (Մ1). 
Բ յու ջեի կազ-
մում

A A

Գ նա հատ ման չա փա նիշ նե րի ա ռու-
մով կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է 
ան փո փոխ, բայց ներ կա յաց վող 
ՄԺԾԾ-նե րի ո րա կը բա րե լավ վել է:

ԿՑ-12 (Մ1). 
Մե կից ա վե-
լի տա րի նե րի 
բյու ջե տա յին 
հե ռան կար

B B

 Կա տա րո ղա կա նը, ընդ հա նուր առ-
մամբ, մնա ցել է ան փո փոխ, բայց 
այն բա րե լավ վել է ո լոր տա յին ռազ-
մա վա րա կան ծրագ րե րի ծախ սա յին 
գնա հա տա կան նե րի վե րա բեր յալ 
չա փում (iii)-ի ա ռու մով:

3.4.1  ԿՑ-11. Ճշ տա պա հութ յու նը ու մաս նակ ցութ յու նը 
ա մե նամ յա բյու ջե տա յին գոր ծըն թա ցում 

Այս ցու ցա նի շը գնա հա տում է տա րե կան բյու ջեի կազմ ման գոր ծըն թա ցի 
կազ մա կերպ վա ծութ յու նը, հստա կութ յու նը և հա մա կող մա նիութ յու նը:

(i) Բ յու ջե տա յին սահ ման ված օ րա ցույ ցի առ կա յութ յու նը և պահ պա նու մը  

Տա րե կան բյու ջե տա յին գոր ծըն թա ցի ի րա կա նաց ման ընդ հա նուր դրույթ-
նե րը սահ ման վում է «ՀՀ բյու ջե տա յին հա մա կար գի մա սին» օ րեն քում, որն 
ինք նին հիմն վում է ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան վրա: Գոր ծըն թա ցը սկսվում 
է ՀՀ վար չա պե տի կող մից ա ռա ջի կա տար վա բյու ջե տա յին գոր ծըն թացն 
սկսե լու մա սին ո րոշ ման ըն դուն մամբ: Նշ ված ո րոշ մամբ սահ ման վում են 
ինչ պես պե տա կան բյու ջեի նա խագ ծի, այն պես էլ միջ նա ժամ կետ ծախ սե-
րի ծրագ րի (ՄԺԾԾ) մշակ ման ուղ ղութ յամբ ՀՀ պե տա կան մար մին նե րի 
կող մից ի րա կա նաց վե լիք աշ խա տանք նե րի կա տար ման ժա մա նա կա ցույ-
ցե րը: Նշ ված  ժա մա նա կա ցույ ցե րի հիմնա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ժամ-
կետ նե րը պահ պան վում են: Ժա մա նա կա ցույ ցի կար ևո րութ յան և դ րա 
պահ պան ման մա սին վկա յում են նաև ՆԳԳ-ե րի ու նե ցած հան դի պումնե րի 
արդ յունք նե րը, ո րոնց հա մա ձայն` սահ ման ված ժամ կետ նե րը բա վա րար 
են ի րենց աշ խա տանք նե րը կազ մա կեր պե լու հա մար: Ա ռա ջա ցող հիմնա-
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կան խնդիր նե րը կապ ված են ոչ թե ինք նին ժա մա նա կա ցույ ցի, այլ նա խա-
րա րութ յուն նե րի և  ի րենց են թա կա կազ մա կեր պութ յուն նե րի, ինչ պես նաև 
մարզ պե տա րան նե րի կող մից ներ կա յաց վող ե ռամ յա պար բե րա բար թար-
մաց վող ՄԺԾԾ հայ տե րի ո րա կի մա կար դակ նե րի տար բե րութ յան հետ: 

Բ յու ջեի կազմ ման աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վում են եր կու փու լով: 
Ա ռա ջին (ռազ մա վա րա կան) փու լը սկսվում է տա րեսկզ բին, երբ ՖՆ-ն պե-
տա կան մար մին նե րին է տրա մադ րում ՄԺԾԾ-ի հայ տե րի կազմ ման ցու-
ցումնե րը: Վեր ջին ներս տրա մադր վում են հայ տե րի ներ կա յաց ման հա մար 
սահ ման ված ժամ կե տից շուրջ 2.5 ա միս ա ռաջ (այ սինքն` 2012 թվա կա նի 
բյու ջե տա յին գործ ըն թա ցի ժա մա նա կա ցույ ցով նշված հայ տե րը պետք 
է ներ կա յաց վեին մինչև մար տի 11-ը): Հա ջորդ տար վա պե տա կան բյու-
ջեի նա խագ ծի մշակ ման հա մար հիմք հան դի սա ցող գա լիք 3 տա րի նե րի 
ՄԺԾԾ-ի հաս տատ ման վերջ նա ժամ կե տը (երկ րորդ փուլ) հու լի սի 10-ն  է: 
Նշ ված ժամ կե տը միշտ պահ պան վել է:

Երկ րորդ փու լում, մոտ մեկ ա միս հե տո (2013 թվա կա նի բյու ջե տա յին գոր-
ծըն թա ցի ժա մա նա կա ցույ ցի հա մա ձայն` մինչև օ գոս տո սի 6-ը): պե տա կան 
մար մին նե րից պա հանջ վում է ներ կա յաց նել ի րենց բյու ջե տա յին հայ տե րը ՀՀ 
ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յուն: Բ յու ջե տա յին հայ տե րի հիմ քում դրվող հիմ-
նա կան ծախ սա յին ո րո շումնե րը ու գե րա կա յու թ յուն նե րն  ար դեն իսկ հաս-
տատ ված են լի նում ա ռա ջին փու լում, այ սինքն` ՄԺԾԾ-ի գոր ծըն թա ցի շրջա-
նա կում` դրա նով իսկ պար զեց նե լով բյու ջեի ման րա մասն հաշ վարկ ման գոր-
ծըն թա ցը (օր.` 2012թ. այդ ո րո շումնե րը հայտ նի են դար ձել ՆԳԳ-ե րին ապ-
րի լին): Պե տա կան բյու ջեի նա խա գի ծը ՀՀ կա ռա վա րութ յան քննարկ մա նը 
ներ կա յաց վում է սեպ տեմ բե րին: Կա ռա վա րութ յան կող մից պե տա կան բյու-
ջեի նա խա գի ծը պետք է ներ կա յաց վի Ազ գա յին ժո ղով հա ջորդ բյու ջե տա յին 
տար վա սկզբից առն վազն 90 օր ա ռաջ (այ սինքն` մինչև հոկ տեմ բե րի 3-ը):

Այս պի սով, քննութ յան առն վող ժա մա նա կաշր ջա նի յու րա քանչ յուր տար-
վա հա մար սահ ման վել է տա րե կան պե տա կան բյու ջեի կազմ ման հստակ 
ժա մա նա կա ցույց, ո րը, ընդ հա նուր առ մամբ, պահ պան վել է: Ժա մա նա կա-
ցույ ցով բա վա րար ժա մա նակ է հատ կաց վել ՆԳԳ-նե րին հա ջորդ տար վա 
ի րենց բյու ջե տա յին հայ տե րը նա խա պատ րաս տե լու հա մար: 

(ii) Բ յու ջե տա յին հայ տե րի նա խա պատ րաստ ման հստա կութ յու նը/ հա-
մա կող մա նութ յու նը և դ րա ուղ ղորդ ման մեջ քա ղա քա կան ներգ րավ վա-
ծութ յու նը (բյու ջեի շրջա բե րա կան կամ հա մար ժեք այլ փաս տա թուղթ)

Պե տա կան մար մին նե րին ու ղարկ վող հա ջորդ տար վա բյու ջե տա յին հայ-
տե րը կազ մե լու և դ րանք ներ կա յաց նե լու մե թո դա կան ցու ցումնե րում ար-
տա ցոլ վում  են Ազ գա յին ժո ղո վի հա վա նու թ յան ար ժա նա ցած ՀՀ կա ռա-
վա րութ յան ծրագ րի, եր կա րա ժամ կետ ծրագ րե րի և  ար դեն իսկ հաս տատ-
ված վեր ջին պե տա կան միջ նա ժամ կետ ծախ սե րի ծրագ րի դրույթ նե րից 
բխող ա ռա ջի կա տար վա քա ղա քա կա նութ յան գե րա կա յութ յուն նե րը և 
ծախ սե րի ֆի նան սա վոր ման նախ նա կան կողմնո րո շիչ սահ մա նա չա փե րը:
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Հատ կան շա կան է ա ռա ջի կա ե րեք տար վա պե տա կան միջ նա ժամ կետ 
ծախ սե րի ծրագ րի մշակ ման գոր ծըն թա ցում պե տա կան կա ռա վար ման 
մար մին նե րի, քա ղա քա կան պաշ տոն յա նե րի և  ու ժե րի ընդգրկ վա ծու թ-
յու նը: Մաս նա վո րա պես Հա յաս տա նում գոր ծում են ՄԺԾԾ-ի մշակ ման 
մշտա պես գոր ծող Բարձ րա գույն Խոր հուրդն ու Հա մա կար գող Խում բը 
(Աղ յու սակ 11-ում ներ կա յաց վում է նրանց կազ մը): 

Աղ յու սակ 11. ՄԺԾԾ-ի մշակ ման մշտա պես գոր ծող բարձ րա գույն 
խորհր դի և հա մա կար գող խմբի կազ մը4 

 Հանձ նախմ բի 
ան վա նու մը  Կազ մը

ՄԺԾԾ մշակ ման 
մշտա պես գոր-
ծող բարձ րա-
գույն խոր հուրդ

ՀՀ վար չա պետ (խորհր դի նա խա գահ)
ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րար (խորհր դի նա խա գա հի տե ղա կալ)
ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման նա խա րար 
ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի նա խա գահ (հա մա ձայ նութ յամբ)
ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար
ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րար
ՀՀ կրթութ յան և գի տութ յան նա խա րար
ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րար
ՀՀ մշա կույ թի նա խա րար
ՀՀ է կո նո մի կա յի նա խա րար
ՀՀ կա ռա վա րութ յանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ-
նե րի կո մի տեի նա խա գահ
Ազ գա յին ժո ղո վի մե ծա մաս նութ յուն կազ մող կու սակ-
ցութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ (խորհր դատ վա կան 
ձայ նի ի րա վուն քով) 

ՄԺԾԾ մշակ ման 
աշ խա տանք նե-
րը հա մա կար-
գող մշտա պես 
գոր ծող խումբ

ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րի ա ռա ջին տե ղա կալ (խմբի 
ղե կա վար)
ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման նա խա րա րի տե ղա կալ
ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ
ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րի 
տե ղա կալ
ՀՀ կրթութ յան և գի տութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ
ՀՀ կա ռա վա րութ յանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի 
կո մի տեի նա խա գա հի տե ղա կալ
ԶԳ-նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ (հա մա ձայ նութ յամբ)

4  Ինքնագնահատման աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում
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Ինչ պես եր ևում է Աղ յու սակ 11-ից, ՄԺԾԾ գոր ծըն թա ցում քա ղա քա կան 
ներ կա յաց վա ծու թ յու նը շատ բարձր է, և ՄԺԾԾ քա ղա քա կան ո րո շումնե րը 
կա յաց վում են այս մա կար դա կում: Քա ղա քա կան մա կար դա կի ներ գրավ-
վա ծութ յու նը առ կա ոչ միայն ՄԺԾԾ-ի ա վար տա կան փու լում փաս տա թուղ-
թը հաս տա տե լիս, այլև գոր ծըն թա ցի տար բեր փու լե րում, ինչ պի սիք են, 
օ րի նակ, ՄԺԾԾ-ի նա խագ ծի հիմ քում դրվող մակ րոտն տե սա կան ցու ցա-
նիշ նե րի քննար կու մը, ծախ սե րի չա փա քա նակ նե րի հաս տա տու մը և  այլն: 
Այս պի սով, ՄԺԾԾ-ի և բ յու ջե տա յին գործ ըն թաց նե րում հա ջո ղութ յամբ հա-
մադր ված են «վեր ևից-ներքև» և «ներք ևից-վերև» տե ղե կատ վա կան հոս-
քե րը: Ինչ պես նշվում է «ԿՑ-12» ցու ցա նի շի նկա րագ րա կան բաժ նի կետ 
(i)-ում, գոր ծըն թա ցի հու սա լիութ յու նը ար տա ցոլ ված է պե տա կան մար մին-
նե րի բյու ջե տա յին ծախ սե րի տա րե կան նա խա հա շիվնե րում, ո րոն ցում 
նա խա տես վող հատ կա ցումնե րը էա պես չեն տար բեր վում նա խորդ տար-
վա ՄԺԾԾ-ի երկ րորդ տար վա ծախ սե րի ֆի նան սա վոր ման կողմնո րո շիչ 
մա կար դակ նե րից, իսկ նշա նա կա լից տար բե րութ յուն նե րի բա ցատ րութ-
յու նը և հիմնա վո րումն ար տա ցոլ վում է ՆԳԳ-նե րի կող մից տրա մադր վող 
տե ղե կատ վութ յու նում: 

Գ նա հատ ման թի մի հետ հան դի պումնե րի ժա մա նակ նա խա րա րութ յուն նե-
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նշել են, որ 2008թ. ՊԾՖՀ-ից հե տո ՄԺԾԾ-ի գոր-
ծըն թա ցի ո րակն էա պես բա րե լավ վել է: Սա պայ մա նա վոր ված է նրա նով, 
որ ճյու ղա յին նա խա րա րութ յուն ներն ա վե լի լավ են տե ղե կաց ված և  ու նակ 
ՄԺԾԾ-ի հայ տե րի քննարկ ման ժա մա նակ մաս նակ ցե լու ՖՆ-ի հետ կա ռու-
ցո ղա կան երկ խո սութ յա նը և, ըստ այդմ, կա րող են ա վե լի հետ ևո ղա կա նո րեն 
հիմնա վո րել «նոր», այ սինքն` «բա զա յին»/շա րու նա կա կան նա խա հա շիվնե-
րից  բա ցի այլ լրա ցու ցիչ ծախ սե րի անհ րա ժեշ տութ յու նը: ՄԺԾԾ-ի գոր ծըն-
թա ցի ներդր ման ա ռա ջին տա րի նե րին (այ սինքն` 2000-ա կան նե րի կե սե րին) 
ճյու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րի հետ բա նակց ման ժա մա նակ ՖՆ-ն  ու ներ 
գլխա վոր դե րա կա տա րութ յուն, ին չը պայ մա նա վոր ված էր ոչ միայն անց յա-
լից ժա ռան գած բյու ջե տա վոր ման ըն թա ցա կար գե րով, այլ նաև նրա նով, որ 
ՆԳԳ-նե րում քա ղա քա կա նութ յան ձևա վոր ման, կա ռա վար ման և մո նի տո-
րին գի գոր ծա ռույթ ներն ա ռանձ նաց ված էին մե ծա պես մուտ քե րի և նոր մա-
տի վա յին չա փա նիշ նե րի վրա հիմն վող բյու ջե տա վոր ման գոր ծըն թաց նե րից:

Այս պի սով, ՆԳԳ-ե րին տրա մադր վում է հա մա պար փակ և հս տա կո րեն 
սահ ման ված բյու ջե տա յին հայ տե րի կազմ ման շրջա բե րա կան, որն ար-
տա ցո լում է կա ռա վա րութ յան կող մից հաս տատ ված նախ նա կան ա ռա-
վե լա գույն սահ մա նա չա փե րը նախ քան ՆԳԳ-ե րի շրջա նում նշված փաս-
տաթղ թի տա րա ծու մը: 

(iii) Օ րենս դի րի կամ հա ման ման լիա զո րութ յամբ օժտ ված այլ մարմնի 
կող մից բյու ջեի ժա մա նա կին հաս տա տու մը (վեր ջին ե րեք տա րում)  

Աղ յու սակ 12-ում ներ կա յաց վում են Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից վեր ջին 
չորս տա րե կան պե տա կան բյու ջե նե րի հաս տատ ման ամ սա թվե րը: Բո լոր 
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նշված տա րի նե րին բյու ջե նե րը հաս տատ վել են նախ քան ֆի նան սա կան 
տար վա ա վար տը:

Աղ յու սակ 12. Բ յու ջեի նա խագ ծի հաս տատ ման ամ սաթ վե րը

Բ յու ջե տա յին տա րի  Հաս տատ ման ամ սա թիվ

2010թ. 10.12.2009թ.

2011թ. 09.12.2010թ.

2012թ. 08.12.2011թ.

2013թ. 05.12.2012թ.

Ըն թա ցիկ և պ լա նա վոր ված աշ խա տանք նե րը

Վեր ջին տա րի նե րին մշակ վել է ծրագ րա յին բյու ջե տա վոր ման շրջա նա-
կը (ՄԺԾԾ-ն ներդ նե լուց հե տո), ո րի նպա տակն էր էլ ա վե լի ամ րապն դել 
քա ղա քա կա նութ յան խնդիր նե րի և բ յու ջե նե րի միջև կա պը: Ճ յու ղա յին 
նա խա րա րութ յուն նե րը կազ մում են բյու ջե նե րը նաև ծրագ րա յին դա սա-
կարգ մա նը հա մա պա տաս խան, ո րոնք պե տա կան բյու ջեի նա խագ ծի 
հետ մեկ տեղ ներ կա յաց վում են Խորհր դա րան: Մինչ օրս ծրագ րա յին 
բյու ջե նե րի ներ կա յա ցու մը Խորհր դա րան պար տա դիր բնույթ չէր կրում, 
սա կայն ներ կա յում, «ՀՀ բյու ջե տա յին հա մա կար գի մա սին» օ րեն քում 
հա մա պա տաս խան փո փո խութ յուն կա տա րե լուց հե տո, 2014 թվա կա-
նից նաև ծրագ րա յին դա սա կարգ մամբ բյու ջեի ներ կա յա ցու մը ԱԺ դար-
ձել է պար տա դիր: 

Պե տա կան բյու ջեն այ սօր էլ կազմ վում և կա տար վում է ա վան դա կան գե-
րա տես չա կան, գոր ծա ռա կան և հոդ ված նե րի ման րա մասն բաց ված քով 
տրվող տնտե սա գի տա կան դա սա կարգ ման հի ման վրա: Ինչ ևէ, ՖՆ-ն կի-
րա ռում է «հա մադր ման» աղ յու սակ, որն ավ տո մատ ե ղա նա կով կապ է 
հաս տա տում ծրագ րա յին տե ղե կատ վութ յան և տն տե սա գի տա կան դա սա-
կարգ ման տե ղե կատ վա կան բա զա նե րի միջև` դրա նով իսկ ա պա հո վե լով 
ծրագ րա յին և պաշ տո նա կան բյու ջե նե րի միջև հա մա պա տաս խա նութ յու-
նը: Հա մադր ման աղ յու սա կը նաև թույլ է տա լիս մո նի տո րին գի և հաշ վետ-
վա կան հա մա կար գե րում կի րա ռել ինչ պես ծրագ րա յին բյու ջեի, այն պես էլ 
պաշ տո նա կան բյու ջեի դա սա կար գումնե րը:
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ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

ԿՑ-11 A A
Գ նա հատ ման չա փա նիշ նե րի ա ռու մով 
կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ, 
սա կայն ՄԺԾԾ-նե րի ո րա կը բարձ րա ցել է:

(i) A A

 Գո յութ յուն ու նի տա րե կան բյու ջեի կազզ-
ման հստա կո րեն սահ ման ված ժա մա-
նա կա ցույց, ո րը, ընդ հա նուր առ մամբ, 
պահ պան վում է և բա վա րար ժա մա նակ է 
տա լիս ՆԳԳ-ե րին (ՄԺԾԾ հայ տե րի կազմ-
ման շրջա բե րա կա նը ստա նա լու ամ սաթ-
վից հե տո առն վազն վեց շա բաթ) ման րա-
մաս նո րեն կազմ ված հայ տե րը ի մաս տա լից 
կեր պով ու ժա մա նա կին կազ մե լու հա մար: 

(ii) A A

ՆԳԳ-ե րին տրա մադր վում է բյու ջե տա յին 
հայ տե րի կազմ ման հա մա պար փակ և հս-
տա կո րեն սահ ման ված շրջա բե րա կան, 
որն ար տա ցո լում է բյու ջեի կազմ ման գոր-
ծըն թա ցի ռազ մա վա րա կան փու լում նախ-
քան ՆԳԳ-ե րի շրջա նում վե րը փաս տաթղ-
թի տա րա ծու մը կա ռա վա րութ յան կող մից 
հաս տատ ված նախ նա կան ա ռա վե լա գույն 
սահ մա նա չա փե րը:

(iii) A A

 Վեր ջին ե րեք տա րի նե րին օ րենս դի րը 
հաս տա տել է հա ջորդ տար վա պե տա կան 
բյու ջեն մինչև գա լիք բյու ջե տա յին տար վա 
սկիզ բը:

3.4.2.  ԿՑ-12. Ֆիս կալ պլա նա վո րու մը, ծախ սա յին քա ղա-
քա կա նութ յու նը և բ յու ջե տա վո րու մը մե կից ա վե լի 
տա րի նե րի կտրված քով 

Այս ցու ցա նի շը հաշ վի է առ նում միջ նա ժամ կետ հե ռան կա րում բյու ջե-
տա վոր ման և քա ղա քա կա նութ յան ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի միջև կա-
պը և  այն, թե որ քա նով են քա ղա քա կա նութ յան մի ջո ցա ռումնե րի ազ-
դե ցութ յան ծախ սա յին գնա հա տու մը նե րառ ված բյու ջեի ձևա վոր ման 
գոր ծըն թա ցում:
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(i) Մե կից ա վե լի տա րի նե րի կտրված քով ֆիս կալ կան խա տե սումնե-
րի կա տա րու մը և գոր ծա ռա կան դա սա կարգ մամբ հատ կա ցումնե րի 
ո րո շու մը 

Յու րա քանչ յուր տա րի «ՀՀ բյու ջե տա յին հա մա կար գի մա սին» ՀՀ օ րեն-
քի պա հան ջի հա մա ձայն, հան րա պե տութ յու նում կազմ վում, ՀՀ կա ռա-
վա րութ յան կող մից հաս տատ վում և Ազ գա յին Ժո ղով է ներ կա յաց վում 
ա ռա ջի կա ե րեք տա րի նե րի ՀՀ պե տա կան միջ նա ժամ կետ ծախ սե րի 
ծրա գի րը5 (այդ մա սին նշվում է նաև «ԿՑ 11» ցու ցա նի շի նկա րագ րա կան 
բաժ նում):Ընդ ո րում, ՄԺԾԾ-ի հաս տատ ման տար վան հա ջոր դող տա րում 
կազմ վող հեր թա կան ՄԺԾԾ-ում ա վե լաց վում է հեր թա կան 3-րդ տա րին: 
ՄԺԾԾ-ում ներ կա յաց վում են մակ րոտն տե սա կան և  ագ րե գաց ված ֆիս-
կալ ցու ցա նիշ նե րի կան խա տե սումնե րը (ծախ սե րը ներ կա յաց վում են ըստ 
ծրագ րե րի` տնտե սա գի տա կան, գոր ծա ռա կան և գե րա տես չա կան դա սա-
կարգ մամբ): ՄԺԾԾ-ով ա ռա ջի կա տար վա հա մար նա խա տես ված և  ա ռա-
ջի կա տար վա պե տա կան բյու ջեի նա խագ ծով նա խա տես ված ցու ցա նիշ-
նե րի միջև շե ղումնե րի առ կա յութ յան դեպ քում այդ շե ղումնե րը և դ րանց 
ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը օ րեն քի պա հան ջի հա մա ձայն են թա կա են 
ներ կա յաց ման պե տա կան բյու ջեի նա խագ ծում: 

ՄԺԾԾ-ն պա րու նա կում է ոչ միայն հար կաբ յու ջե տա յին տե ղե կատ վութ յուն 
ե կա մուտ նե րի, ծախ սե րի ու դե ֆի ցի տի վե րա բեր յալ: Այն նաև ար տա ցո լում 
է հար կա բյու ջե տա յին սկզբունք նե րը, ռիս կերն ու մակ րոտն տե սա կան կան-
խա տե սումնե րը, ո լոր տա յին վեր լու ծութ յու նը, տվյալ ժա մա նա կա հատ վա-
ծում հռչակ ված ո լոր տա յին գե րա կա յութ յուն նե րը, կան խա տես վող ծախ սե րի 
վրա ազ դող ծախ սա յին գոր ծոն նե րը ինչ պես ծա վալ նե րի, այն պես էլ գնե րի 
ա ռու մով, ո լորտ նե րի կտրված քով ծրագ րե րի և դ րանց նպա տակ նե րի վե-
րա բեր յալ ման րա մասն տե ղե կատ վութ յու նը (մոտ 900 էջ, նե րառ յալ հա վել-
ված նե րը և ծ րագ րա յին բյու ջե տա վոր ման դա սա կար գու մը):6 ՄԺԾԾ-ն կուռ, 
հու սա լի և միաս նա կան հա մա կարգ է: Տա րի ներ ա ռաջ ներդր ված ՄԺԾԾ-ն  
եր կար ու ղի է ան ցել և դեռ կա րող է էլ ա վե լի կա տա րե լա գործ վել ծրագ րա-
յին բյու ջե տա վոր ման ըն թա ցիկ բա րե փո խումնե րի մի ջո ցով:

Որ պես կա նոն, ՄԺԾԾ-նե րը հիմն վում են 10-15 տար վա ռազ մա վա րա կան 
հե ռան կար ընդգր կող եր կա րա ժամ կետ ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րի վրա: 
Ն ման ա ռա ջին ծրա գիր հան դի սա նում էր Աղ քա տութ յան հաղ թա հար ման 
ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը (ընդգր կում էր 2003-2015թթ. ժա մա նա կաշր-
ջա նը), ո րից հե տո ըն դուն վեց Կա յուն զար գաց ման ծրա գի րը (ընդգր կում է 
2008-2021թթ. ժա մա նա կաշր ջա նը): Եր րորդ ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը` 
Հա յաս տա նի զար գաց ման ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը, նե րա ռում է 2013-
2025թթ. ժա մա նա կա յին հո րի զո նը: Սույն գնա հատ ման ի րա կա նաց ման 
պա հի դրութ յամբ այն դեռևս հաս տատ ված չէր Կա ռա վա րութ յան կող մից, 

5 Բյուջետային համակարգի մասին օրենք, հոդված 21, կետ 2
6  ՄԺԾԾ-ի փաստաթղթի անգլերեն թարգմանությունը չի պարունակում ծրագրային 

բյուջետավորման դասակարգումը, որը ներառված է միայն ՄԺԾԾ-ի հայերեն բնօրինակում:
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բայց վերջ նա կան նա խա գի ծը հրա պա րակ վել էր ՀՀ ֆի նանս նե րի նա-
խա րա րութ յան կայ քում 2013թ. եր րորդ ե ռամս յա կում և ռազ մա վա րա կան 
փու լի ըն թաց քում («ԿՑ-11») այն ան մի ջա կա նո րեն կի րառ վել է 2014թ. պե-
տա կան բյու ջեի և 2014-2016թթ. ՄԺԾԾ-ի նա խա գի ծը մշա կե լիս:

(ii) Պարտ քի կա յու նութ յան վեր լու ծութ յուն նե րի շրջա նակն ու հա ճա-
խա կա նութ յու նը  

ԱՄՀ-ի և Հա մաշ խար հա յին բան կի հետ հա մա տեղ ա մեն տա րի ՖՆ-ն  
ի րա կա նաց նում է պարտ քի կա յու նութ յան վեր լու ծութ յուն, ո րը նե րա ռում է 
ինչ պես ար տա քին, այն պես էլ ներ քին պարտ քը: Վեր լու ծու թյան եզ րա կա-
ցութ յուն նե րը ամ փոփ ներ կա յաց վում են նաև ՄԺԾԾ-ի « Հար կաբ յու ջե տա-
յին ռիս կեր» բաժ նում:7 ԱՄՀ-ն/ Հա մաշ խար հա յին բան կը անց կաց րել են 
ՖՆ-ի աշ խա տա կից նե րի ու սու ցում ՊԿՎ-ի վե րա բեր յալ, ո րի մե թո դա բա-
նութ յու նը ի սկզբա նե մշակ վել է նշված եր կու կա ռույց նե րի կող մից:

(iii) Մե կից ա վե լի տա րի նե րի կտրված քով ըն թա ցիկ և ներդ րու մա յին 
ծախ սե րի գնա հատ մամբ ու ղեկց վող ո լոր տա յին ռազ մա վա րութ յուն նե-
րի առ կա յութ յու նը

Ո լոր տա յին ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րը (այ սինքն` տվյալ ո լոր տի հա-
մար կա ռա վա րութ յան հա մար հաս տատ ված այն ռազ մա վա րա կան 
ծրագ րե րը, ո րոնք այ նու հետև ծա ռա յում են որ պես հիմք ինչ պես եր կա-
րա ժամ կետ, այն պես էլ միջ նա ժամ կետ ծրագ րե րի կազմ ման հա մար) 
ամ բող ջա պես չեն ընդգր կում տվյալ ո լոր տը, կամ դրանք չեն պա րու-
նա կում ծախ սա յին գնա հա տա կան ներ: Հա յաս տա նում կի րառ վող մո-
տեց ման հա մա ձայն, ա ռան ձին ո լոր տա յին ռազ մա վա րութ յուն նե րում 
ֆի նան սա կան կան խա տե սումնե րը կրում են տե ղե կատ վա կան բնույթ: 
Ե թե դրանք են թա կա լի նեն պար տա դիր կա տար ման, ա պա կա րող են 
խո չըն դո տել յու րա քանչ յուր տա րի ի րա կա նաց վող ՄԺԾԾ պլա նա վոր-
ման գոր ծըն թա ցին, ո րի շրջա նա կում դի տար կում են բո լոր ո լորտ նե րի 
գծով հա մա պար փակ ֆի նան սա կան պլան նե րը` հաշ վի առ նե լով ընդ-
հա նուր ծախ սա յին ա ռաս տա ղով պայ մա նա վոր ված սահ մա նա փա կում-
նե րը: Փո խա րե նը, բո լոր ո լորտ նե րի ռազ մա վա րա կան պլա նա վո րումն 
ու դրանց հան րա գու մա րա յին ֆի նան սա կան կան խա տե սումներն ի րա-
կա նաց վում են հե ռան կա րա յին ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րի շրջա նա-
կում (ԱՀՌԾ (2003թ.), ԿԶԾ (2008թ.), ՀԶՌԾ (2013թ., նա խա գիծ)), իսկ 
այ նու հետև դրանք տե ղա փոխ վում են ե ռամ յա ՄԺԾԾ-ի պլա նա վոր ման 
գոր ծըն թաց:

Ինչ ևէ, ծախ սե րի գնա հա տում կա տար վում է ՄԺԾԾ-ի գոր ծըն թա ցի շրջա-
նա կում: Այն ա վե լի ի րա տե սա կան է, քա նի որ հե ռան կա րա յին պլա նա վոր-
ման հա մե մատ այս տեղ ծախ սե րը կա րող են հաշ վարկ վել ա ռա վել ստույգ 
կեր պով, օ րի նակ, դրանք կա րող են նե րա ռել հանձ նառ ված կա պի տալ 

7  Հրապարակված ՊԿՎ-ի (հայերեն տարբերակ) առաջին նախադասությամբ նշվում է, որ 
ՊԿՎ-ն իրականացվել է Համաշխարհային բանկի հետ համատեղ: 
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ներդ րումնե րից բխող ա պա գա ըն թա ցիկ ծախ սե րը: 

(iv) Ներդ րու մա յին բյու ջե նե րի և  ա ռա ջան ցիկ ծախ սա յին հաշ վարկ նե-
րի միջև կա պե րը

Կար ևոր ներդ րումնե րի մեծ մասն ընտր վում է հա մա պա տաս խան ո լոր տա-
յին և հե ռան կա րա յին զար գաց ման ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րի հի ման 
վրա, սա կայն նրանց ազ դե ցութ յու նը ըն թա ցիկ ծախ սե րի վրա բյու ջե նե րի 
նա խագ ծե րի կազմ ման ժա մա նակ ոչ միշտ է հաշ վի առն վում: Պե տա կան 
ներդ րումնե րի տնտե սա կան և ֆի նան սա կան գնա հա տումն ի րա կա նաց-
վում է հա մա պա տաս խան ճյու ղա յին նա խա րա րութ յան կող մից, իսկ ՀՀ 
ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յու նը հան դես է գա լիս այդ գնա հա տա կան-
նե րի հիմնա վոր վա ծութ յու նը ու սումնա սի րող և դ րա վե րա բեր յալ կա ռա-
վա րութ յա նը եզ րա կա ցութ յուն ներ կա յաց նող մարմնի դե րում: Ըն թա ցիկ 
և ներդ րու մա յին ծախ սե րի հիմնա վոր վա ծութ յան ու սումնա սի րութ յուն նե րը 
կա տար վում են ա ռանձ նաց ված, սա կայն պլա նա վոր ման ըն թաց քում տե-
ղի է ու նե նում դրանց հա մադ րում: 

Ի րա կա նում ըն թա ցիկ և ներդ րու մա յին ծախ սե րի փոխ կապ վա ծութ յան 
ո րա կի ու ար ժա նա հա վա տութ յան մա կար դա կը կախ ված է ո լոր տա-
յին պա տաս խա նա տու մար մին նե րի պլա նա վոր ման ու բյու ջե տա վոր-
ման կա րո ղութ յուն նե րի մա կար դա կից և նշ ված կա րո ղութ յուն նե րի 
փո խա դարձ ին տեգր ման աս տի ճա նից: Նշ ված ին տեգ րու մը դեռևս 
ա վար տուն չէ: Ծ րագ րա յին բյու ջե տա վոր ման շրջա նա կը թվաց յա լո-
րեն ար տա ցո լում է ին տեգ րու մը, բայց նույ նիսկ այ սօր, պլա նա վոր ման 
ու բյու ջե տա վոր ման գոր ծըն թաց նե րի մի քա նի տա րի ըն թա ցող բա-
րե փո խումնե րից հե տո, ըն թա ցիկ և կա պի տալ ծախ սե րի բյու ջե տա-
վոր մամբ զբաղ վող ստո րա բա ժա նումնե րը ՖՆ-ում ի րա կա նում դեռևս 
գոր ծում են ի րա րից ա ռան ձին: Կի րառ վող հաշ վա պա հա կան հաշ վառ-
ման մեջ կա պի տալ ներդ րումնե րից բխող ըն թա ցիկ ծախ սե րը չեն տա-
րան ջատ վում:

Ըն թա ցիկ և պ լա նա վոր ված աշ խա տանք նե րը  

Ել նե լով վե րոգր յա լից` ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յու նը պլա նա վո րում 
է Հա մաշ խար հա յին բան կի ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց նել տեխ նի կա-
կան ա ջակ ցութ յան ծրա գիր, ո րի նպա տակն է հստա կեց նել և ն կա րագ րել 
ներդ րու մա յին և  ըն թա ցիկ ծախ սե րի պլա նա վոր ման միաս նա կան հա մա-
կար գը, ո րը կկի րառ վի պե տա կան բյու ջեի պլա նա վոր ման ու կազմ ման 
ժա մա նակ: Այս պի սով, թեև նա խա տես ված են ո րո շա կի բա րե լա վումներ, 
սա կայն տրվում է նույն գնա հա տա կա նը, ինչ նա խորդ ՊԾՖՀ-ում:

«ԿՑ-11»-ի նկա րագ րա կան բաժ նում նշվող ըն թա ցիկ և պ լա նա վոր ված աշ-
խա տանք նե րը վե րա բե րում են նաև «ԿՑ-12»-ին:
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ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ Գ նա հա տում

ԿՑ-12 B B
 Կա տա րո ղա կա նը, ընդ հա նուր առ-
մամբ, մնա ցել է ան փո փոխ, բայց չա-
փում (iii)-ի ա ռու մով բա րե լավ վել է:

(i) A A

Գ նա հատ ման չա փա նի շի հա մա ձայն, 
կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: 
ՄԺԾԾ-ի հայ տե րի և  ինք նին ՄԺԾԾ-ի 
փաս տաթղ թի ո րա կը ժա մա նա կի ըն-
թաց քում բա րե լավ վել է:

(ii) A A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: 
Ա մեն տա րի կա տար վում է ար տա քին և 
ներ քին պարտ քի կա յու նութ յան վեր լու-
ծութ յուն:

(iii) D C

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լա վվել է` հաշ վի 
առ նե լով  հե ռան կա րա յին ռազ մա վա-
րա կան ծրագ րե րի մշակ ման կա յա ցած 
հա մա կար գը և դ րա փոխ կա պակց վա-
ծութ յան բարձր աս տի ճա նը տա րե կան 
ՄԺԾԾ և բ յու ջե տա յին պլա նա վոր ման 
գոր ծըն թաց նե րի հետ: Հե ռան կա րա յին 
ծրագ րե րը ի րա տե սա կան են, սա կայն 
չեն պա րու նա կում ծախ սա յին գնա հա-
տա կան ներ, քա նի որ ծախ սե րի գնա հա-
տու մը կա տար վում է ՄԺԾԾ-ի գոր ծըն-
թա ցի շրջա նա կում:

ԳՉ. Սահ ման ված են մի քա նի կար ևոր 
ո լորտ նե րի ռազ մա վա րութ յուն նե րը, սա-
կայն ծախ սե րի էա կան գնա հա տում կա-
տար վել է միայն ա ռաջ նա յին ծախ սե րի 
մինչև 25 տո կո սը ներ կա յաց նող ո լորտ-
նե րի հա մար:

(iv) C C

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: 
Գ նա հատ ման չա փա նի շը հետև յալն է. 
« Բազ մա թիվ ներդ րու մա յին ո րո շումնե րի 
կա պը ո լոր տա յին ռազ մա վա րութ յուն նե-
րի հետ թույլ է, իսկ միայն փոք րա թիվ 
(բայց կար ևոր) դեպ քե րում են դրան ցից 
բխող ըն թա ցիկ ծախ սե րը նե րառ ված 
ա ռա ջան ցիկ բյու ջե տա յին նա խա հա շիվ-
նե րում»:
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3.5.  Բ յու ջեի կա տա րո ղա կա նի կան խա տե սե լիութ յունն ու 
վե րահս կու մը 

Այս ցու ցա նիշ ներն ու սումնա սի րում են բյու ջեի կա տար ման հա մար մի-
ջոց նե րի կան խա տե սե լիութ յունն ու բյու ջեի կա տար ման վե րա բեր յալ 
հաշ վետ վո ղա կա նութ յան ա պա հով մանն ուղղ ված ներ քին հսկո ղութ յուն-
ներն ու մի ջո ցա ռումնե րը: Այս ցու ցա նիշ նե րը բա ժան ված են ե րեք են թա-
բա ղադ րիչ նե րի՝ ե կա մուտ նե րի վար չա րա րութ յուն, բյու ջեի կա տա րում և 
դ րա մա կան մի ջոց նե րի/պարտ քի կա ռա վա րում ու ներ քին հսկո ղութ յան 
հա մա կար գեր:

3.5.1. Ե կա մուտ նե րի վար չա րա րութ յու նը (ԿՑ 13-15) 

ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

ԿՑ-13 (Մ2). 
Հարկ վճա րող-
նե րի պար տա-
կա նութ յուն նե րի 
և պար տա վո-
րութ յուն նե րի 
թա փան ցի կութ-
յուն  

C+ B+

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե-
լավ վել է հարկ վճա րող նե-
րի սպա սարկ ման (չա փում 
(ii)) և հար կա յին գան գա-
տարկ ման գոր ծըն թա ցի 
(չա փում (iii)) ա ռու մով, ի 
շնոր հիվ 2010թ. միջ գե րա-
տես չա կան գան գա տարկ-
ման խորհր դի ստեղծ ման:

ԿՑ-14 (Մ2). 
Հարկ վճա րող-
նե րի գրանց-
ման և հար կե րի 
գնա հատ ման 
մի ջո ցա ռու նե րի  
արդ յու նա վե-
տութ յուն

B B

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե-
լավ վել է չա փում (iii)-ի մա-
սով` ի շնոր հիվ ռիս կե րի 
վրա հիմն վող հար կա յին 
ստու գումնե րի հա մա կար-
գի հա ջող ներդր ման և 
կի րա ռութ յան: Ընդ հա նուր 
գնա հա տա կա նը մնա ցել է 
ան փո փոխ:
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ԿՑ-15 (Մ1). 
Հար կա յին վճա-
րումնե րի հա վա-
քագր ման արդ-
յու նա վե տութ յուն 

D+

(վե րա նայ վել 
է «B+»-ից)

D+

2010-2012թթ. տա րե վեր-
ջի դրութ յամբ հար կա յին 
ա պառք նե րի կու տա կա յին 
ծա վա լը կազ մել է ընդ-
հա նուր հար կա յին հա-
վա քագ րումնե րի 13%-ից 
17%-ը: Ա պառք նե րի մեծ 
մա սը բա ժին է ընկ նում 
ըն դա մե նը 30 կազ մա կեր-
պութ յուն նե րին, և դ րանց 
հա վա քագր ման մա կար դա-
կը շատ ցածր է:  ՊԵԿ-ը ի 
վի ճա կի է 2012թ. ներդր ված 
« Հար կա տու 3» հա մա կար-
գի մի ջո ցով է լեկտ րո նա յին 
ե ղա նա կով հաշ վա ռել հար-
կա յին ա պառք նե րը: 

2008թ. ՊԾՖՀ-ի գնա հա-
տա կա նը ՊԵԿ-ի կող մից 
վե րա նայ վել է «D+»-ի, քա նի 
որ այդ ժա մա նակ դեռևս 
ներդր ված չէր « Հար կա տու 
3» էլ-կա ռա վար ման հա մա-
կար գը:

3.5.1.1.  ԿՑ-13. Հարկ վճա րող նե րի պար տա կա նութ յուն նե-
րի և պար տա վո րութ յուն նե րի թա փան ցի կութ յու նը 

Այս ցու ցա նի շը գնա հա տում է հիմնա կան հար կա յին օ րենսդ րութ յան և 
կա նո նա կար գե րի հստա կութ յան և հա մա կող մա նիութ յան մա կար դա կը, 
այս տե ղե կատ վութ յան հա սա նե լիութ յու նը հար կա տու նե րին և հար կա յին 
գան գա տարկ ման մե խա նիզմնե րի առ կա յութ յունն ու կի րա ռութ յու նը:

Նա խա պատ մութ յուն

ՀՀ-ում գոր ծում է միաս նա կան հար կա յին հա մա կարգ: « Հար կե րի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված են հիմնա կան հար կա տե սակ նե րը, իսկ ա ռան-
ձին հար կա տե սակ նե րի հետ կապ ված հա րա բե րութ յուն նե րը կար գա վոր-
ված են ա ռան ձին հար կա տե սակ նե րի մա սին օ րենք նե րով և հա մա պա-
տաս խան են թաօ րենսդ րա կան ակ տե րով: Գոր ծող օ րենսդ րութ յան հա մա-
ձայն, պե տա կան բյու ջե հա վա քագր վող հիմնա կան հար կա տե սակ ներն 
են` ա վե լաց ված ար ժե քի հար կը (2012-13թթ.` 50% մաս նա բա ժին), ակ ցի-
զա յին հար կը (6.6% մաս նա բա ժին), շա հու թա հար կը (15.9% մաս նա բա-
ժին), ե կամ տա յին հար կը (12.3% մաս նա բա ժին), մաք սա տուր քե րը (5.8% 
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մաս նա բա ժին) և  այլ ե կա մուտ նե րը, օր.` շրջա նա ռութ յան հար կը (10.1% 
մաս նա բա ժին): Ա ռան ձին գոր ծու նեութ յան տե սակ ներ ի րա կա նաց նող 
տնտես վա րող նե րի հա մար սահ ման ված են ա վե լաց ված ար ժե քի հար կին 
և շա հու թա հար կին փո խա րի նող հաս տա տագր ված հար կեր և  ար տո նագ-
րա յին վճար ներ: Հար կա տե սակ նե րի տվյալ ներն ամ փոփ ներ կա յաց վում 
են Աղ յու սակ 13-ում:

Աղ յու սակ 13. Ե կա մուտ նե րի հա վա քագ րումնե րը
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 Հավաք-
ագ րված  
հարկային 
եկամուտներ

592,529,892 652,083,928 747,612,355 12% 10% 15%

ԱԱՀ 301,730,546 328,745,512 369,661,6 41 1 6% 9% 12%
Ակցիզային 
հարկ 48,140,510 39,404,481 49,323,7 91 11 %  -18% 25%

Շահութա-
հարկ 77,813,062 97,842,317 118,653,4 46  -5 % 26% 21%

Եկամտա-
հարկ 73,939,848 81,210,641 91,667, 269 1 9% 10% 13%

Մաքսա-
տուրք 29,366,721 36,289,380 43,040,111 14% 24% 19%

Այլ 61,539,205 68,591,597 75,266,0 97 1 0% 11%  10 %

Պե տա կա ն հարկ ային ք աղա քա կանությ ան  և  հար կային վա րչ ար արու-
թյան մեթոդաբ անո ւթ յա ն համար պ ատ ասխա նա տու է  Հ Հ Ֆինա նսն երի 
ն ախարար ու թյու նը, որ ի լիա զորո ւթյունն եր ը վ եր ոնշյալ բ նագ ավառներու մ 
սա հման ված են  ն ախա րարո ւթյան կ ան ոն ադր ությամբ : Իրականա ցվ ող  
հար կային վարչար արո ւթ յա ն համար պատ աս խա նատո ւ է ՀՀ  կա ռավա-
րո ւթ յանն առ ընթե ր Պետակ ան  եկամո ւտների  կ ոմիտ են, որ ի լիազորութ յո-
ւնները  ո ւ խնդիրներ ը հ իմնականո ւմ սա հմանվա ծ են « Հարկայ ին ծառայո-
ւթյ ան մասին» ՀՀ օրե նք ում :

2008 թ. գնահատումից  հե տո  մինչ օր ս Հայաստան ի հարկայ ին  ու  մաքսա-
յի ն համ ակարգում իր ակ անացվո ւմ  են հիմն արար փոփո խությ ու ններ ̀ 
ուղղվա ծ եկ ամու տների վար չա րարո ւթյան  թափ անց իկ ու թյան  և արդյո-
ւնա վե տությ ան բարձ րացման ը,  որ ի շնորհիվ  բ արելավ վե լ է  գոր ծար ար 
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մի ջավայրը և ամրապն դվել է հ ար կման բ ազա ն: 

•	 Հարկայ ին և մաքսայ ին մարմինները մի ավորվել են` դա ռնալով մեկ 
միա սնա կան մարմին:

•	 Կ ատ արվել են  օրե նսդր ական փ ոփոխությ ուններ, որ ոն ց նպատակն  
է ր բարե լա վել  գործ ար ար  միջ ավա յրը և կ ատ արելագո րծ ել  հար կայ-
ին վարչարարո ւթ յո ւնը : 2008 թ.  ի րակա նա ցված մի ջո ցառումներ ի 
շր ջանակում  ձեռնարկվ ել են ք այլե ր հե տև յալ ուղ ղությու նն երով` 
խոշոր բ իզնեսի  ճ իշ տ,  լիարժեք  և ժա մա նա կին հարկման ապ ահ-
ովում , փոքր բի զն եսի և  միջին բիզ նե սի համա ր արդյու նավետ հա-
րկային բե ռի սահման ու մ՝ «փափ ու կ»  հար կային վար չարարությ ան  
կիրառմա մբ, հար կայի ն մ արմնու մ կո ռուպցիայ ի հաղթահա րո ւմ, 
կ ամ ավ որ  հար կային օր ին ապա հո ւթ յան (ինքնահայտար արագր մա ն) 
սկզբու նքի վերաբեր յա լ ուսուցմ ան  անցկացո ւմ, հա րկային ստ ու գո ւմ-
ների  նոր ք աղ աք ակ անություն  ի րականացո ւմ, հար կա յին  մարմնո-
ւմ կա ռավարմ ան  ար դյունավ ետ համակ արգ ի ներդրու մ,  և  հար կայ-
ին վարչ ար արո ւթ յունում  տ եղեկատ վակ ան  հոսքե րի  ար դյուն ավ ետ  
կառավար ման ապ ահ ով ում:  Նշված  միջ ոցա ռումներն իրական աց վել 
ե ն 20 12  թվա կա նին:

•	 Մ իջոցառու մների երկրորդ փու լի նպատակն է բա րձր աց նել հա րկ 
վ ճարող նե րի սպա սա րկմ ան  որ ակը, վե րա կազմակեր պել հա րկ ային 
մա րմնի հի մնա կան  բ իզնես գո րծընթաց նե րը, ներդ նել հարկայ ին  հ սկ-
ողությ ան  ժամ անակակից մեխ անիզմներ , բարձրա ցնել մա րդկայ ին  
ռե սուրսնե րի կա ռա վարմ ան արդյո ւն ավ ետ ու թյո ւնը և կ ատարելագ-
ործե լ ներք ին  հսկ ող ությ ան մե խա նի զմները:

Մասնավոր ապես, վե րջ ին 5 տարում իր ականա ցվել  ե ն հետ ևյ ալ  առա նձ-
նակի միջո ցառումները. 

•	 Մ շա կվել և  2 010 թվականին  հաջ ողությա մբ գ որ ծա րկվել է  էլ եկտր-
ոնայ ին  հաշվ ետ վու թյուն ների հ ամ ակարգը, որը պա րտ ադիր  է խ ոշ որ 
ըն կերութ յո ւն ների համար և կամ ավոր` ՓՄՁ-ներ ի համար: 20 11 թվակ-
անին  ս տե ղծվել  է  է լեկտրոն այ ին եղա նակ ով  հարկային հաշիվնե րի  
դո ւրս գ րման հա մակ արգը,  ո րի կիրառ ումը կամավոր  է բո լոր հ արկ 
վ ճարողների համար : Մինչև 201 1թ . կ եսը տվ յալ համակարգը  ը նդ-
լայնվ ել  է` ներառելով ավելի քան 4 000 հ արկ վճարող: 

•	 Նե րդրվել  է  ՀՀ  տարած քից ար տահան վող ապրանքներ ի մա սով  Հ Հ-
ում մա տակար ար ներ ին վճա րվ ած ավե լացված  ար ժե քի հա րկ ի գո-
ւմարնե րի  վ երա դարձմա ն ավտոմա տաց վա ծ համակար գ: Մ իաժամա-
նակ, պե տու թյան համար սահմա նվ ել են տու յժ եր ավե լացվա ծ ար-
ժեքի հա րկի  վ երոնշյ ալ գումարն երը  ս ահմանված ժ ամ կետ նե րում 
տն տե սվար ող ներին չվերադա րձ նե լո ւ հ ամար: Այնուամեն այ նիվ․ 
Պ ԾՖՀ-ի գնահ ատ ող թ իմի հետ հ ան դի պու մներու մ քա ղաքա ցիական 
հա սար ակու թյան  կ ազմակե րպ ու թյո ւնն երի ներ կա յաց ուցիչներ ն 
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արտահա յտ ել ե ն ի րենց մտահոգությո ւն ը վ երը ն շվա ծ համա կարգի  
թա փա նցիկ ության և ար դարութ յան ա ռն չո ւթյամբ :

•	 Խորհրդ արա նը  հաստ ատել է  Մաքս այ ին օ րենս գր քի փո փոխությ ու-
նները, որ ոնց համաձայն թույ լա տր վում են  է լեկտրոն այ ին  մա քս ային 
հայտ ար ար ագրերը,  էլ եկտր ոնայ ին  ստո րա գրու թյ ու նները և  էլե կտ-
րոնա յի ն վճա րո ւմնե րը: Վե րը փո փոխությունները ուժի մեջ  ե ն մտել 
2 011 թվականին: Արդյունքո ւմ  կրճ ատվել է մաքս ազեր ծման հ ամար 
պ ահ ան ջվող միջին ժա մանակը, որը ն եր կայ ում 2 օր է: 

•	 Նեղաց վե լ է հարկ այ ին արտո նո ւթյուն նե րի շրջանակ ը`  հան ելով  ա յն 
ար տոնությո ւնները , որոն ց դ րական ա զդեց ությունը տ նտեսությ ան  
վ րա էական չէ:

•	 Բա րելավվ ել  ե ն վ ար չական  ը նթացակարգերը:  Օ րինակ`  2 012 թվա-
կանի ն նորովի է շ արա դր վել հա րկ վճ արո ղների կողմից  առ աքվող 
կամ տե ղափոխ վող  ապրանք ների  ո ւղեկցող փաստաթղ թերի գր-
անցման կ արգ ը:

•	 Առավել հս տակեց վել ե ն հա րկային օրեն սդ րությ ան խախտ ումների 
հ ամա ր սահ մանվ ած պատ ասխ ան ատվու թյա ն միջո ցն եր ի կ իր առմա ն 
ընթ ացակարգեր ը: 

•	 Ներդ րվել է ռիսկեր ի հիմա ն վրա ստուգմա ն ե նթ ակա հա րկ վ ճարողն-
եր ի ը նտրության  հա մա կարգը: 

( i)  Հար կայի ն պարտավո րութ յունների հս տա կու թյ ունն ու համակո ղմ-
անիությ ունը

Ընդհանուր  ա ռմամբ, 2008 թվ ակ անից ի վե ր էականորե ն կրճատ վե լ են 
գործո ղ հա րկա յին օրե նսդրությունու մ առկա  ոչ  հ ստակ և ոչ ամ բողջա-
կան դ րույ թները: Օ րեն սդրությ ամ բ սահմա նվ ող հա րկա յի ն նորմերը 
պ ար ու նա կու մ էին անհա մապատաս խա նու թյու ններ , երկիմ աստո ւթյ ու-
նն եր և  թյո ւրմեկնաբանու թյ ուն ներ (օ ր. ̀ «Ավե լացվա ծ արժեքի  հա րկ ի 
մաս ին» և «Հար կե րի մ ասին» օրեն քների որո շ դրույթնե ր ամբողջական  
և հստա կ չ էին), ո րոնց  վերացմ ան  ուղ ղո ւթյամ բ ա շխա տանքները շա րո ւն-
ակ վում  են: Կատար ել ագործ վել ե ն հա րկայի ն օ րենսդրությ ան  առան ձի ն 
դ րույթնե րի  վ երաբերյ ալ  պ աշտո նա կան պա րզաբ անումնե րի տրա մա-
դրման գ ործընթ աց նե րը` նպա տա կ ու նենալով  նվազագ ու յնի հ ասցնե լ հա-
րկա յին օրե նսդրությունում առկ ա ոչ հստակ դրույթներ ը:  ՀՀ ԿԱ  ՊԵԿ- ի 
և Ֆինա նսների նախարար ությ ան կողմից  տ րամադրվ ող  պ աշտո նա կան 
պարզաբանու մները պետք է  կ ազմվե ն հստակ ու ղե ցու յցների ն հա մապ-
ատա սխան և համաձ այնեցվե ն ն շվ ած երկու մար մինն երի միջև:  Արդյ-
ունքո ւմ, գոր ծող օրե նս դրություն ում մեծապես կրճա տվել է  ո չ հ ստակ և 
ոչ հա մապար փակ դրո ւյ թների թիվը,  և դրանով  ի սկ  նվա զել է պարզաբա-
նո ւմն եր տ ալո ւ անհրաժեշտու թյո ւնը: 201 1թ. ընթացքում տրամադրվ ել  է  
շուրջ 44  պ աշտոնական պարզաբանում, իս կ 2012թ. դրան ց թիվը կտր ու կ 
նվազել  է`  դ առնալ ով 27 :
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Հա րկա յին օրենսդրու թյունը թո ւյլ է տա լիս հ արկային  մ արմնին որո շ դեպ-
քե րում  կայաց նե լ որոշ ու մն եր ս եփական հ այեցողո ւթ յա մբ , սակա յն հայ-
եցո ղականո ւթ յա ն կիրառ մա ն աստիճ ան ը հ ստակորեն  կարգ ավոր վում է 
օրենսդրությամ բ,  որը ստույգ  սահմա նում  է  հարկվող  օբյեկտնե րի , հա-
րկման դ րո ւյքաչափ երի, հա րկե րի  վճա րմա ն ժամկետ ների որոշ ման, ին-
չպես ն աև օ րե նսդրակա ն պահա նջների  խա խտ ման  համ ար պատ ասխ-
ան ատվությա ն տեսակ նե րի ու չափ երի  վ երաբե րյ ալ կանոն ները:  Օրին-
ակ` գործող  օ րենսդրո ւթյան համաձ այ ն, եթե  հ արկ վճա րողը հարկա յի ն 
մ արմին չի ներկայ ացնո ւմ  հարկ վո ղ օ բյեկտնե րի  վ եր աբերյալ  հաշ վա-
պահակ ան փաստ աթղթեր ը, ապա հար կվող օբյեկ տը  որոշվու մ է հա-
րկայի ն մար մն ի կ ողմից ̀ Հայա ստանի Հա նր ապետ ության կա ռավարու-
թյան ս ահ մա նա ծ կարգով : 

Հայեցո ղա կան մ ոտ եցման ակն առ ու օրին ակ  է  հար կայի ն պարտավոր-
ությու ննե րի մի մ աս ը սահմանված ժա մկետից շուտ  վճար ել ու  ուղղ ու թյամ բ 
Պետակ ան  եկամու տների  կ ոմիտեի կողմից օրի նա պահ հարկ վ ճարո-
ղների վրա  գործադ րված ճնշումը ( ին չպես Պ ԾՖՀ-ի գնահ ատո ղ թիմի  
հ ետ հանդիպման ժամանակ նշել է ԱՄ Հ- ի մ շտ ական ներկայ ացուցի չը և 
ՔՀԿ-ներից մեկ ը) : 200 8թ.  գնահա տմ ան ը հա ջո րդող ժամանակաշրջ ան-
ում նմ ան ճնշումները նվ ազ ել  ե ն, բ այց  ՀՀ Կառավարությունը գտնում է, որ 
խ նդ իրը դե ռևս չի վերացել, և այդ մասին է վկայ ում ԱՄՀ -ի  հե տ վ երջերս 
հա մաձա յնեցվա ծ « Եր կար աձգված ֆինանսավ որման վարկ ի» ծրագրի 
առնչությա մբ ԱՄՀ- ին հ ղվ ած Մտ ադ րությո ւնների  ն ամակը: Նշվա ծ նա-
մակին կի ց  Տն տեսակա ն և ֆի նանս ական  ք աղաքակ անո ւթյունների հուշ-
ագրո ւմ (ՏՖՔՀ) շ եշ տադրվո ւմ  է հետ ևյալը. «Ն պատակ ու նենք  ծրագր ի 
գ ործողութ յան  ը նթ ացքո ւմ արդյու նավետ ու թյու նը  խթանո ղ եկ ամու տների 
վար չա րարութ յա ն և հարկ ային ք աղ աք ական ու թյան մի ջոցառ ու մնե րի 
միջո ցո վ ավե լա ցնել  հ արկային ե կամ ու տն երը» : « Արդյու նավետու թյ ուն ը 
խթ անո ղ» արտ ահ այտություն ը ն շանակու մ է  «հավակ նո տ նպատակ ներ  
սահմանելու և գ որ ծող հա րկ  վ ճա րո ղներին թիրախավ որ ել ու նախկին  
գործելա կե րպից ան ցո ւմ  հար կային օրինա պահ ության  ց ածր  մակարդ ակ 
ա րձան ագ րած ուղղ ու թյունն երու մ ջանքերի գործա դրմ ան ը»8):

(i i)  Հար կայի ն պարտա վոր ու թյունն եր ի և վ ար չական  ը նթա ցակարգ եր ի 
վ երաբ երյալ տե ղե կատվո ւթյ ան հասանելի ութ յո ւնը հ արկ վճարողնե րի 
հա մար

Հար կ վճ արողն երի  զ ան գվածա յի ն և  անհատա կա ն իրազեկման նպա-
տակո վ ՀՀ  ԿԱ ՊԵԿ -ը  կիրառ ում  է բազմաթիվ միջո ցներ, այ դ թ վո ւմ.
8  Վերցված է 2014թ. փետրվարի 20-ի ՀՀ Կառավարության «Երկարաձգված ֆինան սավոր-

ման վարկի» ներքո պայմանավորվածության խնդրանքի մասին ԱՄՀ-ի աշխատակիցների 
զեկույցի Հավելված 1-ի («Մտադրությունների նամակի») Ներդիր 1-ից (Տնտեսական և 
ֆինանսական քաղաքականությունների հուշագիր): ՄՆ-ն ստորագրվել է Հայաստանի 
Հանրապետության վարչապետի կողմից: Զեկույցը հրապարակվել է ԱՄՀ-ի պաշտոնական 
կայքում 2014թ. մարտի 31-ին, 2014թ. մարտի 7-ին վերոնշյալ վարկը ԱՄՀ-ի Տնօրենների 
գործադիր խորհրդի կողմից հաստատելուց հետո:
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Հար կ վճ արողնե րի  զ անգ վածային  իրազեկում ը.

ա) ՀՀ ԿԱ  ՊԵԿ-ն  ու նի  հարկա յի ն և մաքս այ ին ծա ռա յո ւթյ ու նն երի 
համապատասխանաբար՝ www.taxservice.am և w ww .custom s.am կայքերը 
(ին չպես նա և դր անց անցումն ապահովող www.pe tekamu tne r.am հ աս-
ցե ն): Կայքերն  ապ ահ ովում են օգտ վո ղների  լայն շ րջ անակի համ ար  
հարկա յի ն և  մաք սային տեղեկատվությ ուն, այ դ թվո ւմ՝  օր ենսդր ակ ան 
և ե նթ աօրենսդ րա կա ն ակտեր ի,  պ աշտո նա կան պա րզ աբանու մների և 
առավե լ հաճախ տրվող հա րցե րի ու  դրանց  պատասխ ան ների, հա ճա խ 
հանդի պող  ս խալների , հաշվե տվ ական ձև երի, հա րկ եր ի վ ճա րման հաշ-
վե համարն երի ,  հարկա յի ն և  մաք սային վի ճա կագրու թյա ն,  հարկայ ին և 
մաքսայ ին  մ արմինն երի հաս ցեներ ի,  կ առուցվա ծք ի և  ղեկա վա ր ա նձնակ-
ազմի վերաբերյալ:  Կայ քերում նաև տեղադրվում  ե ն ՀՀ Կ Ա ՊԵԿ հրապ-
ար ակ ումների  է լեկ տր ոնային տարբերակն եր ը, վարվ ում է  ը նթ աց իկ  լրա-
հոս: Կատարելագո րծվ ել  են հ արկ վճ ար ողն երի հ ամար նախատե սվ ած 
« Թեժ գիծ » ծառայ ու թյան գործառույթները: 

բ ) ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ը ապահով ու մ է մի քանի պ ար բե րակ անների  հր-
ապարակու մը , ներառյ ալ հե տևյա լը .

- երկո ւ ե ռամսյա կայ ին  ամսագրե ր՝ «Հ արկատու»  և «Մաք սատ ու ն», 
որոնք ըն թեր ցողին են  ն երկայա ցնո ւմ  հարկ ային  և  մաքս ային  ոլո րտ ների 
ն որությու նն երը, ա րդի խնդի րներ ը և դրան ց լ ուծումնե րը, կա տարվո ղ 
ա շխատա նքների ը նթա ցք ը և հ ար կ վճ ար ողների արձ ագ անքներ ը,

- «Հարկա յի ն և մաքսայ ին  համ առոտագ իր » ամենամ սյ ա փոքրա ծավալ 
ամս ագ իրը, որը օգ տվո ղներին է ներկ այացնո ւմ  դասակ ար գվա ծ հա-
մառոտ տեղե կա տվությ ուն  ՝  հարկ ային և մա քսային  օ րենս դրու թյ ան փո-
փո խու թյունների վերաբե րյ ալ:

գ ) 201 3 թվականի տարեսկզբի ց Հ Հ ԿԱ ՊԵԿ-ը գործարկ ել  է  «TaxI nfo»  
շ աբ աթա կա ն հեռո ւստահ աղ որ դաշար, որ ը կ անոնավոր ա նդ րադառ-
նում է հա րկային  օր են սդ րութ յան և վարչ արար ու թյան նոր ու թյուննե րին , 
հարկայ ին մարմի նն երի գո րծունե ությ անը և դրա առն չու թյ ամբ հարկ վճ-
արողն եր ի և ԶԼ Մ-ների արձագանքներին, 

դ)  Հ Հ ԿԱ Պ ԵԿ -ը ավ անդաբար  տ եղեկ ատ վական հանդիպումնե րի 
շարքեր է կազմ ակե րպ ում հա րկ վճարո ղների և դրանց  տարբեր  խմբեր ի 
համար ինչ պես Երևանո ւմ , այնպես էլ մարզերում,  

ե)  Հ Հ ԿԱ ՊԵԿ  Ո ւսումն ակա ն կենտրո նը  և  Ա րաբկիրի ու Վան աձ որի հա րկ 
վ ճարողներ ի ս պա սարկմա ն կե նտրոնն երը պա րբերաբ ար  ո ւսու մնական 
միջ ոց առո ւմներ են կազմ ակե րպ ում հ արկ վճար ող նե րի համա ր՝ հիմն-
ակա նում ու շա դրո ւթ յունը  կ ենտրոն ացնե լով առ ավ ել  պահանջվա ծ թեման-
երի վրա : Դրան ց մա սի ն հա յտարութ յո ւնն երը և ա յլ տե ղե կա տվությունը 
հասանելի  ե ն ՀՀ Կ Ա ՊԵԿ հարկայի ն ծառայ ութ յա ն կայքո ւմ և  հար կա յին 
տես չութ յուններ ու մ տ եղա դր ված ցուց ատախտակն երի  վ րա:
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Հ ար կ վճարո ղն եր ի ա նհատական իրազեկում ը

ա)  ՀՀ  ԿԱ ՊԵԿ կառուցված քո ւմ  գ ործ ու մ է հե ռախո սազանգեր ի սպասար-
կմա ն կե նտրոն ը, 

բ)  Անհատա կա ն իրազեկման նպատակով  Հ Հ ԿԱ ՊԵԿ- ը գործնականում 
կիրառում է նա և մի շարք  ա յլ գործի քն եր,  օ րինակ՝  տ եղե կա տվակա ն 
տերմի նալն երը, որոն ք տեղադ րվ ած են բ ոլոր  հար կա յին տ եսչո ւթ յուններ ի 
տարածքներ ում և թ ու յլ են տ ալի ս օգ տվ ողին ինք նուրույն որե ն կամ Հա-
րկ վ ճարողների սպա սա րկ ման  (ՀՎՍ)  ս տոր աբաժա նման  աշխատակցի 
օգնությամբ  գ տնե լ փն տրվ ող տեղեկատվությո ւն ը ՀՀ Կ Ա Պ ԵԿ  հարկայ-
ին  և մա քս ային կա յքերից և օրե նս դրական շ տեմարաններից («Ա ռլիս» ), 
մ ուտք գործ ել և  օ գտ վել ՀՎ Ս էլեկ տրոն այ ին ծառայությո ւն ներ ից:  

ՀՀ  կ ազմա կեր պությու ննե րի  և  ա նհատ ձեռնարկատերերի հ ետ ՀՀ ԿԱ 
Պ ԵԿ- ի հաղո րդ ակցո ւթյունը կ ազ մակերպվ ում է հայե րեն լ եզ վով, ո րն 
օրենսդրական  պ ահ անջ է: Ին չ վե րաբերո ւմ է ֆ իզ իկ ական անձանց և օտ-
ար երկրյա սո ւբյ եկտն եր ի հետ  հաղորդակց մանը, ա պա  ա յս դեպքում կ իր-
առե լի  են նա և փ ոխ ադարձաբար  ըն դունելի այլ  լե զո ւներ:

( ii i) Հ արկայի ն գան գատար կմ ան մեխա նիզմի  ա ռկ այո ւթյ ուն ը և 
կիրառո ւմը

Հ արկ այ ին մար մն ի և հարկ այ ին ծ առայ ող ի գործ ող ություն ների վ ար չակա ն 
կարգ ով  բո ղոքարկման վե րաբեր յա լ դրու յթները կա նոն ակ արգվու մ են 
« Հարկայ ին ծառայո ւթյ ան մասին» Հ Հ օրենքի 4 3.1 հոդվա ծով , ին չպես  
նաև « Վարչա րա րությ ան հի մունքն երի և վար չական վար ույ թի մա սին » 
ՀՀ օրե նքո վ:  Հարկայի ն և մա քսային մա րմնի  գործող գա նգ ատ արկմա ն 
հ ան ձն աժողովը պ ատ ասխանա տու  է  հարկայի ն և մա քս ային  մար մն ի 
գործողու թյո ւն ների դեմ գա նգա տների ու սումնասիրմա ն,  ինչպե ս նաև 
հար կային վեճեր ի լո ւծ մա ն համար:  Հ անձնաժող ովը հ ար կա յին մա րմնի 
ղե կավ արի կող մի ց ձևավո րվ ող, վերա դաս հարկա յին մար մնում մ շտապես 
գործող մ արմին է:  Ա յն  կազմ ված է ն ախ ագահից  և ութ  անդամի ց,  որ ոնք 
իրե նց  ա շխ ատանքը հա նձ նաժողովու մ համատե ղու մ են իր են ց զբաղ եց-
րած հարկայի ն ծ առ այության  պ աշտոններ ի հ ետ : Դիմու մ- գա նգ ատները  
հանձնաժող ովի կողմից  քննության  են ա ռնվ ում 15 օրվա ընթացք ու մ, իսկ 
դ րա նց վ եր աբերյ ալ որոշումները  կ այացվու մ են գանգատի  ս տա ցմ ան 
կամ  հանձ նաժ ողովի նիս տի ամսաթվ ին հա ջոր դող 30 օրվա ընթացքում : 
2 011-2012թթ. ընթացքու մ ՀՀ Կ Ա ՊԵԿ-ի գա նգ ատ արկման  հանձնաժող-
ովի կողմի ց քննո ւթ յա ն է ա ռն վե լ ը նդ ամենը համապատասխանա բար 23 0 
և 156 գանգատ, որից  4 2%- ը և 47%-ը բավարարվել է, իսկ 3 8% -ը  և  3 3% -ը` 
համա պատասխանաբար մե րժվե լ:  2013 թվա կան ի առաջի ն վ եց ամիսնե-
րի  ը նթ ացքում հա նձնաժող ովը քննության է  առել թվով 90 գանգա տ,  որ-
ոնց 43%-ը բավարարվել են , իսկ  32% -ը մեր ժվ ել։
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Հա րկ վճար ող ներ ի կողմից ներկա յաց վո ղ դիմում- գանգատն երի  ք նն ությ-
ան արդյուն ավե տո ւթյունը  բ արձրացնել ու  ն պատա կով ՀՀ կառավար ութ-
յա ն 2010թ. հոկտեմբերի 21- ի թիվ 1361-Ն որոշման հիման  վրա 2010 թ.  
ս տեղ ծվ ել է մի ջգ երատ եսչական  գանգատար կմա ն խորհու րդ (այսու հետ` 
խ որհուրդ), ո րի կազմում  ը նդ գրկ վել  են ներկա յացո ւց իչներ  Հ Հ ֆինա-
նսն երի նախար ար ու թյ ու նից, ՀՀ  է կոնո միկ այի նախարա րո ւթ յո ւնից , ՀՀ 
ա րդ ար ադատ ութ յան նախարարությունից, ՀՀ ԿԱ  Պ ԵԿ -ից և ՀՀ կ առ ավ-
արա րությ ան աշ խատակա զմից: Խո րհրդո ւմ որոշումները  կ այացվում ե ն 
ձայ ների  պարզ մեծամ ասնութ յամբ: Խո րհ րդի նիստ երն իրավազո ր ե ն 
եթե դրան մա սնակց ում  ե ն խոր հրդի ան դամնե րի կեսից ավելին:  Խ որհու-
րդ ն իր նիստ երի ժամանակ  ք նն ար կում է  հանձնաժ ողովի կողմի ց մերժվ-
ած  կա մ մասնա կի բա վարար ված  գ անգատ ների փաթեթն եր ը և խոր հրդ ի 
նիստե րի  անցկացման  վայ րո ւմ դրա մու տքագրվելո ւն հա ջոր դող 10 օրվա  
ը նթ ացքո ւմ իր  եզ րա կաց ությունը ներկայա ցնո ւմ  ՀՀ  ԿԱ ՊԵԿ:  Գ ան գա-
տարման հանձն աժ ողովը, հա շվի ա ռնե լով խո րհ րդ ի ըն դու նած եզ րակացո-
ւթ յու նը , երկո ւ աշխ ատա նքային օրվ ա ընթացքո ւմ ընդու նո ւմ է դի մու մ-
գան գա տի վերա բերյա լ որո շու մը: Խո րհ րդ ի ըն դունած  ե զրա կացու թյա ն 
վե րաբե րյ ալ առա րկությունների դեպ քո ւմ  ՀՀ ԿԱ  Պ ԵԿ նախագահը նե-
րկա յացն ում է իր առար կու թյ ուննե րը , գան գատնե րի փա թե թը  և խ որհ րդի 
եզրակ աց ու թյունը ՀՀ վ ար չա պետին: ՀՀ վա րչա պետի մ ոտ քննա րկ ու մի ց 
հետ ո հ անձնաժող ով ը կայաց նում է  ո րո շում, որի  բնօր ինա կը մեկ օ րվա 
ընթացքում տրամա դր վում է հարկ վճ ար ող ին, իսկ կ րկնօրինակը` խո րհ-
րդի ն: ՊԵԿ-ի  գ ան գա տարմ ան  հան ձն աժողո վի ո րո շումն երի  ընդունմա-
նը հա ջոր դող 10 օրվա ըն թա ցքո ւմ դրանք հրապարակ վո ւմ  են ՊԵԿ -ի 
պաշտոն ակ ան կայք ում:

Ընդհ ան ուր առմամբ, գ անգատա րկ ման  խորհրդ ի ի նստիտ ու տի  ներդրումը 
բար ելա վե լ է հա րկ վճ արողների գանգատն երի  ք ննու թյ ան  գոր ծը նթաց ի 
ա նա չառո ւթ յանը  և ան կախո ւթյանը: Գա նգ ատ արկման  հանձնա ժո ղովի  
կողմից գ անգատ ար կմ ան խ որհր դի  եզրակ ացո ւթ յուններ ը չընդու նել-
ու  դ եպքում ՀՀ Վար չա պետի մոտ  գա նգատն երի քննարկ ումը կա րող  է  
նպաս տե լ գո րծ ընթա ցի  ա րդ արու թյ անը և անաչառ ու թյան ը: 

Հարկ վճ արողը իրա վո ւնք ուն ի նաև դա տակ ան  կարգով բողոք ար-
կելո ւ ՊԵ Կ-ի գործող ութ յուն ներ ն ու անգոր ծո ւթ յու նը` իր  հ այց ադ իմումը 
ներկայա ցն ելով ի նչպե ս վարչ ական վա րույթից հե տո, այնպե ս էլ  նախքան  
այն: Դ ատ ակա ն կարգ ով նե րկայացված բողոքն եր ը լսվո ւմ  ե ն ըն դհանուր  
ի րավասո ւթ յա ն վարչական դատա րա նում:

20 13թ. ապրիլ ին կայացա ծ ԱՄ Հ-ի Ֆիսկ ալ  հարա բեր ու թյո ւննե րի  դ եպար-
տամենտի առ աքե լությունը ե զր ակա ցրել է, որ  առա ջընթաց է արձանա-
գր վում վի ճելի հ ար ցեր ի լու ծմ ան  մեխան իզմի կա տարե լագործմ ան ու-
ղղությամբ (որի  մասին հղում է արվում  ԱՄ Հ-ի 20 10 թ. հ աստատվ ած 
Եր կար աձգված  ֆի նա նսա վորման և  վարկավ որմ ան ծ րա գրի  6-րդ ո ւսու-
մնասիրման փաստաթ ղթում (20 13 թ. հուլ իս )) :
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Ը նթացիկ  և  պլա նա վորված աշխատ ան քները 

2 013 թվակա նի  հ ուլի սին  ՀՀ կա ռա վարությ ուն ը հաստատ ել է «Հարկ-
ային և մա քսային  օ րեն սդրությ ան  վ եր անայման ռազմ ավ արակա ն սկզբ-
ունքնե րի ուղեցույցը և դր անցի ց բխող  միջ ոցա ռումնե րի  ի րա կանա-
ցման ժա մանակա ցո ւյցը »: Նշյ ալ ո ւղեցույցո վ ամ րագրվ ու մ են առաջիկա  
տ արինե րին Հ Հ հա րկային  օ րեն սդրությ ան  վերանայման հի մնական 
սկզբունքներ ը, ինչպես նաև սահմ ան վո ւմ են դրանց իրական աց մա նն ո ւղ-
ղված միջոցառումները:

2013 թ.  ՀՀ ԿԱ ՊԵ Կ-ը ա զգ այ ին  փոստային օպերատո րի  հե տ կնքել է  
հ ամաձայ նագ իր փո ստ ային բաժանմու նքն եր ում հա րկ վ ճարողների 
սպ ասարկմ ան  (ՀՎՍ)  կ ետե ր բացելու վ եր աբերյա լ:  Հ ՎՍ կետերը հ ան-
դիսանու մ են  հար կա յին տեսչութ յու նն երի հա րկ վ ճարողներ ի ս պա սարկմ-
ան կեն տր ոններ ի աշ խար հագրորե ն առ ան ձնաց ված ստ որաբաժա նո ւմն-
եր , որոնք ա յցե լուներ ին  են մատուցու մ ա ռավել բ ար ձր պահանջա րկ  ուն-
եցող  ՀՎՍ ծառայությունն եր,  այդ թվո ւմ  տ րամա դրում պա րզ աբա նո ւմներ  
և տեղե կատվական  աջ ակցո ւթյո ւն  հաշվե տվ ութ յուննե րի նե րկայացմ ան և 
հա րկերի վճարման գո րծո ւմ :

2012թ . դե կտ եմբե րին ՀՀ Կառ ավ արո ւթյուն է ներկ այ ացվել  Տ ՀԶԿ-ի ու-
ղեցույցների ն հ ամ ահունչ տր անս ֆերտայ ին գն ագ ոյ աց ման մասին 
օրի նագիծը : ԱՄ Հ-ի Ֆիսկ ալ  հարա բեր ու թյո ւնների  դեպարտամենտը, 
ս ակայն, հանդ ես  է եկել նշ վա ծ օրին ագծի կատա րելագ որ ծման ն ուղղվա ծ 
առաջար կն եր ով , որ ոնք  ՀՀ Կ առ ավ արություն ը նախա տեսու մ է ներառել 
Խ որ հրդարա նի  քն նա րկման ը ներ կայացվելիք օրինագծում:   

ՀՀ  ԿԱ ՊԵ Կ- ը և Հարկ ային քա ղաքա կան ության  վ ար չությ ուն ը տե-
խնիկական աջ ակցու թյ ուն  են  ս տանում Համաշխարհային բանկից, ԱՄՀ-
ից և ԱՄՆ ՄԶԳ- ից: 9 ԱՄՆ  ՄԶԳ-ի  ֆ ին անս ավորմամբ իրական ացվո ղ 4 
տ արվ ա տևողու թյ ամ բ Հա րկ ային բ ար եփոխու մներ ի ծրագիրը գործարկ-
վե լ է 20 13 թ.  փետր վա րին: Ծրագիր ը ներա ռու մ է  հ ետևյալ բ աղ ադր իչ ներ ը. 
(i ) Հայա ստան ի Հանր ապ ետութ յա ն Ֆինա նսների նախարարության և  Հ Հ 
ԿԱ ՊԵԿ- ի մար դկա յին և ին ստիտ ուցի ոն ալ կար ող ությունների զ արգ աց-
ում, և  ( ii ) Հարկ ային ք աղա քա կա նութ յան և վարչարա րո ւթյա ն շուր ջ եր-
կխոսության բարելավում:

9  ԱՄՀ-ի ՖՀԴ-ի կողմից 2010թ. մարտից մինչև 2013թ. ապրիլը տրամադրվել է 7 տեխնիկական 
աջակցություն եկամուտների վարչարարության կատարելագործման ուղղությամբ:
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ԿՑ
Միավոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

Միավոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ Գնահատում

ԿՑ-13 C+ B+

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է հարկ 
վճա րող նե րի սպա սարկ ման (չա փում (ii)) և 
հար կա յին գան գա տարկ ման գոր ծըն թա ցի 
(չա փում (iii)) ա ռու մով:

(i) B B

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: 

ԳՉ (i). Բո լոր հիմնա կան հար կա տե սակ նե րին 
վե րա բե րող օ րենսդ րութ յու նը և  ըն թա ցա կար-
գե րը հստակ են և  ամ բող ջա կան, իսկ հա մա-
պա տաս խան պե տա կան մար մին նե րի հա յե-
ցո ղա կան ի րա վա սութ յուն նե րը` բա վա կա նին 
սահ մա նա փակ ված:

(ii) C A

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է ի շնոր հիվ 
նրա, որ ՊԵԿ-ի պաշ տո նա կան կայ քե րը 
էա պես կա տա րե լա գործ վել են` ա պա հո-
վե լով տե ղե կատ վութ յան ա վե լի դյու րին և  
ա րագ հա սա նե լիութ յու նը հարկ վճա րող նե-
րի հա մար: Կա տա րե լա գործ վել են հար կա յին 
հար ցե րի վե րա բեր յալ պար զա բա նումներ 
տրա մադ րող « Թեժ գիծ» ծա ռա յութ յան գոր-
ծա ռույթ նե րը: 2013թ. սկզբին ՊԵԿ-ը սկսել է 
շա բա թա կան պար բե րա կա նութ յամբ թո ղար-
կել «TaxInfo» հե ռուս տա շա րը: ՊԵԿ-ը պար բե-
րա բար անց կաց նում է ու սու ցո ղա կան ծրագ-
րեր և զանգ վա ծա յին քա րո զար շավներ:

(iii) C B

 Կա տա րո ղա կա նը էա պես բա րե լավ վել է 
միջ-գե րա տես չա կան գան գա տարկ ման 
խորհր դի ստեղծ ման արդ յուն քում հար կա-
յին գան գա տարկ ման կա ռուց ված քում ան-
կա խութ յան ա պա հով ման մի ջո ցով:

ԳՉ (iii). Ս տեղծ վել և լիար ժե քո րեն գոր ծում է 
թա փան ցիկ վար չա կան ըն թա ցա կար գեր ու նե-
ցող հար կա յին գան գա տարկ ման հա մա կարգ, 
բայց դեռևս շատ վաղ է գնա հա տե լու նրա 
արդ յու նա վե տութ յու նը, կամ նրա ո րո շումնե րի 
հրա պա րա կայ նութ յան, է ֆեկ տի վութ յան, ար-
դա րութ յան կամ կա տար ման նկատ մամբ արդ-
յու նա վետ հսկո ղութ յան հետ կապ ված ո րոշ 
հար ցեր են թա կա են կար գա վոր ման:

ԳՉ = գնա հատ ման չա փա նիշ
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3.5.1.2.  ԿՑ-14. Հարկ վճա րող նե րի գրանց ման և հար կե րի 
գնա հատ ման մի ջո ցա ռումնե րի արդ յու նա վե տութ-
յու նը 

(i) Հարկ վճա րող նե րի գրանց ման հա մա կար գում կի րառ վող հսկո ղութ-
յուն նե րը 

1) 2011թ. ապ րի լի 1-ից ՀՀ-ում ներդր ված է «մեկ պա տու հա նի» սկզբուն քով 
հարկ վճա րող նե րի հաշ վառ ման հա մար նե րի (ՀՎՀՀ) տրա մադր ման հա մա-
կար գը: Այդ սկզբուն քի ներ քո ՀՎՀՀ-ն տն տես վա րո ղին է տրա մադր վում է 
պե տա կան գրանց ման (հաշ վառ ման) ժա մա նակ` ա ռանց հար կա յին մար մին 
դի մե լու: Ներ կա յումս հաշ վառ ման նպա տա կով հար կա յին մար մին պետք է 
դի մեն միայն ան հատ ձեռ նար կա տեր չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձինք, 
ինչ պես նաև նո տար նե րը և դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չութ յուն նե րը 
և հ յու պա տո սա կան հիմնարկ նե րը, դրանց հա վա սա րեց ված մի ջազ գա յին, 
միջ կա ռա վա րա կան (միջ պե տա կան) կազ մա կեր պութ յուն նե րը: ՀՎՀՀ-ը և 
հաշ վառ ման վկա յա կա նը տրա մադր վում են դի մո ղին ոչ ուշ, քան դի մե լու 
օր վան հա ջոր դող աշ խա տան քա յին օ րը: Հարկ վճա րո ղին տրա մադր վում է 
ե զա կի հաշ վառ ման հա մար (ՀՎՀՀ), ո րը են թա կա չէ փո փոխ ման` ան կախ 
հարկ վճա րո ղի կար գա վի ճա կից: Վեր ջի նիս վե րա կազ մա վոր ման դեպ քում, 
օ րի նակ, ՀՎՀՀ-ն փո խանց վում է հարկ վճա րո ղի ի րա վա հա ջոր դին: 

Հարկ վճա րող նե րի հաշ վա ռումն ի րա կա նաց վում է միաս նա կան է լեկտ րո-
նա յին շտե մա րա նի մի ջո ցով, ո րը լիո վին ավ տո մա տաց ված է և հան դի սա-
նում է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի է լեկտ րո նա յին կա ռա վար ման հա մա կար գի ա ռան-
ձին մո դուլ նե րից մե կը: Հարկ վճա րող նե րի ռե գիստ րի ընդ հա նուր տվյալ-
նե րը հա սա նե լի են հար կա յին ծա ռա յութ յան կայ քում՝ «ՀՀ հարկ վճա րող-
նե րի փնտրման հա մա կարգ»-ում (http://taxservice.am/OS_Taxpayers.aspx):

ԱԱՀ վճա րող հա մար վող նե րի մա սով ա ռան ձին հաշ վա ռում վա րե լու հա-
մար կի րառ վում է նաև ա վե լաց ված ար ժե քի հարկ վճա րող նե րի հաշ վառ-
ման հա մար ներ, որն ի րե նից ներ կա յաց նում նույն հարկ վճա րո ղի ՀՎՀՀ` 
ա վե լաց րած « / 1» ե թե հարկ վճա րո ղը կազ մա կեր պութ յուն է և « / 0», ե թե 
հարկ վճա րո ղը ան հատ ձեռ նար կա տեր է:

ՀՎՀՀ-ի առ կա յութ յու նը պար տա դիր է հարկ վճա րո ղի հաշ վետ վութ յուն-
նե րի և վ ճա րա հաշ վար կա յին փաս տաթղ թե րի վրա: ՀՎՀՀ-ի առ կա յութ-
յու նը նաև պար տա դիր է ՀՀ տա րած քում կազ մա կեր պութ յուն նե րի և  ան-
հատ ձեռ նար կա տե րե րի կող մից բան կա յին հա շիվներ բա ցե լու դեպ քում, 
ո րը թույլ է տա լիս ՊԵԿ-ին նե րա ռել ֆի զի կա կան ան ձանց և  ըն կե րութ յուն-
նե րին հար կա յին հաշ վառ ման ցան ցում:

Վեր ջերս ա ռա ջըն թաց է ար ձա նագր վել նաև ե կամ տա յին հար կի և կեն-
սա թո շա կա յին վճար նե րի անձ նա վոր ված հաշ վառ ման նոր է լեկտ րո նա-
յին հա մա կար գի գոր ծարկ ման մի ջո ցով կեն սա թո շա կա յին վճար նե րում 
ՀՎՀՀ-նե րի հա ջող ին տեգր ման ուղ ղութ յամբ:
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2013թ. ապ րի լին կա յա ցած ԱՄՀ-ի ՖՀԴ-ի ա ռա քե լութ յու նը ա ռա ջար կել է 
էլ ա վե լի ամ րապն դել հարկ վճա րող նե րի հաշ վառ ման հսկո ղութ յուն նե րը 
և հաշ վետ վութ յուն նե րի ներ կա յաց ման ըն թա ցա կար գե րը:

(ii) Գ րանց ման և հայ տա րա րագր ման պար տա վո րութ յուն նե րի չկա տար-
ման դեպ քում կի րառ վող պատ ժա մի ջոց նե րի արդ յու նա վե տութ յու նը

Հար կա յին օ րենսդ րութ յան պա հանջ նե րի խախտ ման հա մար գոր ծող 
օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված են ե րեք տե սա կի պա տաս խա նատ վութ յան 
մի ջոց ներ` վար չա կան, քրեա կան և ֆի նան սա կան (տույ ժեր, տու գանք-
ներ): Հար կա յին օ րենսդ րութ յամբ պա հանջ նե րի խախտ ման հա մար նա-
խա տես ված պատ ժա մի ջոց նե րը նա խա տես ված են « Հար կե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քով, իսկ ո րոշ ա ռանձ նա հա տուկ դեպ քե րի հա մար` նաև ա ռան ձին 
հար կա տե սակ նե րի մա սին օ րենք նե րով: Մաս նա վո րա պես « Հար կե րի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես վում է հետև յա լը.

-  հար կի գու մա րը սահ ման ված ժամ կե տում չվճա րե լու հա մար ուշ վճար-
ված հար կի գու մա րի նկատ մամբ օ րա կան 0.15 տո կո սի չա փով տույժ,

-  հար կա յին հաշ վետ վութ յուն նե րը սահ ման ված ժամ կե տից 15 օր ու-
շա ցու մով ներ կա յաց նե լու հա մար ուշ ներ կա յաց ված հաշ վետ վութ յան 
մեջ նշված հար կի գու մա րի 5 տո կոս չա փով տույժ,

-  հաշ վա պա հա կան հաշ վա ռում չվա րե լու կամ սահ ման ված կար գի 
խախ տումնե րով վա րե լու հա մար այդ խախտ ման հետ ևան քով պա-
կաս հաշ վարկ ված հար կի գու մա րի 10 տո կո սի չա փով տու գանք,

-  հարկ վող օբ յեկ տը թաքց նե լու կամ պա կաս ցույց տա լու մեկ տար վա 
ըն թաց քում հայտ նա բեր ված 1-ին դեպ քե րի հա մար թաքց ված կամ 
պա կաս ցույց տրված հար կի գու մա րի 50 տո կոս չա փով տու գանք, 
իսկ մեկ տար վա ըն թաց քում կրկնա կի խախտ ման դեպ քում` տու-
գանք 100 տո կո սի չա փով,

-  ա ռանց օ րեն քով սահ ման ված կար գի պե տա կան գրանց ման (հաշ վառ-
ման) ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նե լու հա մար 
տու գանք` այդ գոր ծու նեութ յան արդ յուն քում հար կա յին օ րենսդ րութ յամբ 
սահ ման ված կար գով հաշ վարկ ված ի րաց ման շրջա նա ռութ յան (հա մա-
խառն ե կամ տի) 50 տո կո սի չա փով, բայց ոչ պա կաս եր կու հար յուր հա-
զար դրա մից: Նշ յալ խախ տումն ար ձա նագ րե լուց հե տո մեկ տար վա 
ըն թաց քում կրկնվե լու դեպ քում գանձ վում է տու գանք՝ հա մա պա տաս-
խա նա բար 100 տո կո սի չա փով, բայց ոչ պա կաս հինգ հար յուր հա զար 
դրա մից: Միա ժա մա նակ, ե թե ի րա կա նաց վող գոր ծու նեութ յու նը են թա-
կա լի ցեն զա վոր ման, գոր ծու նեութ յունն ի րա կա նաց նող ան ձից գանձ-
վում է նաև լի ցեն զա վոր ման են թա կա տվյալ գոր ծու նեութ յան հա մար 
սահ ման ված պե տա կան տուր քի գու մա րի չա փով վնա սի հա տու ցում:

Նշ յալ գու մար նե րը են թա կա են վճար ման հա մա պա տաս խան ակ տը 
ներ կա յաց նե լու ամ սաթ վին հա ջոր դող 10-օր յա ժամ կե տում: Հար կա յին 
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օ րենսդ րութ յան պա հանջ նե րի չկա տար ման հա մար նա խա տես վող պատ-
ժա մի ջոց նե րը հստակ են: Պատ ժա մի ջոց նե րի կի րա ռու մը հա մար ժե քո րեն 
արդ յու նա վետ է այն ա ռու մով, որ խախ տու մը բա ցա հայ տե լուց հե տո հնա-
րա վոր չէ խու սա փել պա տաս խա նատ վութ յու նից: Այ նո ւա մե նայ նիվ, միշտ 
չէ, որ պատ ժա մի ջոց նե րը (ո րոնք թեև արդ յու նա վետ են) մշտա պես հետ-
ևո ղա կա նո րեն կի րառ վում են:
(iii) Հար կա յին աու դի տի և հար կա յին խար դա խութ յան դեպ քե րի 
քննութ յան ծրագ րե րի պլա նա վո րումն ու մո նի տո րին գը
2008թ. ՊԾՖՀ-ից հե տո էա պես կա տա րե լա գործ վել է հար կա յին ստու գում-
նե րը կար գա վո րող ի րա վա կան դաշ տը: Ս տու գումնե րի պլա նա վոր ման ողջ 
գոր ծըն թա ցը կար գա վոր վում է (i) «ՀՀ-ում ստու գումնե րի կազ մա կերպ ման և  
անց կաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով, (ii) ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2011 թվա կա նի 
նո յեմ բե րի 10-ի « Հար կա յին մարմնի գոր ծու նեութ յան շրջա նակ նե րում ռիս կի 
վրա հիմն ված ստու գումնե րի մե թո դա բա նութ յու նը և ռիս կայ նութ յու նը ո րո շող 
չա փա նիշ նե րի ընդ հա նուր նկա րա գի րը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 1636-Ն 
ո րոշ մամբ, (iii) ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նա խա գա հի 2011 թվա կա նի նո յեմ բե րի 28-ի « Ռիս-
կա յին չա փա նիշ նե րի վրա հիմն ված ստու գումնե րի պլա նա վոր ման գոր ծըն-
թա ցի նկա րագ րութ յու նը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 2923-Ա հրա մա նով և (iv) 
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նա խա գա հի 2011 թվա կա նի ապ րի լի 28-ի « Հար կա յին մարմնի 
կող մից ստու գումնե րի և  ու սումնա սի րութ յուն նե րի կազ մա կերպ ման, անց կաց-
ման և  ի րաց ման կա նո նա կար գը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 745-Ա հրա մա նով:
Հար կա յին մար մի նը ստուգ ման է են թար կում ստու գումնե րի տա րե կան 
ծրագ րում նե րառ ված տնտես վա րող նե րին: Հար կա յին մար մի նը կազ մում 
է ստու գումնե րի ծրա գի րը` հաշ վի առ նե լով «ՀՀ-ում ստու գումնե րի կազ-
մա կերպ ման և  անց կաց ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով սահ ման վող պա հանջ-
նե րը, այ սինքն` ստու գումնե րի ծրագ րե րը կազմ վում են ռիս կե րի հա մա-
կար գի մի ջո ցով ընտր ված հարկ վճա րող նե րի ցան կի հի ման վրա` հաշ վի 
առ նե լով նրանց ռիս կայ նութ յան խմբե րը: Ն շա նա կա լից ռիսկ պա րու նա-
կող ընտր ված ուղ ղութ յուն նե րից մե կը վե րա բե րում է ԱԱՀ-ի վե րա դար ձին 
(օր.` հարկ վճա րող նե րը պա հան ջում են ԱԱՀ-ի վե րա դարձ այն ծախ սե րի 
հա մար, ո րոնք կապ ված չեն ի րենց գոր ծու նեութ յան հետ): Ուս տի, տվյալ 
ուղ ղութ յամբ ստուգ ման աշ խա տանք նե րը ընդ լայն վել են:
2012 թվա կա նին ստուգ ման են թա կա հար կա տու նե րի ցան կում ընդգրկ-
ված էին 2386 տնտես վա րող ներ, 2013 թվա կա նին` 1566, իսկ 2013թ. 
հու լի սի 1-ից մինչև 2014թ. հու նի սի 30-ը` 1385 տնտես վա րող ներ: Բա ցի 
այդ, նվա զել է հար կա յին մարմնի կող մից ի րա կա նաց ված ստու գումնե-
րի թի վը: Այս պես, ե թե  2011 թվա կա նին ի րա կա նաց վել է 1604 ստու գում, 
ա պա սկսած 2012թ. դրանց թի վը կազ մել է 1016: Ս տու գումնե րի թվի նա-
խա տես վող կրճա տու մը հիմնա վոր վում է ա ռա վել ռիս կա յին ուղ ղութ յուն-
նե րում ջան քե րի կենտ րո նաց ման անհ րա ժեշ տութ յամբ, ո րի մա սին են 
վկա յում մեկ ստուգ ման հաշ վով հայտ նա բեր ված գու մար նե րի ա ճը, ո րը 
2012թ. արդ յունք նե րով կազ մել է 80 տո կոս: 
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2013թ. ապ րի լի ԱՄՀ-ի ՖՀԴ-ի ա ռա քե լութ յունն ա ռա ջար կել է էլ ա վե լի 
հզո րաց նել հար կա յին ստու գումնե րի գոր ծա ռույ թը:

Ըն թա ցիկ և պ լա նա վոր ված աշ խա տանք նե րը 

ՀԲ-ի ֆի նան սա վոր մամբ ի րա կա նաց վող Հար կա յին վար չա րա րութ յան 
ար դիա կա նաց ման ծրա գի րը գոր ծարկ վել է 2012թ. դեկ տեմ բե րին: Ծ րագ-
րի փաս տաթղ թում նշվում է այլ երկր նե րի հա մե մատ հար կեր/ՀՆԱ հա րա-
բե րակ ցութ յան ցածր մա կար դա կի մա սին, ո րը պայ մա նա վոր ված է բազ-
մա թիվ հար կա յին ար տո նութ յուն նե րի արդ յուն քում հարկ ման նեղ բա զա-
յով և հար կա յին խար դա խութ յան դեպ քե րի բա ցա հայտ ման ու պատ ժե լու 
հա մար պա հանջ վող կա րո ղութ յուն նե րի ան բա վա րա րութ յամբ: Ծ րա գի րը 
կհա մա գոր ծակ ցի նաև վեր ջերս գոր ծարկ ված ԱՄՆ ՄԶԳ-ի Հար կա յին 
բա րե փո խումնե րի ծրագ րի հետ: Ծ րագ րի նպա տակն է. (i) ներդ նել ՊԵԿ-ի 
գոր ծու նեութ յա նը ա ջակ ցող ժա մա նա կա կից, ին տեգր ված ՏՏ հա մա կարգ, 
(ii) բա րե լա վել տվյալ նե րի փո խա նա կու մը, (iii) վե րա կազ մա վո րել և  ավ տո-
մա տաց նել բիզ նես գոր ծըն թաց նե րը, և (iv) ընդ լայ նել էլ-կա ռա վա րու մը:

ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

ԿՑ-14 B B

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է չա փում 
(iii)-ի մա սով` ի շնոր հիվ ռիս կե րի վրա հիմն-
վող հար կա յին ստու գումնե րի հա մա կար գի 
հա ջող ներդր ման և կի րառ ման: Ընդ հա նուր 
գնա հա տա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ:

(i) B B

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: 
ՀՎՀՀ-նե րը միա ցած չեն պե տա կան այլ 
մար մին նե րում վար վող տե ղե կատ վա կան 
բա զա նե րին, բա ցա ռութ յամբ ի րա վա-
բա նա կան ան ձանց «մեկ պա տու հա նի» 
սկզբուն քով գրանց ման հա մա կար գի, ո րի 
հետ կապն ա պա հով վել է 2011թ. ապ րի լից: 
ՀՎՀՀ-նե րի տրա մադր ման գոր ծըն թա ցը 
կենտ րո նաց ված է և  ավ տո մա տաց ված: 
Բա ցի այդ, հարկ վճա րող նե րի տե ղե կատ-
վա կան բա զան ո րոշ չա փով միա ցած է 
բան կա յին հա մա կար գին, քա նի որ ՀՀ տա-
րած քում բան կա յին հա շիվ բա ցե լու հա մար 
պա հանջ վում է ՀՎՀՀ-ի ներ կա յա ցում: 

ԳՉ (i). Հարկ վճա րող նե րը հաշ վառ վում են 
ամ բող ջա կան տե ղե կատ վա կան բա զա յի 
հա մա կար գում` ա պա հով ված պե տա կան 
այլ մար մին նե րի հաշ վառ ման հա մա կար-
գե րի և ֆի նան սա կան հատ վա ծի կա նո նա-
կար գե րի հետ ո րոշ կա պե րով:
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ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

(ii) B B

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: 
Հար կա յին օ րենսդ րութ յան պա հանջ նե րի 
չկա տար ման հա մար նա խա տես վող պատ-
ժա մի ջոց նե րը բա վա կա նին հստակ են: 
Պատ ժա մի ջոց նե րի կի րա ռու մը հա մար ժե քո-
րեն արդ յու նա վետ է այն ա ռու մով, որ խախ-
տու մը բա ցա հայ տե լուց հե տո հնա րա վոր չէ 
խու սա փել պա տաս խա նատ վութ յու նից: 

ԳՉ (ii). Խախ տումնե րի հա մար սահ ման ված 
են պատ ժա մի ջոց ներ կար ևոր ուղ ղութ յուն-
նե րի մեծ մա սում, բայց ոչ լիար ժեք և/ կամ 
ոչ հետ ևո ղա կան վար չա րա րութ յան պատ-
ճա ռով միշտ չէ, որ դրանք արդ յու նա վետ են:

(iii) C B

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է: 2008թ. 
ՊԾՖՀ-ից ի վեր ներդր վել և հա ջո ղութ յամբ 
ի րա կա նաց վում է ռիս կե րի վրա հիմն ված 
հար կա յին ստու գումնե րի ընտ րութ յան հա-
մա կար գը:

ԳՉ (iii). Հար կա յին ստու գումնե րը և խար-
դա խութ յան դեպ քե րի քննութ յու նը կա ռա-
վար վում և հաշ վետ վութ յուն նե րում ներ կա-
յաց վում են գրա վոր սահ ման ված ստու գում-
նե րի պլա նի հա մա ձայն, և սահ ման ված են 
հստակ ռիս կա յին չա փա նիշ ներ ինք նագ նա-
հա տում կի րա ռող առն վազն մեկ կար ևոր 
հար կա յին ուղ ղութ յու նում:

ԳՉ = գնա հատ ման չա փա նիշ

3.5.1.3.  ԿՑ-15. Հար կե րի հա վա քագր ման արդ յու նա վե-
տութ յու նը

Այս ցու ցա նի շը գնա հա տում է հար կա յին մարմնի կող մից հար կա յին 
ա պառք նե րի մա կար դա կի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող հսկո ղութ յու նը, 
ե կա մուտ նե րի վար չա րա րութ յան մարմնի կող մից հար կե րի գու մար նե-
րը գան ձա պե տա րան փո խան ցե լու և հա վա քագ րումնե րի հա մա կար գի 
պատ շաճ գոր ծու նեութ յան ա պա հով ման նպա տա կով հար կա յին հա վա-
քագ րումնե րի տվյալ նե րի հա մադր ման արդ յու նա վե տութ յու նը։ Այս ցու ցա-
նի շը ա ռա ջին չա փու մը վեր լու ծում է վեր ջին եր կու ա վարտ ված ֆիս կալ 
տա րի նե րի հա մար, իսկ մնա ցած եր կու չա փումնե րը` ի րա վի ճա կի գնա-
հատ ման պա հի դրութ յամբ (2013թ. սեպ տեմ բեր):  
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(i) Հա մա խառն հար կա յին ա պառք նե րի հա վա քագր ման մա կար դա կը

ՊԵԿ-ում հար կա յին պար տա վո րութ յուն նե րը, այդ թվում ա պառք նե րը (ժամ-
կե տանց պար տա վո րութ յուն նե րը), տույ ժերն ու տու գանք նե րը հետ ևո ղա-
կա նո րեն է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով հաշ վառ վում են հարկ վճա րող նե րի 
ան հա տա կան հա շիվնե րի քար տե րում « Հար կա տու 3» է լեկտ րո նա յին կա-
ռա վար ման հա մա կար գի մի ջո ցով: 2011թ. տա րե վեր ջից նշված հա մա կար-
գի մի ջո ցով է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով մշակ վում են հար կա յին հաշ վետ վութ-
յուն նե րի տվյալ նե րը և  ի րա կա նաց վում է հար կա յին հա շիվնե րի ավ տո մատ 
վեր լու ծութ յու նը: Հա մա կար գը տա լիս է ա պառք նե րի, այդ թվում տվյալ օր վա 
դրութ յամբ դրանց կու տա կա յին մե ծութ յան մա սին տար բեր տե ղե կանք նե րի 
գե նե րաց ման հնա րա վո րութ յուն: ԱՄՀ-ի Եր կա րաձգ ված վար կա վոր ման և 
ֆի նան սա վոր ման ըն թա ցիկ ծրագ րով նա խա տես վող հաշ վետ վա կան պա-
հանջ նե րից մե կը են թադ րում է հար կա յին ա պառք նե րի մա սին ՊԵԿ-ի կող-
մից ամ սա կան հաշ վետ վութ յուն նե րի ներ կա յա ցում (30 խո շո րա գույն կազ-
մա կեր պութ յուն նե րի, ջրա յին տնտե սութ յան, է ներ գե տի կա յի և  ո ռոգ ման 
ո լորտ նե րի ըն կե րութ յուն նե րի հա մար` ե ռամս յա կա յին պար բե րա կա նութ-
յամբ): Աղ յու սակ 14-ում ներ կա յաց վում են տա րե վեր ջի դրութ յամբ հար կա յին 
կու տա կա յին ա պառք նե րը` ար տա հայտ ված հար կա յին հա վա քագ րումնե րի 
նկատ մամբ տո կո սա յին հա րա բե րակ ցութ յան տես քով:

Աղ յու սակ 14. Հար կա յին կու տա կա յին ա պառք նե րը

ՀՀ դրամ 2010թ. 2011թ. 2012թ.

1) Հար կե րի հա վա քագ րում 592,529,892 652,083,928 747,612,355

2) Տա րեսկզ բի դրութ յամբ 
հար կա յին ա պառք նե րի կու-
տա կա յին մե ծութ յու նը

101,133,300 103,396,000 105,767,500

3) Հար կա յին ա պառք նե րի 
տե սա կա րար կշի ռը հար-
կա յին հա վա քագ րումնե-
րում =2/1

17 % 15.9 % 14.1 %

4) Տա րե վեր ջի դրութ յամբ 
հար կա յին ա պառք նե րի կու-
տա կա յին մե ծութ յու նը

103,396,000 105,767,500 100,138,200

5) Տա րե վեր ջի դրութ յամբ 
հար կա յին ա պառք նե րի տե-
սա կա րար կշի ռը հար կա յին 
հա վա քագ րումնե րում = 4/1

17.4 % 16.2 % 13.4 %

Աղբ յու րը` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
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2010-2012թթ. տա րե վեր ջի դրութ յամբ կու տա կա յին ա պառք նե րի ծա վա լը 
փոքր-ինչ փոխ վել է` կազ մե լով ընդ հա նուր տա րե կան հա վա քագ րումնե-
րի 13-17 տո կո սը: Այն հիմնա կա նում նե րա ռում է այն ա պառք նե րը, ո րոնք 
ա մեն տա րի փո խանց վում են հա ջորդ տա րի: 2012թ. վեր ջի դրութ յամբ 
100.1 մի լիարդ ՀՀ դրա մի կու տա կա յին ա պառք նե րից 68.2 մի լիարդ ՀՀ 
դրա մը (68%) բա ժին է ընկ նում ըն դա մե նը 30 կազ մա կեր պութ յուն նե րի: 
Ա պառք նե րի փոքր ծա վա լը պետք է թույլ տա ՊԵԿ-ին կենտ րո նաց նել 
ա պառք նե րի հա վա քագր մանն ուղղ ված իր ջան քե րը, բայց գործ նա կա-
նում, չնա յած այս ա ռու մով ա ջակ ցող օ րենսդ րութ յա նը,  ա պառք նե րի 
հա վա քագր ման ջան քե րը խնդրա հա րույց են, և  ա պառք նե րի հա մար յա 
ողջ գու մարն ա մեն տա րի փո խանց վում է գա լիք տա րի: Կա րո ղութ յուն-
նե րի հետ կապ ված սահ մա նա փա կումնե րը թույլ չեն տա լիս ՊԵԿ-ին հե-
տա գա քայ լեր ձեռ նար կել ա պառք ներ կու տա կած կազ մա կեր պութ յուն-
նե րի առն չութ յամբ:

Մ նա ցած 31.9 մլրդ ՀՀ դրա մից 29.5 մլրդ ՀՀ դրա մը ար տա ցո լում է 
անվ ճա րու նակ ճա նաչ ված ըն կե րութ յուն նե րի հար կա յին ա պառք նե րի 
առն չութ յամբ ՊԵԿ-ի կող մից ՀՀ դա տա րան ներ ներ կա յաց ված  թվով 
601 հայ ցա պա հանջ նե րի գու մար նե րը: Զ գա լի թվով դեպ քե րում դա-
տա րա նի կա յաց րած ո րո շումնե րը հօ գուտ ՊԵԿ-ի են: Ա պառք նե րը 
հա վա քագր վում են Ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յան են թա կա-
յութ յան տակ գոր ծող Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման 
ծա ռա յութ յան կող մից, ո րը վե րա կանգ ված գու մար նե րը փո խան ցում 
է Գան ձա պե տա րան:

(ii) ՖՆ-ին հա վա քագր ված հար կե րի փո խանց ման գոր ծըն թա ցի արդ-
յու նա վե տութ յու նը 

ՀՀ-ում հար կա յին ե կա մուտ նե րը ամ բող ջութ յամբ հա վա քագր վում են 
բան կա յին հա մա կար գի և վ ճա րա հաշ վա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի մի-
ջո ցով: Տն տես վա րող նե րը կա րող են վճա րել հար կե րը նաև փոս տա յին 
հա մա կար գի մի ջո ցով: 2013 թվա կա նին ներդր վել է հար կե րի վճար ման 
է լեկտ րո նա յին հա մա կար գը, ո րի շնոր հիվ հարկ վճա րող նե րը կա րող են 
ինք նու րույն վճա րել հար կե րը ա ռանց բանկ այ ցե լե լու անհ րա ժեշ տութ յան: 
Հա վա քագր ված ե կա մուտ նե րը ըստ ա ռան ձին հար կա տե սակ նե րի օ րա-
կան կտրված քով ՊԵԿ-ի կող մից փո խանց վում են գան ձա պե տա կան հա-
մա պա տաս խան հաշ վե հա մար նե րին:

(iii) Հար կե րի հաշ վարկ նե րի, հա վա քագ րումնե րի, ա պառք նե րի վե րա-
բեր յալ գրան ցումնե րի և ՖՆ-ի մուտ քե րի տվյալ նե րի միջև ամ բող ջա-
կան հա մադ րումնե րի հա ճա խա կա նութ յուն
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Գան ձա պե տա կան հա շիվնե րը առ ցանց միաց ված են ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի 
տե ղե կատ վա կան բա զա յին, և  օ րա կան կտրված քով ստուգ վում է գան-
ձա պե տա րան կա տար ված փո խան ցումնե րի ճշտութ յունն ըստ ա ռան-
ձին հար կա տու նե րի և հար կա տե սակ նե րի։ Յու րա քանչ յուր հարկ 
վճա րո ղի հա մար վար վում են է լեկտ րո նա յին քար տեր ըստ ա ռան ձին 
հար կա տե սակ նե րի, նե րառ յալ ժամ կե տանց հար կա յին պար տա վո-
րութ յուն նե րը: Ա պա հով ված է ան հա տա կան հա շիվնե րի քար տե րի 
օ րա կան շար ժե րի, հար կե րի վճա րումնե րի, հայ տա րա րագր ված պար-
տա վո րութ յուն նե րի, հաշ վեգր ված տույ ժե րի ու տու գանք նե րի մա սին 
տե ղե կատ վութ յան հա սա նե լիութ յու նը:  

Գան ձա պե տա կան հա շիվնե րին կա տար ված վճա րումնե րի և հարկ վճա-
րող նե րի հար կա յին պար տա վո րութ յուն նե րի հա մադ րումներն ի րա կա նա-
ցում են օ րա կան պար բե րա կա նութ յամբ: Հա մադ րումնե րի կա տա րու մը 
հան դի սա նում է ինչ պես ՊԵԿ-ի, այն պես էլ հար կա յին տես չութ յուն նե րի 
ա մե նօր յա գոր ծու նեութ յան մի մա սը:

Ըն թա ցիկ և պ լա նա վոր ված աշ խա տանք նե րը

Տես ԶԳ-նե րի ֆի նան սա վոր մամբ ի րա կա նաց վող ՏԱ ծրագ րե րի առն չութ-
յամբ «ԿՑ 13-14» ցու ցա նիշ նե րի նկա րագ րա կան մա սը:

ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

ԿՑ-15

D+

(վե րա-
նայ վել է 
«B+»-ից)

D+

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: 
2010-2012թթ. տա րե վեր ջի դրութ յամբ հար-
կա յին ա պառք նե րի կու տա կա յին ծա վա լը 
կազ մել է ընդ հա նուր հար կա յին հա վա քագ-
րումնե րի 13%-ից 17%-ը: Ա պառք նե րի գե-
րակշ ռող մա սը բա ժին է ընկ նում թվով 30 
կազ մա կեր պութ յուն նե րին, և դ րանց հա վա-
քագր ման մա կար դա կը շատ ցածր է: ՊԵԿ-ը 
հնա րա վո րութ յուն ու նի է լեկտ րո նա յին ե ղա-
նա կով հաշ վա ռել հար կա յին ա պառք նե րը 
2012թ. ներդր ված « Հար կա տու 3» էլ-կա ռա-
վար ման հա մա կար գի մի ջո ցով:
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ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

(i)

D

(վե րա-
նայ վել է 
«B»-ից)

D

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: 
2010-2012թթ. տա րե վեր ջի դրութ յամբ հար-
կա յին ա պառք նե րի կու տա կա յին ծա վա լը 
կազ մել է ընդ հա նուր հար կա յին հա վա-
քագ րումնե րի 13%-ից 17%-ը (Աղ յու սակ 13): 
Ա պառք նե րի 70%-ը բա ժին է ընկ նում ըն դա-
մե նը 30 կազ մա կեր պութ յուն նե րին, և դ րանց 
հա վա քագր ման մա կար դա կը շատ ցածր է՝ 
պայ մա նա վոր ված ՊԵԿ-ի վե րահս կո ղութ յու-
նից դուրս գտնվող պատ ճառ նե րով:  Մ նա-
ցած 30%-ը բա ժին է ընկ նում անվ ճա րու նակ 
ճա նաչ ված 600 ըն կե րութ յուն նե րին, ո րոնց 
առն չութ յամբ գոր ծե րը ՊԵԿ-ի կող մից ներ-
կա յաց վել են դա տա րան` հաս նե լով ո րոշ 
հա ջո ղութ յան: ՊԵԿ-ը հնա րա վո րութ յուն ու նի 
է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով հաշ վա ռել հար-
կա յին ա պառք նե րը 2012թ. ներդր ված « Հար-
կա տու 3» էլ-կա ռա վար ման հա մա կար գի 
մի ջո ցով: 

ԳՉ (i). Վեր ջին տա րում պարտ քի հա վա-
քագր ման մա կար դա կը 60%-ից ցածր էր, իսկ 
ա պառք նե րի ընդ հա նուր գու մա րը` նշա նա-
կա լից (այ սինքն` տա րե կան ընդ հա նուր հա-
վա քագ րումնե րի ա վե լի քան 2%-ը)

2008թ. ՊԾՖՀ-ի գնա հա տա կա նը ՊԵԿ-ի 
կող մից վե րա նայ վել է «D»-ի, քա նի որ այդ 
ժա մա նակ դեռևս չէր ներդր վել հարկ վճա-
րող նե րի էլ-կա ռա վար ման հա մա կար գը:

(ii) A A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ:

ԳՉ (ii). Բո լոր հար կա յին ե կա մուտ նե րը ուղ-
ղա կիո րեն փո խանց վում են ՖՆ-ի կող մից 
վե րահսկ վող հա շիվնե րին կամ օ րա կան 
կտրված քով ի րա կա նաց վում են փո խան ցում-
ներ Գան ձա պե տա րան:
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ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

(iii)

D

(վե րա-
նայ վել է 
«A»-ից)

A

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է « Հար-
կա տու 3» էլ-կա ռա վար ման հա մա կար գի 
ստեղծ ման արդ յուն քում, ո րը տվել է հար-
կա յին ա պառք նե րի բա րե լավ ված հաշ վա-
ռում ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րութ յուն:

ԳՉ (iii). Հար կա յին հաշ վարկ նե րի, հա վա-
քագ րումնե րի, ա պառք նե րի և ՖՆ-ին ուղղ վող 
փո խան ցումնե րի տվյալ նե րի ամ բող ջա կան 
հա մադ րում է կա տար վում տվյալ ամս վան 
հա ջոր դող 1 ամս վա ըն թաց քում: 

2008թ. ՊԾՖՀ-ի գնա հա տա կա նը ՊԵԿ-ի 
կող մից վե րա նայ վել է «D»-ի, քա նի որ այդ 
ժա մա նակ դեռևս չէր ներդր վել հարկ վճա-
րող նե րի էլ-կա ռա վար ման հա մա կար գը:

ԳՉ = գնա հատ ման չա փա նիշ

3.5.2.  Բ յու ջեի կա տա րու մը և դ րա մա կան մի ջոց նե րի/
պարտ քի կա ռա վա րու մը (ԿՑs 16-17)

«ԿՑ 16-17» ցու ցա նիշ նե րի ամ փոփ գնա հա տում.

ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

ԿՑ-16 (Մ1). Բ յու-
ջեի կա տար ման 
կան խա տե սե-
լիութ յուն

A A
 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է 
ան փո փոխ բո լոր 3 չա փում-
նե րի հա մար:

ԿՑ-17 (Մ2). 
Դ րա մա կան 
մի ջոց նե րի / 
պարտ քի կա ռա-
վա րում

B

(վե րա նայ-
վել է 

«A»-ից)

A

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ-
վել է չա փում (ii)-ի մա սով` 
գան ձա պե տա կան միաս նա-
կան հաշ վում զար գաց ման 
գոր ծըն կեր նե րի կող մից 
ի րա կա նաց վող նա խագ ծե րի 
/ ծրագ րե րի բան կա յին հա շիվ-
նե րը նե րա ռե լու մի ջո ցով:
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3.5.2.1.  ԿՑ-16. Ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն նե րի հա մար 
ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի հա սա նե լիութ յան կան-
խա տե սե լիութ յու նը

Բ յու ջեի արդ յու նա վետ կա տա րումն ըստ աշ խա տան քա յին պլա նի պա-
հան ջում է, որ ծախ սող նա խա րա րութ յուն ներն ու գե րա տես չութ յուն նե րը 
հու սա լի տե ղե կութ յուն ներ ստա նան այն մի ջոց նե րի մատ չե լիութ յան վե-
րա բեր յալ, ո րոնց սահ ման նե րում նրանք կա րող են ստանձ նել ծախ սա յին 
պար տա վո րութ յուն ներ:

(i) Դ րա մա կան մի ջոց նե րի կան խա տես ման ու դի տանց ման աս տի ճա նը

« Պե տա կան բյու ջեի մա սին» հա մա պա տաս խան օ րեն քի և պե տա կան 
բյու ջեի ե ռամս յա կա յին հա մա մա սութ յուն նե րի հաս տատ ման մա սին ՀՀ 
Կա ռա վա րութ յան ո րոշ ման ըն դու նու մից հե տո (նշված ո րոշ մամբ սահ-
ման վում են յու րա քանչ յուր բյու ջե տա յին հիմնար կի ծախ սե րի ե ռամս յա-
կա յին սահ մա նա չա փե րը) Գան ձա պե տա րա նը (ո րը գոր ծում է ՖՆ-ի կա-
ռուց ված քում) կազ մում է նոր բյու ջե տա յին տար վա դրա մա կան հոս քե րի 
կան խա տե սում ե ռամս յա կա յին, ամ սա կան և շա բա թա կան կտրված քով: 
Կան խա տե սումնե րը կա րող են ճշգրտումնե րի են թարկ վել ա մեն շա բաթ` 
հաշ վի առ նե լով փաս տա ցի դրա մա կան մուտ քերն ու ել քե րը:

Դ րա մա կան հոս քե րի դի տան ցումն ի րա կա նաց նում է Բ յու ջե տա յին հանձ-
նա ժո ղո վը, ո րի նիս տե րը գու մար վում են ա մեն հինգ շաբ թի ՀՀ Ֆի նանս-
նե րի նա խա րա րութ յու նում: Հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րը կար գա-
վոր վում են ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րի 10.08.1999թ. թիվ 305 հրա մա-
նով, ո րով սահ ման վում է  հանձ նա ժո ղո վի կազ մը, նիս տե րի ժամ կետ ներն 
ու հա ճա խա կա նութ յու նը: Հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րին հրա վիր վում /մաս-
նակ ցում են նաև ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի, ՀՀ ԿԱ Պե տա կան ե կա մուտ-
նե րի կո մի տեի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Նիս տե րի ըն թաց քում քննարկ վում 
են դրա մա կան հոս քե րի կա ռա վար ման շա բա թա կան ծրագ րե րը` հաշ-
վի առ նե լով նա խորդ շա բաթ վա գան ձա պե տա կան միաս նա կան հաշ վի 
մուտ քերն ու ել քե րը: Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում ճշգրտվում են հա-
ջորդ շա բաթ նե րի դրա մա կան հոս քե րի կան խա տե սումնե րը: Ըստ անհ-
րա ժեշ տութ յան, քննարկ վում են նաև ծախ սե րի տե ղա շար ժե րը, ո րոնք 
պայ մա նա վոր ված են վճա րումնե րի ժա մա նա կա ցույ ցե րի վե րա նայ մամբ, 
պե տա կան բյու ջեով չնա խա տես ված ծախ սե րով, բյու ջե տա յին մուտ քե րի 
թե րա կա տար մամբ և  այլն: Անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում, «ՀՀ բյու ջե տա-
յին հա մա կար գի մա սին» օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րի հա մա ձայն, 
պե տա կան բյու ջեում կա րող են կա տար վել վե րա բաշ խումներ: Վեր ջին 
ան գամ նման էա կան վե րա բաշ խում կա տար վել է 2009թ. հա մաշ խար-
հա յին ֆի նան սա կան ճգնա ժա մի հետ ևան քով, երբ ՀՀ Կա ռա վա րութ յու նը 
փո փո խել է ե ռամս յա կա յին հա մա մա սութ յուն նե րը` հատ կա ցումնե րի մեծ 
մա սը տե ղա փո խե լով տար վա վերջ: 
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(ii) Տար վա ըն թաց քում ՆԳԳ-նե րի հա մար ծախ սա յին պար տա վո րութ-
յուն նե րի ա ռաս տաղ նե րի վե րա բեր յալ պար բե րա կան տե ղե կութ յուն նե-
րի հու սա լիութ յունն ու ժա մա նա կա յին հո րի զո նը

ՀՀ նա խա րա րութ յուն նե րը, կա ռա վա րութ յանն ա ռըն թեր մար մին նե րը և  
այլ ծախ սող միա վոր նե րը կա րող են ծախ սե րը ծրագ րել և դ րանց գծով 
պար տա վո րութ յուն ներ ստանձ նել բյու ջե տա յին նոր տար վա սկզբում՝ վե րը 
կետ (i)-ում նշվող ե ռամս յա կա յին հա մա մաս նութ յուն նե րի սահ ման նե րում: 
«ՀՀ բյու ջե տա յին հա մա կար գի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծի 4-րդ 
կե տի հա մա ձայն, ե ռամս յա կա յին հա մա մաս նութ յուն նե րը սահ ման վում են 
ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից պե տա կան բյու ջեի մա սին օ րենքն ու ժի մեջ 
մտնե լուց հե տո 45 օր վա ըն թաց քում: 2009 թվա կա նից ի վեր պե տա կան 
բյու ջեի կա տար ման ե ռամս յա կա յին հա մա մաս նութ յուն նե րը հաս տատ վել 
են ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից ՀՀ պե տա կան բյու ջեն հաս տատ վե լուց 
հե տո 15 օ րա ցու ցա յին օր վա ըն թաց քում, նախ քան ֆիս կալ տար վա սկիզ-
բը (Աղ յու սակ 15): Այս պի սով, բյու ջե տա յին հիմնարկ նե րը կա րող են ծրագ-
րել ի րենց ծախ սե րը և ս տանձ նել ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն նե րը ողջ 
տար վա ժա մա նա կա յին հո րի զո նին հա մա պա տաս խան: Հատ կան շա կան 
է, որ «Գ նումնե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 14-րդ հոդ վա ծի 7-րդ կե տի հա-
մա ձայն, գնումնե րի գոր ծըն թաց նե րը կա րող են նա խա ձեռն վել նույ նիսկ 
մինչև տա րե կան բյու ջեի մա սին օ րեն քի ըն դու նու մը: Մա տա կա րա րի հետ 
պայ մա նա կա նո րեն կա րող է կնքվել պայ մա նա գիր նախ քան բյու ջեի հաս-
տա տու մը, սա կայն Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից պա հանջ վող հատ կա ցումնե-
րը չհաս տա տե լու դեպ քում այն լուծ վում է: 

Աղ յու սակ 15. պե տա կան բյու ջեի և  ե ռամս յա կա յին հա մա մաս նութ-
յուն նե րի հաս տատ ման ամ սաթ վե րը

Բ յու ջե տա յին 
տա րի

ՀՀ ԱԺ կող մից ՀՀ 
պե տա կան բյու ջեի 
հաս տատ ման ամ-

սա թիվ

ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից ՀՀ 
պե տա կան բյու ջեի կա տար ման 

ե ռամս յա կա յին հա մա մաս նութ յուն-
նե րի հաս տատ ման ամ սա թիվ և  

ո րոշ ման հա մար

2009թ. 27.11.2008թ. 25.12.2008թ. թիվ 1573-Ն
2010թ. 10.12.2009թ. 24.12.2009թ. թիվ 1522-Ն
2011թ. 09.12.2010թ. 23.12.2010թ. թիվ 1748-Ն
2012թ. 08.12.2011թ. 22.12.2011թ. թիվ 1919-Ն
2013թ. 05.12.2012թ. 20.12.2012թ. թիվ 1616-Ն

Թեև պայ մա նագ րա յին հի մուն քով ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն նե րը կա-
րող են ստանձն վել վճա րումնե րի մինչև մեկ տար վա ժա մա նա կա յին հո րի զո-
նով, սա կայն տար վա ըն թաց քում կա տար վող վճա րումնե րը չպետք է գե րա-
զան ցեն ե ռամս յա կա յին սահ մա նա չա փե րը: Հիմնա վոր պատ ճառ նե րի առ-
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կա յութ յան դեպ քում (օր.` նա խա տես վա ծից տար բեր վող ժա մա նա կա ցույ ցով 
կա պա լա ռու նե րի կող մից վճար ման փաս տաթղ թե րի ներ կա յաց ման դեպ-
քում) բյու ջե տա յին հիմնարկ նե րը կա րող են դի մել նշված սահ մա նա չա փե րի 
ճշգրտման խնդրան քով: Ինչ պես ցույց է տրվում ստորև գծա պատ կե րում, ՀՀ 
կա ռա վա րութ յու նը միշտ էլ ու նե ցել Գան ձա պե տա կան միաս նա կան հաշ վում 
(ԳՄՀ) բա վա րար մի ջոց ներ պե տա կան բյու ջեով նա խա տես ված ծախ սե րը 
ֆի նան սա վո րե լու հա մար` դրա նով իսկ ա պա հո վե լով բա վա րար ճկու նութ-
յուն սահ ման ված (կամ հե տա գա յում վե րա նայ ված) ժա մա նա կա ցույ ցին հա-
մա պա տաս խան ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն նե րը կա տա րե լու հա մար: 

Գծապատկեր. ԳՄՀ-ի մնացորդները, 2010-2012թթ.

(iii) ՆԳԳ-նե րի ղե կա վա րութ յու նից բարձր մա կար դա կում կա յաց վող 
ո րո շումնե րի հի ման վրա բյու ջե տա յին հատ կա ցումնե րում փո փո խութ-
յուն նե րի կա տար ման պար բե րա կա նութ յու նը և թա փան ցի կութ յու նը

ՀՀ պե տա կան բյու ջեի կա տար ման ըն թաց քում բյու ջե տա յին հատ կա ցում-
նե րի վե րա բաշ խումնե րը կա տար վում են «Բ յու ջե տա յին հա մա կար գի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան: Նշ ված հոդ վա ծի 
հա մա ձայն, ճյու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րի կող մից ծախ սա յին վե րա բաշ-
խումնե րը կա տար վում են ի րենց իսկ նա խա ձեռ նութ յամբ` ներ կա յաց նե լով 
հա մա պա տաս խան հիմնա վո րումնե րը ՀՀ Ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յա-
նը, ո րը հաս տա տում է ա ռա ջարկ վող վե րա բաշ խումնե րը: Այդ իսկ պատ-
ճա ռով ՆԳԳ-նե րի հա մար նման վե րա բաշ խումնե րը կան խա տե սե լի են: 

ՆԳԳ-նե րի ղե կա վա րութ յու նից բարձր մա կար դա կում վե րա բաշ խումնե-
րը կա տար վում են ՀՀ կա ռա վա րութ յան ո րո շումնե րի հի ման վրա՝ տվյալ 
տար վա պե տա կան բյու ջեի մա սին օ րեն քով հաս տատ ված հատ կա ցում-
նե րի ընդ հա նուր գու մա րի 3 տո կո սի սահ ման նե րում: Նշ ված մա կար դա-
կը գե րա զան ցող վե րա բաշ խումնե րը կա տար վում են ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի 
կող մից օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նութ յան կար գով: 2008թ. ի վեր նման 
վե րա բաշխ ման ան րա ժեշ տութ յուն չի ծա գել: 
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ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

ԿՑ-16 A A  Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ 
բո լոր ե րեք չա փումնե րի հա մար:

(i) A A

ԳՉ (i). Ֆիս կալ տար վա հա մար կա տար-
վում է դրա մա կան հոս քե րի կան խա տե-
սում, ո րի տվյալ նե րը ամ սա կան կտրված-
քով նո րաց վում են` հաշ վի առ նե լով փաս-
տա ցի մուտ քերն ու ել քե րը

(ii) A A

ԳՉ (ii). ՆԳԳ-նե րը ի վի ճա կի են բյու ջե-
տա յին հատ կա ցումնե րի սահ ման նե րում 
առն վազն 6 ա միս ա ռաջ պլա նա վո րել և 
ս տանձ նել ծախ սա յին պար տա վո րութ-
յուն ներ

(iii) A A

ԳՉ (iii). Տար վա ըն թաց քում բյու ջե տա-
յին հատ կա ցումնե րում նշա նա կա լից 
ճշգրտումներ կա տար վում են տա րին մեկ 
կամ եր կու ան գամ` կան խա տե սե լի և թա-
փան ցիկ կար գով

ԳՉ = գնա հատ ման չա փա նիշ

3.5.2.2.  ԿՑ-17. Դ րա մա կան մնա ցորդ նե րի, պարտ քի և  
ե րաշ խիք նե րի գրան ցու մը և կա ռա վա րու մը 

Պարտ քի ու ե րաշ խիք նե րի արդ յու նա վետ կա ռա վա րումն ֆիս կալ կա-
ռա վար ման էա կան բա ղադ րիչ նե րից մեկն է։ Պարտ քի և  ե րաշ խիք նե րի 
վատ կա ռա վա րու մը կա րող է հան գեց նել պարտ քի սպա սարկ ման ան-
հար կիո րեն բարձր ծախ սե րի։ Ինչ վե րա բե րում է դրա մա կան մի ջոց նե րի 
արդ յու նա վետ կա ռա վար մա նը, ա պա ան հար կի վար կե րից և տո կո սավ-
ճար նե րի հետ կապ ված ծախ սե րից խու սա փե լու կար ևոր պա հանջ նե րից 
մե կը բան կա յին հա շիվնե րում առ կա ողջ կա ռա վա րութ յան մնա ցորդ նե րի 
(այդ թվում ար տաբ յու ջե տա յին մի ջոց նե րի ու ԶԳ-նե րի ֆի նան սա վոր մամբ 
ի րա կա նաց վողև  կա ռա վա րութ յան կող մից կա ռա վար վող ծրագ րե րի հա-
շիվնե րի) բա ցա հայ տումն ու հա մախմ բումն է: 

(i) Պարտ քի հաշ վառ ման և կա ռա վար ման ո րա կը

ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րի 03.03.2010թ. թիվ 150-Ա հրա մա նով հաս-
տատ վել է պե տա կան պարտ քի կա ռա վար ման բա րե փո խումնե րի գոր-
ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րի: Ն պա տակ ու նե նա լով բարձ րաց նել պե տա կան 
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պարտ քի կա ռա վար ման արդ յու նա վե տութ յու նը` ի րա կա նաց վել են հետև-
յալ մի ջո ցա ռումնե րը`

•	 պարտ քի գրանց ման և հաշ վառ ման հա մա կարգ  ներդ րում,

•	 պարտ քի կա ռա վար ման ինս տի տու ցիո նալ կա ռուց ված քի բա րե լա-
վում և հ զո րա ցում,

•	 պե տա կան պարտ քի մա սին տա րե կան և կի սամ յա կա յին հաշ վետ-
վութ յուն նե րի ո րա կի բա րե լա վում,

•	 ա ռաջ նա յին շու կա յի զար գաց մանն ուղղ ված քայ լե րի ի րա կա նա ցում,

•	 պարտ քի միջ նա ժամ կետ ռազ մա վա րութ յան մշա կում:

Պարտ քի գրան ցու մը և հաշ վա ռու մը. ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան 
և ՄԱԿ-ի Առևտ րի և զար գաց ման կազ մա կեր պութ յան (UNCTAD) միջև 
2011թ. ապ րի լի 26-ին ստո րագր ված պայ մա նագ րի հի ման վրա ՀՀ ֆի-
նանս նե րի նա խա րա րութ յու նում 2011 թվա կա նի սեպ տեմ բե րին ներդր-
վեց պարտ քի կա ռա վար ման և ֆի նան սա կան հաշ վետ վո ղա կա նութ յան 
«DMFAS 6.0» հա մա կար գը: Ներ կա յումս հա մա կար գում ամ բող ջութ յամբ 
մուտ քագր ված է ՀՀ կա ռա վա րութ յան վար կե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ-
վութ յու նը՝ սկսած 2008 թվա կա նից: UNCTAD-ի կող մից հա մա կար գը լրամ-
շա կե լուց հե տո այն տեղ կմուտ քագր վի նաև տե ղա բաշխ ված պե տա կան 
պար տա տոմ սե րի և 2008թ. նա խոր դող տա րի նե րի պե տա կան պարտ քի 
վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու նը, ո րը ներ կա յումս պահ վում է թղթա յին և  
է լեկտ րո նա յին տես քով: Մինչև «DMFAS 6.0» հա մա կար գի ներդ րու մը ՀՀ 
Կա ռա վա րութ յա նը տրա մադր ված վար կե րի գրանց ման նպա տա կով կի-
րառ վում էին «Debt Tracking System» հա մա կար գը և «Excel» ծրա գի րը, իսկ 
պե տա կան պա րա տո տաոմ սե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յան գրանց-
ման հա մար մինչ օրս էլ օգ տա գործ վում է «Excel» ծրա գի րը:

Պարտ քի կա ռա վար ման ինս տի տու ցիո նալ կա ռուց ված քը. ՀՀ ֆի նանս նե-
րի նա խա րա րի 2011 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 17-ի N 663-Ա հրա մա նով 
հաս տատ վել է պե տա կան պարտ քի կա ռա վար ման վար չութ յան նոր կա-
նո նադ րութ յու նը: Ս րա արդ յուն քում բա րե լավ վել է պարտ քի կա ռա վար-
ման ստո րա բա ժան ման ներ քին կա ռուց ված քը, հստա կեց վել են պարտ քի 
կա ռա վար ման ստո րա բա ժան ման գոր ծա ռույթ նե րը և ձ ևա վոր վել է մի-
ջազ գա յին լա վա գույն փոր ձին հա մա պա տաս խան պարտ քի կա ռա վար-
մամբ զբաղ վող ա ռաջ նա յին, մի ջին և հե տին գրա սեն յակ նե րի գոր ծա-
ռույթ նե րով նոր ստո րա բա ժա նում: Հաշ վառ ման և ս պա սարկ ման բա ժի նը 
պա տաս խա նա տու է ՀՀ կա ռա վա րութ յան բո լոր պարտ քա յին պար տա վո-
րութ յուն նե րի գրանց ման, հաշ վառ ման և դ րանց գծով վճա րումնե րի ի րա-
կա նաց ման հա մար: Ն շենք, որ մինչ այդ ներ քին և  ար տա քին պարտ քի 
գծով գոր ծառ նութ յուն նե րի հաշ վա ռու մը և վ ճա րումնե րի ի րա կա նա ցու մը 
բա ժան ված էր ներ քին պարտ քի կա ռա վար ման և  ար տա քին պարտ քի 
կա ռա վար ման բա ժին նե րի միջև:
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Հաշ վետ վութ յուն նե րի ո րա կը. Բա րե լավ վել է 1999 թվա կա նից թո ղարկ վող 
պե տա կան պարտ քի մա սին տա րե կան և կի սամ յա կա յին հաշ վետ վութ յուն-
նե րի ո րա կը: Ա վե լաց վել են մի քա նի նոր բա ժին ներ, ինչ պի սիք են մակ-
րոտն տե սա կան մի ջա վայ րը, դրա մա կան հոս քե րի կա ռա վա րու մը, ռիս կե րի 
վեր լու ծութ յու նը և  այլն: 2012թ. հու լի սից ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յու նը 
իր կայ քում հրա պա րա կում է ՀՀ պե տա կան պարտ քի վե րա բեր յալ ամ սա-
կան տե ղե կա գի րը: ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան սահ մա նած կա նո նի 
հա մա ձայն, տե ղե կա գի րը հրա պա րակ վում է հաշ վե տու ամս վա ա վար տից 
հե տո մինչև հա ջորդ ամս վա 5-րդ  աշ խա տան քա յին օ րը և պա րու նա կում է 
ամ փոփ տե ղե կատ վութ յուն հաշ վե տու ամս վա պե տա կան պարտ քի կու տա-
կա յին տվյալ նե րի մա սին: Ն շենք, որ պե տա կան պարտ քի վե րա բեր յալ տե-
ղե կատ վութ յուն են պա րու նա կում նաև ՀՀ պե տա կան բյու ջեի կա տար ման 
մա սին ե ռամս յա կա յին և տա րե կան հաշ վետ վութ յուն նե րը, ո րոնք զե տեղ վում 
են ՖՆ-ի պաշ տո նա կան կայ քում (ա մե նա վեր ջին հաշ վետ վութ յու նը տես` 
http://minfin.am/index.php?fl=5355&lang=3):

Հա մադ րու մը. Ար տա քին աղբ յուր նե րից վար կե րի մաս հան ման բո լոր հայ տե-
րը, ի լրումն  ծրագ րերն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի հաս տատ ման, են թա կա 
են հաս տատ ման և գ րանց ման ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան կող մից: 
Վար կա տու նե րի կող մից մաս հան ման հայ տե րը հաս տատ վե լուց հե տո հա մա-
պա տաս խան տե ղե կատ վութ յու նը (թղթա յին կամ է լեկ րո նա յին տար բե րա կով) 
ներ կա յաց վում է ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յա նը, որ տեղ այն գրանց-
վում է «DMFAS» հա մա կար գում օ րա կան կտրված քով և  ամ փոփ վում ամ սա-
կան կտրված քով: Հա մաշ խար հա յին Բան կի «Client Connection» և Ա սիա կան 
Զար գաց ման Բան կի «LFIS/GFIS/LAS» ին տեր նե տա յին ծրագ րե րը հնա րա վո-
րութ յուն են տա լիս վար կա ռո ւին հետ ևել ու ղարկ ված մաս հան ման հայ տե րի 
հաս տատ ման ըն թաց քին օ պե րա տիվ (առ ցանց) կար գով: Այս եր կու կազ մա-
կեր պութ յուն նե րի կող մից տրա մադր ված վար կե րի գծով 2010-2012թթ. կա-
տար ված մաս հա նումնե րը կազ մել են ընդ հա նուր մաս հա նումնե րի հա մա պա-
տաս խա նա բար 37%, 44% և 55%: Մ յուս վար կա տու նե րի կող մից փաս տա ցի 
կա տար ված մաս հա նումնե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու նը տրա մադր վում 
է է լեկտ րո նա յին փոս տի մի ջո ցով կամ թղթա յին տես քով:

Փաս տա ցի մաս հա նումնե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յան աղբ յուր է 
հան դի սա նում նաև ԾԻԳ-ե րի հա մար բաց ված գան ձա պե տա կան հա շիվ-
նե րի շար ժը: 2012թ. ըն թաց քում 37գոր ծող վար կա յին ծրագ րե րից 25 
ծրագ րե րի հա շիվնե րը վար վել են կենտ րո նա կան գան ձա պե տա րա նում, 
3 ծրագ րե րի նը՝ առևտ րա յին բան կե րում նախ քան 2012թ. սկզբին դրանց 
ա վար տը, իսկ 9 ծրագ րե րի գծով մաս հա նումնե րը զար գաց ման գոր ծըն-
կեր նե րի կող մից ուղ ղա կիո րեն կա տար վել են շա հա ռո ւին` այդ մա սին 
է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով ան հա պաղ տե ղե կաց նե լով պարտ քի կա ռա-
վար ման ստո րա բա ժան մա նը10: Տվ յալ նե րի հետ կապ ված անճշ տութ յուն-
10  Նման մասհանումները բնորոշ են միայն «KfW»-իև ՎԶԵԲ-ի ծրագրերին: Օրինակ` 

«KfW»-ն վճարումներ է կատարում ջրային օպերատորի կառավարող ընկերությանը: Այդ 
գործարքները ներառված են  բյուջեում և հաշվառվում են գանձապետարանի կողմից: ՖՆ-ի 
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նե րը շտկվում են վար կա տու նե րի և ԾԻԳ-ե րի հետ է լեկտ րո նա յին նա մա-
կագ րութ յան մի ջո ցով: 

ՀՀ կա ռա վա րութ յա նը տրա մադր ված վար կե րի սպա սարկ ման (մայր գու մա-
րի մա րում, տո կո սավ ճար և  այլ վճար ներ) գծով վճար ման պա հան ջագ րե րը 
վար կա տու նե րից ստաց վում են է լեկտ րո նա յին կամ թղթա յին տես քով և հա-
մադր վում են ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան հաշ վարկ նե րի հետ: Ս տաց-
ված տե ղե կատ վութ յան հի ման վրա պատ րաստ վում է ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
վար կե րի սպա սարկ ման գծով վճա րումնե րի հա ջորդ ամս վա ժա մա նա կա-
ցույ ցը, ո րը տրա մադր վում է ՖՆ-ում գոր ծող Բ յու ջե տա յին հանձ նա ժո ղո վին 
(ԿՑ-16) և ՀՀ կենտ րո նա կան բան կին: Փաս տա ցի վճա րումնե րի վե րա բեր յալ 
տե ղե կատ վութ յու նը գրանց վում և  ամ փոփ վում է օ րա կան կտրված քով:

Ներ քին պարտ քի (պե տա կան պար տա տոմ սե րի ծա վալ, կա ռուց վածք և 
գոր ծարք ներ) մա սին տե ղե կատ վութ յու նը կա րող է տրա մադր վել ա մե նօր-
յա, շա բա թա կան, ամ սա կան, ե ռամս յա կա յին և տա րե կան կտրված քով:

(ii) Կա ռա վա րութ յան կան խիկ դրա մա կան մի ջոց նե րի մնա ցորդ նե րի 
հա մախմբ ման աս տի ճա նը

Կան խիկ դրա մա կան մի ջոց նե րի բո լոր մնա ցորդ նե րը հաշ վարկ վում են 
օ րա կան կտրված քով և հա մախմբ վում Գան ձա պե տա կան միաս նա կան 
հաշ վում (ԳՄՀ), ո րը նե րա ռում է պե տա կան բյու ջեի, ար տաբ յու ջե տա յին, 
դե պո զի տա յին և մո նե տի զա ցիոն բո լոր հա շիվնե րը: ԳՄՀ-նՖՆ -ի Կենտ-
րո նա կան գան ձա պե տա րա նի ան վամբ Կենտ րո նա կան բան կում բաց ված 
և դ րա մով ար տա հայտ ված հա շիվ է, ո րին ամ րագր վում են Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան և հա մայնք նե րի տնօ րի նութ յան տակ գտնվող բո լոր 
մի ջոց նե րը և  ո րից կա տար վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան և հա-
մայնք նե րի բո լոր վճա րումնե րը: 

Սկ սած 2011 թվա կա նից ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը աս տի ճա նա բար կենտ րո-
նա կան գան ձա պե տա րան է բե րել ար տա սահ ման յան ֆի նան սա վոր մամբ 
ի րա կա նաց վող վար կա յին և դ րա մաշ նոր հա յին ծրագ րե րի բո լոր հա տուկ 
հա շիվնե րը: Վեր ջին ներս ի րեն ցից ներ կա յաց նում են Գան ձա պե տա կան 
միաս նա կան հաշ վի ներ քո հա մա պատսս խա նա ԾԻԳ-ի ա նու նով բաց ված 
ար տար ժու թա յին են թա հա շիվներ: Մինչև 2012թ. ար տա սահ ման յան ֆի-
նան սա վոր մամբ ի րա կա նաց վող ո րոշ ծրագ րե րի ներ քո մաս հա նումնե-
րը կա տար վում էին շա հա ռո ւին ուղ ղա կի վճա րումնե րի տես քով, սա կայն 
2012 թվա կա նից նշված ծրագ րե րի ներ քո մաս հա նումնե րը և ծախ սե րը 
նույն պես գրանց վում են Կենտ րո նա կան գան ձա պե տա րա նի մի ջո ցով` 
« Գոր ծառ նա կան օր» ծրագ րի հի ման վրա:

պարտքի կառավարման վարչությունը ներկայացնում է հայտը «KfW»-ին, որը վճարում 
է ընկերությանը, որից հետո «KfW»-ն անմիջապես էլեկտրոնային եղանակով գործարքի 
մասին տեղեկատվությունը ներկայացնում է պարտքի կառավարման վարչությանը: 
Վերջինս գրանցում է տվյալները գանձապետական համակարգերում:
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(iii) Վար կե րի գծով պայ մա նագ րե րի կնքման և  ե րաշ խիք նե րի տրա-
մադր ման հա մա կար գե րը

« Մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա ձայն, Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան կող մից մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
և  օ տա րերկր յա պե տութ յուն նե րի հետ կնքված վար կա յին/փո խա ռութ յան 
և  ե րաշ խի քա յին պայ մա նագ րե րը են թա կա են վա վե րաց ման ՀՀ Ազ գա յին 
ժո ղո վի կող մից: Այն վար կա յին հա մա ձայ նագ րե րը, ո րոնք ստո րագր վում 
են մաս նա վոր բան կե րի հետ և դ րանց հետ կապ ված հա րա բե րութ յուն նե րը 
չեն կար գա վոր վում « Մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով, 
կնքվում են ՀՀ կա ռա վա րութ յան հա վա նութ յու նը ստա նա լուց հե տո: Հա-
մա ձայն ՀՀ կա ռա վա րութ յան 18.06.1998թ. N380 ո րոշ ման, բյու ջե տա յին 
ե րաշ խիք նե րը (ե րաշ խա վո րագ րե րը) տրա մադր վում են ՀՀ կա ռա վա րութ-
յան ո րոշ ման հի ման վրա՝ ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան կող մից:
Հա մա ձայն « Պե տա կան պարտ քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի.
•	 ար տա քին պե տա կան պարտք ներգ րա վե լու վե րա բեր յալ պայ մա-

նագ րե րը կնքվում են ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան հա մա ձայ-
նութ յամբ, որն իր հա մա ձայ նութ յու նը տա լիս է հիմք ըն դու նե լով պայ-
մա նագ րի հա մա պա տաս խա նութ յու նը կա ռա վա րութ յան պարտ քի 
կա ռա վար ման ռազ մա վա րա կան ծրագ րին, որն իր հեր թին հան դի-
սա նում  է ՀՀ կա ռա վա րութ յան միջ նա ժամ կետ ծախ սա յին ծրագ րի 
մաս (օր.` 2011-2013թթ. ՄԺԾԾ-ի գլուխ 20),

•	 պե տա կան ե րաշ խիք ներ կա րող են տրա մադր վել ՀՀ ֆի նանս նե րի 
նա խա րա րութ յան դրա կան եզ րա կա ցութ յան հի ման վրա` հիմք ըն դու-
նե լով դրանց հա մա պա տաս խա նութ յու նը կա ռա վա րութ յան պարտ քի 
կա ռա վար ման ռազ մա վա րա կան ծրագ րին և տն տե սա կան զար գաց-
ման ծրագ րե րին. գե րա կա ա ռաջ նա հեր թութ յուն ու նե ցող ծրագ րե րի 
ֆի նան սա վոր ման հա մար անհ րա ժեշտ պարտ քի ե րաշ խա վոր ման 
հա վա նա կա նութ յունն ա վե լի բարձր է: 

•	 « Պե տա կան պարտ քի մա սին» և «Բ յու ջե տա յին հա մա կար գի մա սին» ՀՀ 
օ րենք նե րով սահ ման վում են նաև պե տա կան պարտ քի և  ե րաշ խիք նե րի 
հա մար հա մա պա տաս խան սահ մա նա փա կումներ: Մաս նա վո րա պես.

•	 պե տա կան պարտ քը տվյալ տար վա դեկ տեմ բե րի 31-ի դրութ յամբ չպետք 
է գե րա զան ցի Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան նա խորդ տար վա հա մա-
խառն ներ քին արդ յուն քի 60 տո կո սը: Ե թե պե տա կան պարտ քը տվյալ 
տար վա դեկ տեմ բե րի 31-ի դրութ յամբ գե րա զան ցում է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան նա խորդ տար վա հա մա խառն ներ քին արդ յուն քի 50 
տո կո սը, ա պա հա ջորդ տար վա պե տա կան բյու ջեի դե ֆի ցի տը չպետք է 
գե րա զան ցի Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան հա մա խառն ներ քին արդ-
յուն քի վեր ջին ե րեք տա րի նե րի ծա վալ նե րի մի ջին ցու ցա նի շի 3 տո կո սը,

•	 ո րո շա կի պա հի դրութ յամբ տրա մադր ված և չ մար ված  պե տա կան 
ե րաշ խիք նե րի հան րա գու մա րը չպետք է գե րա զան ցի նա խորդ տար-
վա հա մա խառն ներ քին արդ յուն քի 20 տո կո սը, և
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•	 տվ յալ բյու ջե տա յին տա րում ե րաշ խա վոր վող պար տա վո րութ յուն նե րի 
ընդ հա նուր գու մա րը (բա ցա ռութ յամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան ա նու նից կնքված մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով նա խա տես ված 
ե րաշ խիք նե րի) չի կա րող գե րա զան ցել նա խորդ բյու ջե տա յին տար վա 
պե տա կան բյու ջեի հար կա յին ե կա մուտ նե րի 10 տո կո սը:

ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

ԿՑ-17

B+

(վե րա նայ-
վել է «A»-

ից)

A

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է չա-
փում (ii)-ի մա սով` զար գաց ման գոր-
ծըն կեր նե րի կող մից ի րա կա նաց վող 
նա խագ ծե րի / ծրագ րե րի բան կա յին 
հա շիվնե րը գան ձա պե տա կան միաս նա-
կան հաշ վում նե րա ռե լու մի ջո ցով:

(i) A A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո-
փոխ: Տվ յալ նե րի ո րա կի հետ կապ ված 
խնդիր նե րը պետք է բա ցառ վեն: Փաս-
տե րը վկա յում են, որ նման ի րա վի ճա-
կը շա րու նա կում է պահ պան վել է, իսկ 
պարտ քի տվյալ նե րի նո րաց ման, հաշ-
վետ վութ յուն նե րի հրա պա րակ ման ժամ-
կե տայ նութ յան բա րե լա վու մը և դե բի-
տոր նե րի ու կրե դի տոր նե րի գրանց ված 
տվյալ նե րի հա մադ րու մը կա տա րե լա-
գործ վել է «DMFAS»-ի կի րառ ման, ինչ-
պես նաև ՖՆ-ում պարտ քի կա ռա վար-
ման ստո րա բա ժան ման կա ռուց ված քի 
բա րե լավ ման մի ջո ցով (օր.` ներ կա յում 
հաշ վետ վութ յուն նե րը կազմ վում են 
ամս վա ա վար տին հա ջոր դող շա բաթ-
վա ըն թաց քում, իսկ տա րի ներ ա ռաջ 
ե ռամս յա կա յին հաշ վետ վութ յուն նե րը 
կազմ վում էին 25 օր վա ըն թաց քում):

ԳՉ (i). Ներ քին և  ար տա քին պարտ քի 
մա սին գրան ցումնե րը ամ բող ջա կան են 
և  ամ սա կան կտրված քով դրանք նո-
րաց վում են և հա մադր վում ամ բող ջա-
կան հա մար վող տվյալ նե րի հետ: Ղե-
կա վա րութ յան հա մար նա խա տես ված, 
ինչ պես նաև վի ճա կագ րա կան հաշ վետ-
վութ յուն ներ են կազմ վում առն վազն 
ե ռամս յա կա յին կտրված քով: 
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ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

(ii)

B

(վե րա նայ-
վել է «A»-

ից)

A

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է չա-
փում (ii)-ի մա սով` զար գաց ման գոր ծըն-
կեր նե րի կող մից ի րա կա նաց վող նա-
խագ ծե րի / ծրագ րե րի բան կա յին հա շիվ-
նե րը գան ձա պե տա կան միաս նա կան 
հաշ վում նե րա ռե լու մի ջո ցով: 

2008թ. ՊԾՖՀ-ում «A» գնա հա տա կա-
նը թվում է չա փա զանց բարձր, քա նի 
որ ծրագ րե րի / նա խագ ծե րի ծախ սե րի 
ֆի նան սա վոր ման նպա տա կով ԶԳ-նե րի 
հա մար բաց ված ո րոշ հա շիվնե րը դուրս 
էին ԳՄՀ-ից: Այդ ժա մա նա կից ի վեր 
դրանք նե րառ վել են ԳՄՀ-ում: Գ նա հա-
տա կա նը վե րա նայ վել է «B»-ի:
ԳՉ (ii). Բո լոր դրա մա կան մնա ցորդ նե րը 
հաշ վարկ վում և հա մախմբ վում են օ րա-
կան կտրված քով:

(iii) A A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: 

ԳՉ (iii). Վար կա յին պայ մա նագ րե րի կնքու-
մը և  ե րաշ խիք նե րի տրա մադ րու մը ի րա-
կա նաց վում են թա փան ցիկ չա փա նիշ նե րի 
և հար կաբ յու ջե տա յին նպա տա կա յին ցու-
ցա նիշ նե րի հի ման վրա, և դ րանք միշտ 
հաս տատ վում են մեկ պա տաս խա նա տու 
պե տա կան մարմնի կող մից:

ԳՉ = գնա հատ ման չա փա նիշ
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3.5.3. Ներ քին հսկո ղութ յան հա մա կար գեր

ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

ԿՑ-18 (Մ1). 
Աշ խա տա-
վար ձե րի 
հսկո ղութ յան 
արդ յու նա վե-
տութ յու նը 

D+

(վե րա նայ վել է 
«B+»-ից) D+

2008թ. ՊԾՖՀ-ում տրվող գնա հա-
տա կան նե րը ի ջեց վել են: Կա տա-
րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: 
«D+» գնա հա տա կա նը բա ցատր վում 
է պե տա կան մար մին նե րում աշ խա-
տա վար ձե րի վճա րա ցու ցակ նե րի և  
անձ նա կազ մի վե րա բեր յալ գրան ցում-
նե րի միջև ժա մա նա կին կա տար-
վող հա մադր ման գոր ծըն թա ցի բա-
ցա կա յութ յամբ: Վեր ջինս գլխա վո-
րա պես պայ մա նա վոր ված է նրա նով, 
որ դրանց միջև  ավ տո մա տաց ված 
կա պե րի բա ցա կա յութ յան պատ ճա-
ռով հա մադր ման գոր ծըն թա ցը դառ-
նում է շատ ժա մա նա կա տար:

ԿՑ-19 (Մ2). 
Թա փան ցի-
կութ յու նը, 
մրցակ-
ցութ յու նը և 
բո ղո քարկ-
ման մե խա-
նիզմնե րը 
գնումնե րի 
հա մա կար-
գում

 Հա մադ րե լի չէ

( Նոր մե թո դա-
բա նութ յամբ 
նախ կի նում 
կի րառ վող 3 
ցու ցա նիշ նե-
րի փո խա րեն 
կի րառ վում են 
4-ը, և նոր մե-
թո դա բա նութ-
յունն ա վե լի 
հա մա պար-

փակ է. 

հին մե թո դա-
բա նութ յամբ` 

«A»)

B

«Գ նումնե րի մա սին» նոր օ րեն քի 
ըն դու նու մը, Գ նումնե րի բո ղո-
քարկ ման խորհր դի ստեղ ծու մը և  
էլ-գնումնե րի կայ քի գոր ծար կու մը  
(էլ-կա ռա վար ման հա մա կար գի 
ստեղծ ման շրջա նակ նե րում) վկա-
յում են գնումնե րի հա մա կար գի 
թա փան ցի կութ յան բա րե լավ ման 
մա սին: Գ նումնե րի ոչ մրցակ ցա յին 
ձևե րի կի րառ ման հիմնա վո րում-
նե րը դեռևս լիո վին թա փան ցիկ 
չեն: Հա տուկ կամ բա ցա ռիկ ի րա-
վունք նե րի հի ման վրա գնումնե րի 
ոչ մրցակ ցա յին ձևե րի կի րառ ման 
դեպ քե րի թի վը բարձր է (ար ժե քա յին 
ար տա հայ տութ յամբ` 66%- 2011թ., 
72% - 2012թ.):
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ԿՑ-20 
(Մ1). Ոչ 
աշ խա տա-
վար ձա յին 
ծախ սե րի 
նկատ մամբ 
ներ քին 
հսկո ղութ-
յուն նե րի 
արդ յու նա վե-
տութ յու նը

C+ C+

Ընդ հա նուր կա տա րո ղա կա նը մնա-
ցել է ան փո փոխ` ներ քին հսկո ղութ-
յուն նե րի (բա ցա ռութ յամբ ծախ սա յին 
պար տա վո րութ յուն նե րի նկատ մամբ 
հսկո ղութ յան) մա սին ըմբռն ման ու 
դրանց կի րառ ման (չա փումներ (ii-
iii)) ա ռու մով առ կա թե րութ յուն նե րի 
պատ ճա ռով: Ծախ սա յին պար տա վո-
րութ յուն նե րի նկատ մամբ հսկո ղութ-
յան արդ յու նա վե տութ յու նը (չա փում 
(i)) բարձ րա ցել է, ին չը մա սամբ 
պայ մա նա վոր ված է «Client-Treasury» 
հա մա կար գի ներդր մամբ, Գան ձա-
պե տա կան գոր ծառ նա կան օր (ԳԳՕ) 
ծրագ րա յին հա մա կար գի պար բե-
րա կան ար դիա կա նաց մամբ և դ րա 
ծած կույ թում ԾԻԳ-ե րի նե րառ մամբ:

2008թ. ՊԾՖՀ-ում գնա հա տա կան-
նե րը թվում են չա փա զանց բարձր և 
հետ ևա բար ի ջեց վել են:

ԿՑ-21 (Մ1). 
Ներ քին 
աու դի տի 
արդ յու նա վե-
տութ յու նը

D+ C▲

 Չա փումներ (i)-ի և (iii)-ի կա տա րո-
ղա կա նը բա րե լավ վել է` պայ մա նա-
վոր ված 2012թ.  հա մա կար գե րին 
միտ ված ՆԱ-ի ժա մա նա կա կից և 
գոր ծառ նա կան ա ռու մով ան կախ 
գոր ծա ռույ թի ներդր մամբ և ղե կա-
վա րութ յան կող մից ի րա կա նաց վող 
հե տաու դի տա յին հսկո ղութ յան 
բա րե լավ մամբ: Հե տաու դի տա-
յին հսկո ղութ յու նը շա րու նա կում 
է բա րե լավ վել: Չա փում (ii)-ի տե-
սանկ յու նից Ֆի նանս նե րի նա խա րա-
րութ յու նը պար բե րա բար չի ստա նում 
աու դիտ նե րի արդ յունք նե րի վե րա-
բեր յալ հաշ վետ վութ յուն ներ, քա նի 
որ աու դի տի նոր տե ղե կատ վա կան 
հա մա կար գը մաս նա կի է շա հա գործ-
վում: 2008թ. գնա հատ ման պա հի 
դրութ յամբ այն ստա նում էր հաշ-
վետ վութ յուն ներ, բայց ՆԱ-ի հա մա-
կար գը նվազ զար գա ցած էր:

2008թ. ՊԾՖՀ-ում չա փում (iii)-ի 
գնա հա տա կա նը վե րա նայ վել է 
«D»-ի, քա նի որ այդ ժա մա նակ հա-
մա կար գե րին միտ ված ՆԱ-ի գոր ծա-
ռույթ դեռևս ներդր ված չէր:
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3.5.3.1.  ԿՑ-18. Աշ խա տա վար ձե րի հսկո ղութ յան արդ յու նա-
վե տութ յու նը 

Ծախ սե րի հիմնա կան բա ղադ րիչ հան դի սա ցող աշ խա տա վար ձի արդ յու-
նա վետ վե րահս կու մը հու սա լի ֆի նան սա կան կա ռա վար ման կար ևոր ցու-
ցա նիշ նե րից մեկն է:

Նա խա պատ մութ յուն

Պե տա կան ծա ռա յութ յունն ընդգր կում է քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յութ յու նը, 
դա տա կան ծա ռա յութ յու նը, դի վա նա գի տա կան ծա ռա յութ յու նը, հա տուկ 
ծա ռա յութ յուն նե րը պաշտ պա նութ յան, ազ գա յին անվ տան գութ յան, ոս տի-
կա նութ յան, հար կա յին, մաք սա յին, փրկա րար ծա ռա յութ յան պե տա կան 
գոր ծա դիր մար մին նե րում, ինչ պես նաև օ րենք նե րով նա խա տես ված այլ 
ծա ռա յութ յուն նե րը: Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յութ յան հետ կապ ված հա-
րա բե րութ յուն նե րը կար գա վոր վում են « Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յութ յան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քով, իսկ պե տա կան ծա ռա յութ յան մյուս տե սակ նե րի հա-
մար՝ ՀՀ այլ հա մա պա տաս խան օ րենք նե րով։  

ՀՀ պե տա կան մար մին նե րում աշ խա տող նե րի ա ռա վե լա գույն թվա քա նա-
կը  հաս տատ վում է ՀՀ Վար չա պե տի կամ ՀՀ Կա ռա վա րութ յան ո րո շում-
նե րով կամ ՀՀ Նա խա գա հի հրա մա նագ րե րով` կախ ված պե տա կան մարմ-
նի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից (օ րի նակ՝ ՀՀ Վար չա պե տի ո րո շումնե րը 
տա րած վում են 35 պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի վրա, ո րոնք 
նե րա ռում են ՀՀ նա խա րա րութ յուն նե րը և մարզ պե տա րան նե րը, ՀՀ Կա-
ռա վա րութ յան ո րո շումնե րը տա րած վում են ՀՀ Ար տա քին գոր ծե րի նա խա-
րա րութ յան վրա, ՀՀ Նա խա գա հի հրա մա նագ րե րը, ի թիվս այլ մար մին նե-
րի, վե րա բե րում են նաև ՀՀ Նա խա գա հի աշ խա տա կազ մին): 2013թ. պե-
տա կան մար մին նե րում աշ խա տող նե րի ընդ հա նուր թվա քա նա կը կազ մել է 
19173 մարդ, ո րից 7698-ը կազ մել են քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող նե րը, 1127-
ը քա ղա քա ցիա կան հա տուկ ծա ռա յութ յան աշ խա տող նե րը, 2700-ը հար կա-
յին և մաք սա յին ծա ռա յութ յան աշ խա տող նե րը և 2600-ը հան դի սա ցել են 
դա տա կան հա մա կար գի աշ խա տա կից ներ: Մ նա ցած 5048 աշ խա տող նե րը 
հան դի սա ցել են քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յութ յան պաշ տոն ներ չզբա ղեց նող 
աշ խա տող նե րը (քա ղա քա կան, հա յե ցո ղա կան, տեխ նի կա կան և ս պա սար-
կող անձ նա կազմ) և հա տուկ ծա ռա յող նե րը պե տա կան այլ մար մին նե րում, 
օր.` Կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեում, ՀՀ դա տա խա զութ յու նում, ՀՀ Նա-
խա գա հի աշ խա տա կազ մում և  այլն: Աշ խա տող նե րի թվա քա նա կը ներ կա-
յաց ված է ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2013թ. պե տա կան բյու ջեի ու ղեր ձում: Վե-
րը նշված հաշ վարկ նե րը չեն նե րա ռում պաշտ պա նութ յան, ոս տի կա նութ-
յան, ազ գա յին անվ տան գութ յան և պե տա կան գաղտ նիք պա րու նա կող այլ 
ո լորտ նե րի աշ խա տա կից նե րի վե րա բեր յալ տվյալ նե րը:

Ի տար բե րութ յուն այլ ո լորտ նե րի, պաշտ պա նութ յան ո լոր տի ծախ սե րը 
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բյու ջեում ար տա ցոլ վում են մեկ հոդ վա ծով՝ չտա րան ջա տե լով աշ խա տող-
նե րի վար ձատ րութ յանն ուղղ վող մի ջոց նե րը: Նշ ված ո լոր տում վար ձատ-
րութ յան հա մա կար գի ու սումնա սի րութ յու նը դուրս է սույն գնա հատ ման 
շրջա նակ նե րից:

(i) Անձ նա կազ մի գրան ցումնե րի և  աշ խա տա վար ձե րի վճա րա ցու ցա կի 
միջև ին տեգր ման և հա մադր ման աս տի ճա նը

Ինչ պես նշվում է ստորև, սահ ման ված ըն թա ցա կար գով նա խա տես վում է 
պե տա կան յու րա քանչ յուր մարմնի հա մար պաշ տոն նե րի ան վա նա ցան կե-
րի հաս տա տում, վեր ջի նիս հի ման վրա հաս տի քա ցու ցակ նե րի հաս տա-
տում և  այդ հաս տի քա ցու ցակ նե րի ներ կա յա ցում Հաշ վա պա հա կան հաշ-
վառ ման հա մար պա տաս խա նա տու ստո րա բա ժա նում:  

ՀՀ Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յութ յան խոր հուրդն (ՔԾԽ) ընդ հա նուր պա-
տաս խա նատ վութ յուն է կրում ՔԾԽ-ում վար վող քա ղա քա ցիա կան ծա-
ռա յութ յան պաշ տոն նե րի ան վա նա ցան կի հետ յու րա քանչ յուր պե տա կան 
մարմնի հաս տի քա ցու ցա կում (տվյալ մարմնում աշ խա տող մարդ կանց 
ցու ցակն է) նե րառ ված քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող նե րի ցան կի հա մա պա-
տաս խա նութ յան ստուգ ման հա մար (այ սինքն` աշ խա տո ղը կա րող է աշ-
խա տան քի նշա նակ վել միայն սահ ման ված պաշ տոն նե րում): Պե տա կան 
յու րա քանչ յուր մարմնի հաս տի քա ցու ցա կի կա ռա վա րումն ի րա կա նաց-
նում է տվյալ մարմնի անձ նա կազ մի կա ռա վար ման ստո րա բա ժա նու մը 
(ԱԿՍ): Պե տա կան մար մին նե րի նա խա ձեռ նութ յամբ հաս տի քա ցու ցակ-
նե րում քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յութ յան պաշ տոն նե րին առնչ վող փո փո-
խութ յուն նե րը կա րող են ի րա կա նաց վել  ՔԾԽ-ի նա խա պես տված հա վա-
նութ յամբ: ՔԾԽ-ն վա րում է քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող նե րի միաս նա կան 
գրան ցա մատ յան, ո րը կա ռա վար վում է « Մեր գել յան» ծրագ րա յին հա մա-
կար գի մի ջո ցով, որն իր հեր թին ա պա հո վում է ան մի ջա կան կապ ՔԾԽ-ի 
և պե տա կան մար մին նե րի ԱԿՍ-նե րի միջև: « Մեր գել յան» ծրագ րա յին 
հա մա կար գը  ներդր վել է 2010թ.` զար գաց ման գոր ծըն կեր նե րի ո րո շա կի 
ա ջակ ցութ յամբ:

Յու րա քանչ յուր պե տա կան մարմնի հաս տի քա ցու ցա կը հաս տատ վում 
և փո փոխ վում է տվյալ մարմնի ղե կա վա րի կող մից՝ ԱԿՍ ա ռա ջար կութ-
յամբ: Հաս տի քա ցու ցակ նե րը կազմ վում են` հաշ վի առ նե լով յու րա քանչ յուր 
մարմնի աշ խա տող նե րի հա մար սահ ման ված թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն 
թվա քա նա կը (հաս տատ վում է ՀՀ Վար չա պե տի և ՀՀ Կա ռա վա րութ յան 
ո րո շումնե րով, և ՀՀ Նա խա գա հի հրա մա նագ րե րով), պե տա կան ծա ռա-
յութ յան պաշ տոն նե րի թվա քա կա նը, ան վա նա ցակ նե րը, պաշ տոն նե րի 
դա սա կար գումներն ու դա սա յին աս տի ճան նե րը: Յուր քա նաչ յուր պաշ տո-
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նի հա մար սահ ման վում է ամ սա կան աշ խա տա վար ձի չափն ու հա մա պա-
տաս խան ան հա տա կան հա վե լումնե րը:

Հաս տի քա ցու ցա կը պե տա կան մարմնում աշ խա տող ան ձանց ցանկն է 
(ո րում նե րառ վում են նաև պաշ տոն նե րը, քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յութ յան 
դա սա յին աս տի ճան նե րը, սահ ման ված ամ սա կան աշ խա տա վար ձի չա-
փը), որն ի րե նից ներ կա յաց նում է ԱԿՍ-ում վար վող աշ խա տող նե րի անձ-
նա կան գրան ցումնե րի միայն մի մա սը: Միայն հաս տի քա ցու ցա կում նե-
րառ ված տե ղե կատ վութ յու նը բա վա րար չէ ամ սա կան աշ խա տա վար ձե րի 
հաշ վարկ ման հա մար, քա նի որ գո յութ յուն ու նեն աշ խա տող նե րի վե րա-
բեր յալ այլ գրան ցումներ ևս, (օր.` ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա տու նա կութ-
յան թեր թիկ ներ, ար ձա կուր դի և  այլ նի մա սին հրա ման ներ և  այլն), ո րոնք 
անհ րա ժեշտ են ամ սա կան աշ խա տա վար ձե րի հաշ վարկ ման հա մար, սա-
կայն չեն ար տա ցոլ ված հաս տի քա ցու ցա կում:

Պե տա կան մարմնի ԱԿՍ-ը պա տաս խա նա տու է նաև պե տա կան ծա ռա-
յութ յան այլ ո լորտ նե րում հաս տի քա ցու ցակ նե րի և պաշ տոն նե րի ան վա-
նա ցան կե րի միջև հա մա պա տաս խա նութ յան ա պա հով ման հա մար: Ի 
տար բե րութ յուն քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յութ յան պաշ տոն նե րի ան վա-
նա ցան կե րի և հաս տի քա ցու ցակ նե րում քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յութ-
յան տվյալ նե րի հա մադր ման հստակ ավ տո մա տաց ված մե խա նիզմնե րի 
(ո րոնք գոր ծում են « Մեր գել յան» ծրագ րի մի ջո ցով), այլ (ոչ քա ղա քա ցիա-
կան ծա ռա յութ յան) պաշ տոն նե րի ան վա նա ցակ նե րի հետ հաս տի քա ցու-
ցա կի տվյալ նե րի պար բե րա կան հա մադր ման հստակ ավ տո մա տաց ված 
մե խա նիզմներ գո յութ յուն չու նեն (ստու գու մը հիմնա կա նում կա տար վում 
է միմ յանց հետ չկա պակց ված «Excel» ֆայ լե րի հի ման վրա): Սա գլխա վո-
րա պես վե րա բե րում է վե րը « Նա խա պատ մութ յուն» բաժ նում նշվող հա-
տուկ ծա ռա յութ յուն նե րին: Ինչ վե րա բե րում է պե տա կան մարմնի այլ (օր.` 
սպա սար կող) անձ նա կազ մին, ա պա նման աշ խա տող նե րը նշա նակ վում 
են հաս տի քա ցու ցա կում նե րառ ված ոչ քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յութ յան 
պաշ տոն նե րին` հաշ վի առ նե լով ՀՀ Վար չա պե տի/ՀՀ Նա խա գա հի ո րո-
շումնե րով պե տա կան մար մին նե րի աշ խա տող նե րի հա մար սահ ման ված 
ա ռա վե լա գույն թվա քա նա կը և յու րա քանչ յուր պե տա կան մարմնի բյու-
ջեով աշ խա տա վար ձի ֆոն դի հա մար հաս տատ ված ծա վալ նե րը:

Պե տա կան մարմնի հա տի քա ցու ցա կը հաս տա տե լուց հե տո 3 օ րա ժամ-
կե տում ԱԿՍ-ն  ոչ է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով այն տրա մադ րում է տվյալ 
մարմնի Հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման ստո րա բա ժան մա նը, ո րը մուտ-
քագ րում է այն աշ խա տա վար ձե րի հաշ վարկ ման նպա տա կով կի րառ վող 
« Հայ կա կան ծրագ րեր» է լեկտ րո նա յին հա մա կարգ (հա մա կար գը ներդր-
ված է բո լոր պե տա կան մար մին նե րում): Դա նշա նա կում է, որ գո յութ յուն 
չու նի ավ տո մատ կապ ԱԿՍ-ում վար վող հաս տի քա ցու ցա կի և « Հայ կա կան 
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ծրագ րեր»-ի միջև11։ Հաս տի քա ցու ցա կում նե րառ ված յու րա քանչ յուր աշ խա-
տո ղի հա մար ԱԿՍ-ում վար վող անձ նա կան գոր ծի տվյալ նե րը և դ րան ցում 
կա տար ված փո փո խութ յուն նե րը նույն պես տրա մադր վում են Հաշ վա պա-
հա կան հաշ վառ ման ստո րա բա ժան մա նը, որ տեղ նշված տե ղե կատ վութ յու-
նը ձեռ քով մուտ քագր վում է « Հայ կա կան ծրագ րեր» հա մա կարգ: Վեր ջինս 
թույլ է տա լիս ավ տո մատ հաշ վար կել աշ խա տա վար ձը` հաշ վի առ նե լով 
տվյալ ամ սում ան ձի աշ խա տած փաս տա ցի աշ խա տա ժա մա նա կը: Հա մա-
կար գը ավ տո մատ կեր պով գե նե րաց նում է աշ խա տա վար ձե րի վճա րա ցու-
ցա կը, ո րը ներ կա յաց վում է պե տա կան մարմնի աշ խա տա կազ մի ղե կա-
վա րի հաս տատ մա նը: Վ ճա րա ցու ցա կը հաս տա տե լուց հե տո պե տա կան 
մարմնի գան ձա պե տա կան հա շիվնե րից աշ խա տա վար ձը փո խանց վում է 
յու րա քանչ յուր աշ խա տո ղի հա մա պա տաս խան բան կա յին հաշ վին:

Ո րոշ պե տա կան մար մին նե րում ԱԿՍ-ում վար վող անձ նա կազ մի գրան-
ցումնե րի փո փո խութ յուն նե րը տրա մադր վում են Հաշ վա պա հա կան հաշ-
վառ ման ստո րա բա ժան մա նը միայն անձ նա կազ մի փո փո խութ յուն նե րի 
մա սին փաս տաթղ թե րի (օր.` աշ խա տան քի ըն դուն ման, աշ խա տան քից 
ա զատ ման, պաշ տո նի բարձ րաց ման, տա րե կան ար ձա կուրդ նե րի և  այլ-
նի մա սին նա խա րա րի հրա ման նե րի) կրկնօ րի նակ նե րի տես քով, ո րոնց 
հի ման վրա ԱԿՍ-ում փո փո խութ յուն ներ են ի րա կա նաց վել աշ խա տող նե-
րի անձ նա կան գոր ծե րում: Վե րոնշ յալ փաս տաթղ թե րի կրկնօ րի նակ նե րը 
տե ղադր վում են պե տա կան մարմնի ներ քին հա մա կարգ չա յին ցան ցի հա-
տուկ դաշ տե րում` հնա րա վո րութ յուն տա լով Հաշ վա պա հա կան հաշ վառ-
ման ստո րա բա ժան մա նը ստու գել և ներ բեռ նել դրանք և  այ նու հետև ձեռ-
քով կա տա րել հա մա պա տաս խան փո փո խութ յուն ներ « Հայ կա կան ծրագ-
րեր» հա մա կար գում: Ն ման մո տեց ման կի րառ ման պա րա գա յում մե ծա-
նում է մարդ կա յին գոր ծո նի նշա նա կութ յու նը` դրա նով իսկ ա ռա ջաց նե լով 
« Հայ կա կան ծրագ րեր»-ում փո փո խութ յուն նե րի ամ բող ջա կա նութ յան և 
ժա մա նա կին կա տար մա նը սպառ նա ցող հնա րա վոր ռիս կեր: 

Որ պես կա նոն, տար վա ըն թաց քում չեն կա տար վում ԱԿՍ-նե րում վար վող 
անձ նա կան գրան ցումնե րի և Հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման ստո րա բա-
ժա նումնե րում առ կա գրան ցումնե րի ու աշ խա տա վար ձե րի վճա րա ցու-
ցակ նե րի հա մա պար փակ և կա նո նա վոր հա մադ րումներ: Ս տու գումներն 
ի րա կա նաց վում են պա տա հա կան ընտ րան քի մե թո դով սխալ նե րի հայտ-
նա բեր ման մի ջո ցով կամ աշ խա տող նե րի բարձ րաց րած խնդիր նե րի կամ 
գան գատ նե րի քննութ յան արդ յուն քում: Ինչ ևէ, նման գոր ծըն թաց նե րը չեն 
հան դի սա նում ֆոր մալ ու հա մա պար փակ հա մադ րումներ: Կա րե լի է ա սել, 

11  «Հայկական ծրագրեր» էլեկտրոնային համակարգն ի սկզբանե մշակվել էր մասնավոր 
հատվածի հաշվապահական հաշվառման համար 1990-ականներին, որից հետո այն ձեռք 
է բերվել և ներդրվել պետական մարմինների կողմից: Պետական հատվածում այն լիովին 
ներդրվել է 2010թ. հետո: 
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որ ի րա կա նում գո յութ յուն չու նեն հա մա կող մա նի պար բե րա կան հա մադ-
րումներ կա տա րե լու էա կան խո չըն դոտ ներ, սա կայն գործ նա կա նում ԱԿՍ-
նե րում վար վող անձ նա կազ մի գրան ցումնե րի և Հաշ վա պա հա կան հաշ-
վառ ման ստո րա բա ժա նումնե րում վար վող աշ խա տա վար ձե րի տվյալ նե րի 
միջև ուղ ղա կի է լեկտ րո նա յին կա պի բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում հա-
մադ րումնե րը կա րող են լի նել բա վա կա նին ժա մա նա կա տար:  

2008թ. ՊԾՖՀ-ում նշվում է, որ «ԱԿՍ-ի կող մից հաս տի քա ցու ցա կը տրա-
մադր վում է Հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման ստո րա բա ժան մա նը, ին չը 
նույ նա կան է այն հաս տի քա ցու ցա կի հետ, ո րը վեր ջի նիս կող մից կի րառ-
վում է աշ խա տա վար ձի հաշ վարկ նե րի կա տար ման նպա տա կով»: Այ նո ւա-
մե նայ նիվ, հաս տի քա ցու ցա կը կա րող է և  ի րա կա նում նույ նը չլի նել, քա նի 
դեռ առ կա է վեր ջի նիս փո փոխ ման հա վա նա կա նութ յուն (մի տումնա վոր 
կամ ոչ մի տումնա վոր սխալ նե րի արդ յուն քում), հետ ևա բար, անհ րա ժեշտ 
է ի րա կա նաց նել հա մադ րումներ Հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման ստո-
րա բա ժան ման կազ մած աշ խա տա վար ձե րի վճա րա ցու ցա կի, նա խորդ 
ամս վա աշ խա տա վար ձի տվյալ նե րի և ԱԿՍ-ի տրա մադ րած հաս տի քա-
ցու ցա կի միջև հա մե մա տութ յուն ներ կա տա րե լու մի ջո ցով։ Ս տաց վում է, 
որ նման հա մադ րումներ չեն ի րա կա նաց վում և հետ ևա բար «A» գնա հա-
տա կանն այս դեպ քում ճիշտ չէ: Նույ նիսկ ե թե հա մադ րումներն ի րա կա-
նում կա տար վեին, գնա հա տա կա նը միև նույնն է կլի ներ «B», քա նի որ «A» 
գնա հա տա կա նը են թադ րում է ան մի ջա կան կապ հաս տի քա ցու ցակ նե րի և 
վ ճա րա ցու ցակ նե րի միջև, ին չը այս դեպ քում բա ցա կա յում է:

Գ նա հա տող թի մի հետ հան դի պումնե րի ժա մա նակ ՎՊ-ի, Ֆի նան սա կան 
վե րահս կո ղութ յան տես չութ յան (ՖՆ) և ԶԳ-նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նշել 
են, որ այլ (օ րի նակ՝ գնումնե րի) ո լորտ նե րի հա մե մատ, աշ խա տա վար ձե րի 
նկատ մամբ հսկո ղութ յուն նե րը հա մե մա տա բար ցածր ռիս կեր են պա րու-
նա կում: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ՎՊ-ն, դեռևս չի ի րա կա նաց րել աշ խա տա վար-
ձե րի աու դիտ ներ, իսկ ներ քին աու դի տի գոր ծա ռույ թը դեռևս գտնվում է 
իր զար գաց ման փու լում: Ուս տի ֆոր մալ հա մադ րումնե րի բա ցա կա յութ-
յան պայ ման նե րում հնա րա վոր չէ վստա հա բար փաս տել, որ աշ խա տա-
վար ձե րի նկատ մամբ հսկո ղութ յուն ներն ա վե լի ու ժեղ են հսկո ղութ յան այլ 
հա մա կար գե րի հա մե մատ:

(ii) Անձ նա կազ մի գրան ցումնե րի և  աշ խա տա վար ձե րի վճա րա ցու ցակ-
նե րի փո փո խութ յուն նե րի ժա մա նա կին լի նե լը

Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող նե րի անձ նա կան գոր ծե րի վե րա բեր յալ տվյալ-
նե րի գրանց ման, գրան ցա մատ յա նի վար ման և պահ պան ման կար գը 
սահ ման վել է ՀՀ ՔԾԽ 2002թ հու նի սի 1-ի թիվ 14-Ն ո րոշ մամբ:
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Մի շարք պե տա կան մար մին նե րում կա տար ված դի տար կումնե րից պարզ-
վել է, որ պե տա կան մար մին նե րի անձ նա կազ մում կա տար ված ցան կա-
ցած փո փո խութ յուն (թա փուր պաշ տո նի ա ռա ջա ցում, պաշ տո նա կան 
ա ռաջ խա ղա ցում և  այլն) 3-օր յա ժամ կե տում ար տա ցոլ վում է անձ նա կազ-
մի գրան ցումնե րում: Ն մա նա պես, աշ խա տա վար ձե րի վճա րա ցու ցա կում 
հա մա պա տաս խան փո փո խութ յուն նե րի կա տար ման հա մար անհ րա ժեշտ 
տե ղե կատ վութ յու նը, 3-օր յա ժամ կե տում տրա մադր վում է Հաշ վա պա հա-
կան հաշ վառ ման ստո րա բա ժան մա նը, որն իր հեր թին 1-2 օ րում մուտ-
քագ րում է այն աշ խա տա վար ձի հաշ վարկ ման նպա տա կով կի րառ վող 
« Հայ կա կան ծրագ րեր» ավ տո մա տաց ված հա մա կարգ` հա ջորդ ամս վա 
վճա րա ցու ցա կում այն ար տա ցո լե լու նպա տա կով:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, գո յութ յուն չու նի ամ բող ջա կան (պե տա կան բո լոր մար-
մին ներն ու պաշ տոն նե րը նե րա ռող) ու հու սա լի տե ղե կատ վութ յուն անձ-
նա կազ մի հետ կապ ված փո փո խութ յուն ներն անձ նա կան գոր ծե րում և  աշ-
խա տա վար ձի վճա րա ցու ցա կում ար տա ցո լե լու հա մար պա հանջ վող ժա-
մա նա կի, ինչ պես նաև հե տա դարձ ճշգրտումնե րի ծա վալ նե րի վե րա բեր-
յալ: Ա վե լին, գնա հա տող թի մի դի տար կումնե րը ցույց են տվել, որ ներ քին 
հսկո ղութ յան գոր ծող հա մա կար գե րը ոչ միշտ են ե րաշ խա վո րում թար-
մաց վող  տե ղե կատ վութ յան ամ բող ջա կա նութ յունն ու ժա մա նա կին լի նե լը: 

Չ նա յած, ստաց վում է, որ բա ցա կա յում է ճշգրտումնե րի ժա մա նա կին լի նե-
լու մա սին պար բե րա կան տվյալ նե րի գե նե րաց ման հա մա կար գը, սա կայն 
պե տա կան մար մին նե րի ներ քին աու դի տոր նե րի և ֆի նան սիստ նե րի հետ 
հար ցազ րույց նե րը վկա յում են, որ աշ խա տա վար ձե րի վճա րա ցու ցակ նե-
րում հե տա դարձ ճշգրտումնե րի դեպ քե րը տե ղի են ու նե նում հազ վա դեպ, 
իսկ դրանց ընդ հա նուր գու մա րը փոքր է:

(iii) Անձ նա կազ մի գրան ցումնե րի և  աշ խա տա վար ձե րի վճա րա ցու ցակ-
նե րի փո փո խութ յուն նե րի նկատ մամբ ներ քին հսկո ղութ յուն նե րը

Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յութ յան մա սին ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ հստակ 
սահ ման վում են աշ խա տա կից նե րի հաս տի քա ցու ցակ նե րի և պաշ տոն-
նե րի ան վա նա ցան կե րի հաս տատ ման և դ րան ցում փո փո խութ յուն նե րի 
ի րա կա նաց ման, ինչ պես նաև պաշ տոն նե րի նշա նակ ման ու ա զատ ման 
գոր ծըն թաց նե րը և դ րանց հա մար պա տաս խա նա տու միա վոր նե րը: Քա-
ղա քա ցիա կան ծա ռա յող նե րի, նե րառ յալ հա տուկ ծա ռա յութ յուն նե րում 
ընդգրկ ված քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող նե րի անձ նա կան գոր ծե րի վար-
ման գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ ար տա քին հսկո ղութ յունն ի րա կա նաց նում 
է ՀՀ Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յութ յան խոր հուր դը, ո րը պար բե րա բար ու-
սումնա սի րում է անձ նա կան գոր ծե րի վար ման հա մա պա տաս խա նութ յու-
նը սահ ման ված ըն թա ցա կար գե րին՝ նե րառ յալ տե ղե կատ վութ յան ամ բող-
ջա կա նութ յունն ու հա մա պա տաս խա նութ յու նը։
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Պե տա կան մար մին նե րում քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող նե րի գրան ցա-
մատ յան նե րի  վար ման գոր ծըն թա ցը կա նո նա կարգ ված է և  այդ գոր ծա-
ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար սահ ման ված են պա տաս խա նա տու 
ստո րա բա ժա նումներ: Փաս տաթղ թե րի կա ռա վար ման մաս նա գի տաց-
ված հա մա կարգ չա յին ծրագ րի մի ջո ցով պե տա կան մար մին նե րում հա-
տուկ նշա նակ ված ան ձինք վա րում են աշ խա տող նե րի անձ նա կան գոր-
ծե րը և  աշ խա տա վար ձի վճա րա ցու ցակ նե րի տվյալ նե րը, ինչ պես նաև 
ի րենց վե րա պահ ված լիա զո րութ յուն նե րի շրջա նա կում թույլտ վութ յուն նե-
րի և գաղտ նա բա ռե րի մի ջո ցով հսկո ղութ յուն են ի րա կա նաց նում դրան-
ցում ար վող փո փո խութ յուն նե րի նկատ մամբ: Կա տար ված ցան կա ցած 
փո փո խութ յուն ա պա հո վում է ստու գե լիութ յան հնա րա վո րութ յու նը: Ինչ-
պես նշվում է չա փումներ (i)-ի և (ii)-ի նկա րագ րա կան մա սում, այն, ինչ 
տե ղի է ու նե նում գործ նա կա նում, կա րող է լիո վին չհա մա պա տաս խա նել 
նրան, ինչ նա խա տես ված է: Ա վե լին, վե րը նկա րագր վող գոր ծըն թա ցը վե-
րա բե րում է միայն քա ղա քա ցիա կան  ծա ռա յող նե րին և  ան պայ մա նո րեն 
չի տա րած վում նաև պե տա կան այլ ծա ռա յութ յուն նե րի վրա: Ոչ բո լոր պե-
տա կան մար մին նե րում են հսկո ղութ յուն նե րը բա վա րար, որ պես զի ա պա-
հո վեն անձ նա կազ մի գրան ցումնե րում և  աշ խա տա վար ձի վճա րա ցու ցակ-
նե րում կա տար վող փո փո խութ յուն նե րի լիար ժեք ամ բող ջա կա նութ յու նը և 
ժա մա նա կին լի նե լը:

Հս կո ղութ յան հա մա կար գի կար ևոր տար րե րից մե կը պետք է լի նի աշ խա-
տող նե րի հա ճա խե լիութ յան հաշ վա ռու մը, ո րը են թադ րում է յու րա քանչ յուր 
աշ խա տո ղի գրան ցում աշ խա տան քի ներ կա յա նա լու պա հին: Ս տո րա բա-
ժա նումնե րի ղե կա վար նե րը հաշ վի են առ նում այս տե ղե կատ վութ յու նը 
աշ խա տա ժա մա նա կի հաշ վարկ նե րի տե ղե կագ րե րի ստո րագր ման ժա-
մա նակ` դրա նով իսկ դյու րի նաց նե լով աշ խա տա վար ձե րի ճիշտ հաշ վար-
կը: Գ րե թէ բո լոր պե տա կան մար մին նե րի շեն քե րի մուտ քե րի մոտ տե ղա-
կայ ված են հա ճա խե լիութ յան հաշ վառ ման է լեկտ րո նա յին հա մա կար գեր, 
բայց մուտ քե րի գրանց ման նպա տա կով դրանց հաշ վա ռումնե րը դեռևս 
ին տեգր ված չեն  աշ խա տա վար ձե րի վճա րա ցու ցակ նե րի կազմ ման գոր-
ծըն թա ցին: 

(iv) Հս կո ղութ յան թույլ կող մե րի և/ կամ «ուր վա կան» աշ խա տող նե րի 
բա ցա հայտ մանն ուղղ ված վար ձատ րութ յան հա մա կար գի աու դի տի 
առ կա յութ յու նը

Թեև ներ քին աու դի տի օ րենսդ րութ յան հա մա ձայն,  ներ քին աու դի-
տի գոր ծա ռույ թը պետք է ի րա կա նաց նի անձ նա կազ մի կա ռա վար ման և 
վար ձատ րութ յան հա մա կար գե րի աու դիտ, սա կայն նշված գոր ծա ռույ թը 
դեռևս իր զար գաց ման սկզբնա կան փու լում է (ԿՑ-21), և դեռևս վաղ  է 
դրա հու սա լիութ յան և  արդ յու նա վե տութ յան մա սին խո սե լը: Վեր ջին 3 
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տա րում պե տա կան մար մին նե րում վար ձատ րութ յան հա մա կար գի հա մա-
պար փակ և կա նո նա վոր աու դիտ ներ չեն ի րա կա նաց վել: Ի րա կա նաց ված 
աու դիտ նե րը կրել են մաս նատ ված բնույթ, այ սինքն` ի րա կա նաց վել են 
պե տա կան մարմնի կամ ԱԿՍ-ում, կամ Հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման 
ստո րա բա ժա նու մում:

Վար ձատ րութ յան հա մա կար գը գտնվում է նաև ՖՆ-ի ֆի նան սա կան վե-
րահս կո ղութ յան տես չութ յան (ՖՎՏ) ու շադ րութ յան կենտ րո նում։ Ի տար-
բե րութ յուն գնումնե րի ո լոր տի, սահ ման ված կա նոն նե րի և կա նո նա կար-
գե րի հետ ան հա մա պա տաս խա նութ յան ա ռու մով վար ձատ րութ յան հա մա-
կար գը  ՖՎՏ-ի կող մից դիտ վում է որ պես հա մե մա տա բար ցածր ռիս կեր 
պա րու նա կող հա մա կարգ: ՖՎՏ-ն  ա վե լի շուտ կա տա րում է գոր ծարք նե-
րի ստուգ ման, քան ներ քին աու դի տի գոր ծա ռույթ, որն ի տար բե րութ յան 
դրա, ա վե լի շատ կենտ րո նա նում է հա մա կար գե րի վրա: ՖՎՏ-ն ս տու գում 
է հաս տի քա ցու ցա կը և  աշ խա տա վար ձի հաշ վարկ նե րի ար ժա նա հա վա-
տութ յու նը, ինչ պես նաև աշ խա տող նե րի հա ճա խե լիութ յան տվյալ նե րը` 
գաղտ նի հա մա ձայ նութ յան հնա րա վոր դեպ քե րը բա ցա հայ տե լու նպա-
տա կով: Մաս նա վո րա պես, ՖՎՏ-ն ս տու գում է, թե արդ յոք կան «ուր վա-
կան» աշ խա տող ներ (օր.` աշ խա տան քի ըն դուն ված մար դիք, ո րոնք վճար-
վում են, սա կայն ի րա կա նում աշ խա տան քի չեն գա լիս):  

Ըն թա ցիկ և պ լա նա վոր ված աշ խա տանք ներ

•	 Ըն թաց քում են գտնվում « Հայ կա կան ծրագ րեր» է լեկտ րո նա յին հա-
մա կար գի ար դիա կա նաց ման և ԱԿՍ-նե րի կող մից կի րառ վող անձ-
նա կազ մի տվյալ նե րի կա ռա վար ման մո դուլ նե րի հետ նշված հա մա-
կար գի կա պի ա պա հով ման աշ խա տանք նե րը, ո րոնց արդ յուն քում 
կա պա հով վի ան մի ջա կան ծրագ րա յին կապ անձ նա կազ մի գրան ցում-
նե րի և վ ճա րա ցու ցակ նե րի միջև:

•	 2011թ. ըն դուն ված և 2012թ. ու ժի մեջ մտած « Հան րա յին ծա ռա յութ յան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա ձայն, 6 տար բեր տի պի հան րա յին ծա ռա-
յութ յուն նե րը են թա կա են ներ դաշ նա կեց ման: Նշ ված օ րեն քը սահ մա-
նում է մարդ կա յին ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման ընդ հա նուր սկզբունք-
նե րը:

•	 Վար ձատ րութ յան հետ կապ ված հա րա բե րութ յուն նե րը կար գա վո րող 
են թաօ րենսդ րա կան ակ տե րը վե րա նայ վում են` դրանք օ րենք նե րի 
հետ հա մա պա տաս խա նեց նե լու նպա տա կով:

•	 Նա խա տես վում է նաև ներդ նել աշ խա տա կից նե րի ծա նուց ման ավ-
տո մատ հա մա կարգ, ո րի մի ջո ցով պե տա կան մար մին նե րի աշ խա-
տա կից նե րը կստա նան ծա նու ցումներ ի րենց փո խանց ված աշ խա-
տա վար ձե րի վե րա բեր յալ:
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ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

ԿՑ-18

D+

(վե րա-
նայ վել է 
«B+»-ից)

D+

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: «D+» գնա-
հա տա կա նը բա ցատր վում է պե տա կան մար մին նե րի 
աշ խա տա վար ձե րի վճա րա ցու ցակ նե րի և  անձ նա-
կազ մի վե րա բեր յալ գրան ցումնե րի միջև ժա մա նա կին 
կա տար վող հա մադր ման բա ցա կա յութ յամբ։ Վեր ջինս 
գլխա վո րա պես պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ 
դրանց միջև  ավ տո մա տաց ված կա պե րի բա ցա կա-
յութ յան պատ ճա ռով հա մադր ման գոր ծըն թա ցը դառ-
նում է շատ ժա մա նա կա տար: 

2008թ. ՊԾՖՀ-ում տրված գնա հա տա կան նե րը 
թվում են չա փա զանց բարձր և հետ ևա բար վե րա-
նայ վել են:

(i)

D

(վե րա-
նայ վել է 
«A»-ից)

D

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: Հաս տի քա-
ցու ցակ նե րի/ անձ նա կազ մի վե րա բեր յալ այլ գրան-
ցումնե րի և  աշ խա տա վար ձե րի վճա րա ցու ցակ նե րի, 
ինչ պես նաև ոչ քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող նե րի պաշ-
տոն նե րի ան վա նա ցան կե րի և հաս տի քա ցու ցակ նե րի 
միջև կա պե րը ավ տո մա տաց ված չեն, և հա մադ րում-
ներ չեն ի րա կա նաց վում: Պե տա կան մար մին նե րում  
աշ խա տա վար ձի վճա րա ցու ցակ նե րը կազմ վում են 
Հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման ստո րա բա ժա նումնե րի 
կող մից՝ ԱԿՍ-նե րի կող մից այդ ստո րա բա ժա նումնե-
րին փո խանց վող հաս տի քա ցու ցակ նե րի և  անձ նա-
կազ մի այլ գրան ցումնե րի հի ման վրա: Վեր ջին ներս 
ձեռ քով մուտ քագ րում են  տե ղե կատ վութ յու նը աշ խա-
տա վար ձե րի հաշ վարկ ման հա մար կրառ վող « Հայ կա-
կան ծրագ րեր» հա մա կարգ, որն ավ տո մատ կեր պով 
ի րա կա նաց նում է աշ խա տա վար ձե րի հաշ վարկ ներ: 
Ո րոշ պե տա կան մար մին նե րում կի րառ վող ներ քին 
հսկո ղութ յան հա մա կար գե րը չեն ե րաշ խա վո րում փո-
խանց վող տվյալ նե րի և դ րանց ձեռ քով մուտ քագր ման 
ամ բող ջա կա նութ յու նը, և  այս պա րա գա յում էլ ա վե լի 
ակն հայտ է դառ նում ա ռան ձին հա մադ րումներ կա-
տա րե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը: Ն ման հա մադ րումներ 
պար բե րա բար չեն ի րա կա նաց վում, քա նի որ, ուղ ղա կի 
է լեկտ րո նա յին կա պի բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում 
այն կլի նի ժա մա նա կա տար: 

2008թ. ՊԾՖՀ-ում «A» գնա հա տա կա նը հիմնա վոր-
վել է նրա նով, որ «յու րա քանչ յուր պե տա կան մարմ-
նում ԱԿՍ-ի կող մից հաշ վա պա հա կան ստո րա բա-
ժան մա նը տրա մադր վող հաս տի քա ցու ցակն ի րե նից 
ներ կա յաց նում է այն նույն ցան կը, ո րի հի ման վրա 
հաշ վա պա հա կան ստո րա բա ժա նու մը հաշ վար կում 
է աշ խա տա վար ձե րը»: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ինչ պես 
նշվում է վե րը նկա րագ րա կան մա սում, հնա րա վոր 
է, որ այն չլի նի միև նույն ցան կը: Այդ իսկ պատ ճա-
ռով «A» գնա հա տա կա նը վե րա նայ վել է «D»-ի:
ԳՉ (i). Աշ խա տա վար ձի վճա րա ցու ցակ նե րի ամ բող-
ջա կա նութ յան վրա բա ցա սա բար է անդ րա դառ նում 
հաս տի քա ցու ցա կի, անձ նա կազ մի գրան ցումնե րի և 
վ ճա րա ցու ցա կի տվյալ նե րի հա մադր ման բա ցա կա-
յութ յու նը:
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ՊԾՖՀ
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(ii)

B

(վե րա-
նայ ված է 
«A»-ից)

B

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: Բա ցա կա-
յում է աշ խա տա վար ձե րի վճա րա ցու ցակ նե րի փո-
փո խութ յուն նե րի ժա մա նա կին լի նե լու մա սին պար-
բե րա կան տվյալ նե րի գե նե րաց ման հա մա կար գը: 
Ինչ ևէ, մի շարք պե տա կան մար մին նե րի ներ քին 
աու դի տոր նե րի և ֆի նան սիստ նե րի հետ հար ցազ-
րույց նե րը վկա յում են, որ վճա րա ցու ցակ նե րում հե-
տա դարձ ճշգրտումնե րի դեպ քե րը տե ղի են ու նե-
նում հազ վա դեպ, իսկ դրանց ընդ հա նուր գու մա րը 
փոքր է: «A» գնա հա տա կա նի հա մար պա հանջ վում է 
տվյալ նե րի թար մաց ման ժա մա նա կին լի նե լու և հե-
տա դարձ ճշգրտումնե րի ծա վա լի ստույգ քա նա կա-
կան գնա հա տա կան ներ: Հետ ևա բար տրվել է «B» 
գնա հա տա կա նը:

Թ վում է, որ 2008թ. ՊԾՖՀ-ում տրվել է այդ պա-
հի դրութ յամբ առ կա ի րա վի ճա կի՝ ի րա կա նից ա վե-
լի բարձր գնա հա տա կան, ներ կա յաց նե լով այն, ինչ 
նա խա տես վում է օ րեն քով և չ ներ կա յաց նե լով փաս-
տա ցի ի րա վի ճա կը հիմնա վո րող փաս տե րը: Կա րե լի 
է ա սել, որ այդ գնա հա տու մից ի վեր ի րա վի ճա կը չի 
փո փոխ վել, և  ուս տի 2008թ. գնա հա տա կա նը վե րա-
նայ վել է «B»-ի:

ԳՉ (ii) «B» գնա հա տա կա նի հա մար. Անձ նա կազ մի 
գրան ցումնե րում և  աշ խա տա վար ձի վճա րա ցու ցակ-
նե րում կա տար վող փո փո խութ յուն նե րի թար մա ցում-
նե րը տե ղի են ու նե նում ա ռա վե լա գույ նը մինչև 3 
ա միս ու շա ցու մով, բայց դա անդ րա դառ նում է փո-
փո խութ յուն նե րի միայն մի փոքր մա սի վրա: Հե տա-
դարձ ճշգրտումնե րը կա տար վում են հազ վա դեպ։

(iii)

C

(վե րա-
նայ վել է 
«B»-ից)

C

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: Անձ նա-
կազ մի գրան ցումնե րում և  աշ խա տա վար ձի վճա-
րա ցու ցակ նե րում փո փո խութ յուն ներ կա տա րե լու 
ի րա վա սութ յուն նե րը հստակ են և դ րանք վե րա պահ-
ված են հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժա նումնե րին 
ու աշ խա տա կից նե րին: Նշ ված փո փո խութ յուն նե րի 
մա սին ողջ տե ղե կատ վութ յու նը գրանց վում է հա մա-
պա տաս խան հա մա կարգ չա յին ծրագ րում և  ա պա-
հո վում է անհ րա ժեշտ ստու գե լիութ յու նը: Հա մա կար-
գե րում, այ նո ւա մե նայ նիվ, առ կա են թե րութ յուն ներ, 
օր.` չի ե րաշ խա վոր վում տվյալ նե րի լիար ժեք ար ժա-
նա հա վա տութ յու նը:

2008թ. ՊԾՖՀ-ում ո չինչ չի աս վում հսկո ղութ յուն նե-
րի մա սին: «B» գնա հա տա կա նը հիմնա վոր ված չէ, և 
քա նի որ 2008թ. կա տա րո ղա կա նը չի տար բեր վում 
ներ կա կա տա րո ղա կա նից, ուս տի գնա հա տա կա նը 
վե րա նայ վել է «C»-ի:

ԳՉ (iii). Հս կո ղութ յան մե խա նիզմներն առ կա են, 
բայց հա մար ժեք չեն տվյալ նե րի լիար ժեք ամ բող ջա-
կա նութ յունն ա պա հո վե լու հա մար:
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(iv)

C

(վե րա նայ-
վել է «B»-
ից)

C

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: Սկզ բուն-
քո րեն, ներ քին աու դի տի մա սին օ րենսդ րութ յու-
նը նա խա տե սում է անձ նա կազ մի կա ռա վար ման 
և վար ձատ րութ յան հա մա կար գե րի աու դիտ, բայց 
ներ քին աու դի տի գոր ծա ռույ թը դեռևս գտնվում է 
իր զար գաց ման սկզբնա կան փու լում: Վեր ջին 3 
տա րում վար ձատ րութ յան հա մա կար գի որ ևէ հա-
մա պար փակ աու դիտ չի ի րա կա նաց վել: ԱԿՍ-նե րը 
և հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման ստո րա բա ժա նում-
նե րը են թարկ վել են մաս նատ ված աու դիտ նե րի, 
ո րոնք հիմնա կա նում ուղղ ված են ե ղել ա ռան ձին 
գոր ծարք նե րի, այլ ոչ թե` հա մա կար գե րի ու սումնա-
սիր մա նը: ՀՀ ՖՆ Ֆի նան սա կան վե րահս կո ղութ-
յան տես չութ յու նը ի րա կա նաց նում է ի րա կա նաց ված 
գոր ծարք նե րի ստու գումներ` դրա նով իսկ մաս նա-
կիո րեն ա պա հո վե լով աու դի տի գոր ծա ռույ թը:

2008թ. ՊԾՖՀ-ում վար ձատ րութ յան հա մա կար գի 
աու դի տին տրվել է ի րա կա նից բարձր գնա հա տա կան, 
և հետ ևա բար գնա հա տա կա նը վե րա նայ վել է «C»-ի:

ԳՉ (iv). վեր ջին 3 տա րի նե րին անց կաց վել են վար-
ձատ րութ յան հա մա կար գի մաս նա կի աու դիտ ներ 
կամ աշ խա տող նե րի հե տա զո տութ յուն ներ: 

ԳՉ = գնա հատ ման չա փա նիշ

3.5.3.2.  ԿՑ-19. Թա փան ցի կութ յու նը, մրցակ ցութ յու նը և 
բո ղո քարկ ման մե խա նիզմնե րը գնումնե րի հա մա-
կար գում

Զ գա լի ծա վա լի պե տա կան ծախ սեր են կա տար վում պե տա կան գնումնե րի 
հա մա կար գի մի ջո ցով։ Գ նումնե րի լավ գոր ծող հա մա կարգն ա պա հո վում է 
կա ռա վա րութ յան կող մից ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման և ծա ռա յութ յուն նե րի 
մա տուց ման նպա տա կով ապ րանք նե րի ձեռք բեր ման ժա մա նակ դրա մա-
կան մի ջոց նե րի արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծումն ու  փո ղի դի մաց ար ժե քը:

Այս ցու ցա նի շի չա փումնե րը 2011թ. հու նի սին են թարկ վել են փո փո խութ յան և 
հա մադ րե լի չեն 2008թ. ՊԾՖՀ-ի շրջա նա կում գնա հատ ված չա փումնե րի հետ:

Նա խա պատ մութ յուն

2010թ. վեր ջում «Գ նումնե րի մա սին» ՀՀ նոր օ րեն քի ըն դուն մամբ (ո րը 
փո խա րի նել է 2005թ. «Գ նումնե րի մա սին» ինք նին վե րա նայ ված օ րեն-
քին) նշա նա կա լից փո փո խութ յուն ներ են կա տար վել գնումնե րի ո լոր տը 
կար գա վո րող օ րենսդ րա կան և կա նո նա կար գա յին դաշ տում.
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•	 Գ նումնե րի հա մա կար գը լիո վին ա պա կենտ րո նաց վել է, այ սինքն` բո-
լոր պե տա կան մար մին նե րը ինք նու րույն են կա տա րում ի րենց գնում-
նե րը (նախ կի նում պե տա կան մար մին նե րի կա րիք նե րի հա մար 
մրցակ ցա յին հի մունք նե րով կա տար վող գնումներն ի րա կա նաց վում 
էր կենտ րո նաց ված ձևով` Պե տա կան գնումնե րի գոր ծա կա լութ յան 
մի ջո ցով): 

•	 Ս տեղծ վել է Գ նումնե րի բո ղո քարկ ման խոր հուրդ (ԳԲԽ), որն ան-
կախ մար մին է և  ո րի կազ մում ընդգրկ վել են ՀՀ պե տա կան մար մին-
նե րի, հա մայնք նե րի, ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կի և հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ (նախ կի նում պե տա կան 
գնումնե րի վե րա բեր յալ բո ղոք նե րը քննութ յան էին առն վում ՀՀ ֆի-
նանս նե րի նա խա րա րութ յան (ՖՆ) կող մից, ո րը, սա կայն, գնումնե րի 
գոր ծըն թա ցից ան կախ չէր):

•	 Ընդ լայն վել է օ րեն քի գոր ծո ղութ յան ո լոր տը, որն այժմ տա րած վում է 
նաև պե տա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից կա տար վող գնում-
նե րի, ինչ պես նաև պե տութ յու նից կամ որ ևէ հա մայն քից կամ ՀՀ 
կենտ րո նա կան բան կից կամ պե տա կան կամ հա մայն քա յին ոչ առևտ-
րա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի կամ պե տա կան կամ հա մայն քա յին 
հի սուն տո կո սից ա վե լի մաս նակ ցութ յամբ կազ մա կեր պութ յուն նե րից 
նվի րա բե րութ յան կար գով մի ջոց ներ ստա ցած ի րա վա բա նա կան ան-
ձանց վրա` նվի րա բե րութ յան կար գով ստա ցած մի ջոց նե րի հաշ վին 
կա տար վող գնումնե րի մա սով:

•	 Պե տա կան գնումնե րի գոր ծա կա լութ յու նը, ո րը գոր ծում էր ՖՆ-ի կա-
ռուց ված քում, վե րա կազ մա վոր վել է Գ նումնե րի ա ջակց ման կենտ րո-
նի (ԳԱԿ): Վեր ջինս խորհր դատ վութ յուն է տրա մադ րում գնումներ 
ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պութ յուն նե րին և մո նի տո րին գի են թար-
կում դրանց գոր ծու նեութ յու նը, ինչ պես նաև հան դես գա լիս որ պես 
ԳԲԽ-ի քար տու ղա րութ յուն: 

2012թ. հուն վա րի 1-ից ներդր վել է է լեկտ րո նա յին գնումնե րի հա մա կար-
գը: Արդ յուն քում, ՀՀ պե տա կան մար մին նե րի կող մից բաց մրցակ ցա յին 
ձևով գնումներն ի րա կա նաց վում են նշված հա մա կար գի մի ջո ցով (www.
armeps.am): Որոշ տեխնիկական թե րութ յուն նե րի պատ ճա ռով է լեկտ րո-
նա յին գնումնե րի հա մա կար գը ներ կա յում լիար ժե քո րեն չի գոր ծում:

ԱՊՀ երկր նե րից Հա յաս տա նը ա ռա ջի նը ստո րագ րեց (2010թ. դեկ տեմ բե րի 
7-ին) ԱՀԿ-ի Գ նումնե րի ընդ հա նուր հա մա ձայ նա գի րը, ո րի շրջա նակ նե րում 
գնումնե րի նա խընտ րե լի ձև  է հա մար վում գնումնե րի բաց մրցակ ցա յին ձևը 
(հա մա հունչ է «UNICITRAL»-ին): Նշ ված փաս տաթղ թի ստո րագր ման և մի-
ջազ գա յին հա մայն քի կող մից ըն դուն ման փաս տը վկա յում է այն մա սին, որ 
Հա յաս տա նի պե տա կան գնումնե րի ո լոր տը կար գա վո րող օ րենսդ րութ յու նը 
հա մա պա տաս խա նում է մի ջազ գա յին ստան դարտ նե րին:
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Ժա մա նա կը ցույց կտա, թե գնումնե րի գոր ծըն թա ցի ա պա կենտ րո նա ցու-
մը ճյու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րի մա կար դա կում կհան գեց նի արդ յոք 
արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը: Ճ յու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րում 
կա րո ղութ յուն նե րի սահ մա նա փա կութ յու նը են թադ րում է, որ արդ յու նա վե-
տութ յան ա ճից բխող օ գուտ նե րի նյու թա կա նաց ման հա մար կպա հանջ վի 
ո րո շա կի ժա մա նակ12։

(i) Ի րա վա կան և  օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման դաշ տի թա փան ցի-
կութ յու նը, հա մա պար փա կութ յու նը և մր ցակ ցութ յու նը 

Աղ յու սակ 16-ում ցույց է տրվում, թե որ քա նով է ի րա վա կան և  օ րենսդ րա-
կան կար գա վոր ման դաշ տը հա մա պա տաս խա նում ՊԾՖՀ-ի շրջա նա կում 
սահ ման ված նվա զա գույն պա հանջ նե րին13:

Աղ յու սակ 16. Գ նումնե րի ոլորտը կարգավորող իրավական և 
օրենսդրական կարգավորման դաշտը

Ն վա զա գույն 
պա հանջ ներ

 Հա մա պա-
տաս խա նութ-
յուն պա հանջ-

նե րին
(Ա յո /Ոչ)

 Բա ցատ րութ յուն

(i) Ու նի հիե-
րար խիկ կա-
ռուց վածք, իսկ 
գե րա կա յութ յան 
կար գը հստա-
կո րեն սահ ման-
ված է; 

Ա յո

Գ նումնե րի մա սին ՀՀ օ րենսդ րութ յու-
նը բաղ կա ցած է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օ րենսգր քից, «Գ նումնե րի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քից և դ րա կի րար կումն ա պա-
հո վող այլ ի րա վա կան ակ տե րից (ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան ո րո շումներ, ՀՀ ՖՆ 
հրա ման ներ):

Գ նումնե րի կար գա վոր ման և հա մա-
կարգ ման ո լոր տում այլ ի րա վա կան ակ-
տեր ըն դու նե լու լիա զո րութ յուն ներ ու նեն 
միայն ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը և գ նումնե-
րի ո լոր տում լիա զոր մար մի նը (ՀՀ ՖՆ): 
Ընդ ո րում, գնումնե րի ո լոր տում այդ 
մար մին նե րից յու րա քանչ յու րի ի րա վաս-
տեղծ լիա զո րութ յուն նե րի շրջա նակ նե րը 
հստակ սահ ման ված են «Գ նումնե րի 
մա սին» օ րեն քով:

12  ««Թրանսփարենսի ինթերնեշընլ»-ի Երևանի գրանսենյակի կողմից գնահատող թիմին 
ներկայացված տեսակետ:

13  Այս ցուցանիշը ներառված է նաև ՏՀԶԿ-ի Զարգացման աջակցման հանձնախմբի Ազգային 
գնումների գնահատման շրջանակում:
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Ն վա զա գույն 
պա հանջ ներ

 Հա մա պա-
տաս խա նութ-
յուն պա հանջ-

նե րին
(Ա յո /Ոչ)

 Բա ցատ րութ յուն

(ii) Ա զատ և 
հեշ տութ յամբ 
մատ չե լի է 
հան րութ յա նը 
պատ շաճ մի-
ջոց նե րով 

Ա յո

Գ նումնե րի գոր ծըն թա ցի պե տա կան կար-
գա վոր ման և հա մա կարգ ման հետ կապ-
ված հա րա բե րութ յուն նե րը կար գա վո րող 
ի րա վա կան ակ տե րը կրում են   նոր մա-
տի վա յին բնույթ և դ րանք հրա պա րակ-
վում են ՀՀ ի րա վա կան ակ տե րի պաշ-
տո նա կան տե ղե կագ րում, ինչ պես նաև 
«Գ նումնե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա-
տես ված գնումնե րի է լեկտ րո նա յին տե ղե-
կա տու յում (www.procurement.am, www.
gnumner.am) և  այլ պաշ տո նա կան տե ղե-
կատ վա կան կայ քե րում (www.laws.am):

 (iii) Տա րած վում 
է պե տա կան 
մի ջոց նե րի 
հաշ վին ի րա-
կա նաց վող 
բո լոր գնումնե-
րի վրա 

Ա յո

 Հա յաս տա նում պե տա կան և տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը, դրանց 
են թա կա հիմնարկ նե րը, պե տա կան ու 
հա մայն քա յին ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր-
պութ յուն նե րը, 50 տո կո սից ա վե լի պե տա-
կան և հա մայն քա յին մաս նակ ցութ յամբ 
կազ մա կեր պութ յուն ներն ի րենց վե րա-
պահ ված լիա զո րութ յուն նե րի կա տար ման 
հա մար անհ րա ժեշտ ապ րանք նե րի, աշ-
խա տանք նե րի և ծա ռա յութ յուն նե րի ձեռք-
բե րումն ի րա կա նաց նում են միաս նա կան 
ըն թա ցա կար գե րով՝ գնումնե րի մա սին ՀՀ 
օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված կար գե րին 
հա մա պա տաս խան: Բա ցա ռութ յուն են 
կազ մում այն դեպ քե րը, երբ մի ջազ գա յին 
պայ մա նագ րե րով (հա մա ձայ նագ րե րով) 
սահ ման վում են գնումնե րի կա տար ման 
այլ նոր մեր, քան նա խա տես ված են գնում-
նե րի մա սին ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ: Օ րի-
նակ նե րից են ԶԳ-նե րի ֆի նան սա վոր մամբ 
ի րա կա նաց վող ա ռան ձին ծրագ րե րի շրջա-
նա կում ապ րանք նե րի, աշ խա տանք նե րի և 
ծա ռա յութ յուն նե րի գնումնե րը, ո րոնք ի րա-
կա նաց վում են այդ ԶԳ-նե րի կող մից սահ-
ման ված ըն թա ցա կար գե րին հա մա պա-
տաս խան: 2012թ. նման գնումնե րը կազ մել 
են 2012թ. ՀՀ պե տա կան բյու ջեի ծախ սե րի  
մոտ 10 տո կո սը:
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Ն վա զա գույն 
պա հանջ ներ

 Հա մա պա-
տաս խա նութ-
յուն պա հանջ-

նե րին
(Ա յո /Ոչ)

 Բա ցատ րութ յուն

(iv) Գ նումնե րի 
բաց մրցակ ցա-
յին ձևը ճա նաչ-
վում է որ պես 
նա խընտ րե լի 
ձև և հստա կո-
րեն սահ ման-
վում են այն 
հան գա մանք նե-
րը, երբ կա րող 
են կի րառ վել 
նաև այլ ձևե րը` 
տա լով դրանց 
հիմնա վո րու մը 

Ա յո

«Գ նումնե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 17-րդ 
հոդ վա ծը սահ մա նում է գնման ձևե րը, 
ինչ պես նաև սահ մա նում է, որ գնումնե րի 
նա խընտ րե լի և հիմնա կան ըն թա ցա կար-
գը բաց ըն թա ցա կարգն է: «Գ նումնե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քը և ՀՀ կա ռա վա րութ-
յան 10.02.2011թ. «Գ նումնե րի գոր ծըն-
թա ցի կազ մա կերպ ման մա սին» N 168-Ն 
ո րոշ մամբ հաս տատ ված կար գը հստակ 
նկա րագ րում և տա լիս են այն հա մա-
պա տաս խան հիմնա վո րումնե րը՝ ո րոնց 
առ կա յութ յան դեպ քում պատ վի րա տուն 
ի րա վա սու է բաց ըն թա ցա կար գից բա ցի 
կի րա ռել գնման այլ  ըն թա ցա կար գեր:

(v)  Հան րութ-
յան հա մար 
ա պա հո վում է 
հետև յալ ողջ 
տե ղե կատ-
վութ յան հա սա-
նե լիութ յու նը՝ 
կա ռա վա րութ-
յան գնումնե-
րի պլան ներ, 
մրցու թա յին 
հնա րա վո-
րութ յուն ներ, 
շնորհ վող պայ-
մա նագ րեր, և 
գ նումնե րի հետ 
կապ ված բո-
ղոք նե րի լուծ-
ման վե րա բեր-
յալ տվյալ ներ 

Ա յո

Գ նումնե րի մա սին ՀՀ օ րենսդ րութ յու-
նը պա հան ջում է, որ պես զի գնումնե րի 
պլան նե րը, դրան ցում կա տար վող փո փո-
խութ յուն նե րը, գնումնե րի հայ տա րա րութ-
յուն նե րը և հ րա վեր նե րը, հրա վեր նե րում 
կա տար վող փո փո խութ յուն նե րը, հրա վեր-
նե րի վե րա բեր յալ տրա մադր ված պար-
զա բա նումնե րը, գնման ըն թա ցա կար գը 
չկա յա ցած ճա նա չե լու մա սին հայ տա րա-
րութ յու նը, 1 մլն ՀՀ դրա մը գե րա զան ցող 
պայ մա նագ րե րի դեպ քում պայ մա նա գիր 
կնքե լու և կնք ված պայ մա նագ րե րի մա սին 
հայ տա րա րութ յուն նե րը, գնումնե րի վե-
րա բեր յալ բո ղոք նե րը և դ րանց վե րա բեր-
յալ ԳԲԽ-ի ո րո շումնե րը հրա պա րակ վեն 
գնումնե րի է լեկտ րո նա յին տե ղե կա տու յում 
(www.procurement.am, www.gnumner.am):
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Ն վա զա գույն 
պա հանջ ներ

 Հա մա պա-
տաս խա նութ-
յուն պա հանջ-

նե րին
(Ա յո /Ոչ)

 Բա ցատ րութ յուն

(vi)   Սահ մա նում 
է գնումնե րի 
ան կախ վար չա-
կան ու սումնա-
սիր ման գոր-
ծըն թաց` մինչև 
պայ մա նագ րե-
րի ստո րագ րու-
մը մաս նա կից-
նե րի կող մից 
ներ կա յաց ված 
բո ղոք ներն ու-
սումնա սի րե լու 
նպա տա կով 

Ա յո

Գ նումնե րի մա սին ՀՀ օ րենսդ րութ յան հա-
մա ձայն, նախ քան պայ մա նագ րի կնքու մը 
պատ վի րա տուն հրա պա րա կում է պայ մա-
նա գիր կնքե լու մա սին ո րո շու մը, ո րով սահ-
ման վում է ան գոր ծո ղութ յան ժամ կետ, ո րի 
ըն թաց քում շա հագր գիռ ան ձիք կա րող են 
ԳԲԽ-ի մի ջո ցով բո ղո քար կել պատ վի րա-
տո ւի և/ կամ գնա հա տող հանձ նա ժո ղո վի 
ո րո շումնե րը։ 50մլն ՀՀ դրա մը գե րա զան-
ցող գնումնե րի դեպ քում ան գոր ծութ յան 
ժամ կե տը առն վազն 10 օ րա ցու ցա յին օր է, 
իսկ այդ գու մա րը չգե րա զան ցող գնումնե-
րի դեպ քում` առն վազն 5 օ րա ցու ցա յին օր։ 
Ան գոր ծութ յան ժամ կե տի ըն թաց քում չի 
կա րող կնքվել պայ մա նա գիր:

ԳԲԽ-ին բո ղոք ներ կա յաց նե լու դեպ քում, 
մինչև խորհր դի կող մից բո ղո քի վե րա բեր-
յալ ո րոշ ման ըն դու նու մը ևս պատ վի րա-
տուն ի րա վունք չու նի կնքել պայ մա նա գիր 
(բո ղո քի վե րա բեր յալ խոր հուր դը իր ո րո-
շումն ըն դու նում և հ րա պա րա կում է բո-
ղո քը ստա նա լու օր վա նից ոչ ուշ, քան 20 
օ րա ցու ցա յին օր վա ըն թաց քում):

(ii) Գն ման մրցակ ցա յին ձևե րի կի րա ռու մը 

Այս չա փու մը գնա հատ վում է ել նե լով բաց մրցակ ցա յին ձևի կի րառ ման 
հա մար սահ ման ված շե մը գե րա զան ցող գնումնե րի դեպ քում՝ գնման այլ 
ձևե րի կի րառ մամբ պայ մա նագ րե րի կնքման վե րա բեր յալ ներ կա յաց ված 
պատ շաճ հիմնա վո րումնե րի մա կար դա կից:

Գ նումնե րի մա սին նոր օ րենսդ րութ յու նը նա խա տե սում է գնումնե րի մի 
շարք ըն թա ցա կար գեր, սա կայն դրանք գլխա վո րա պես հան դի սա նում են 
գնումնե րի մրցակ ցա յին ձևեր (ի րա կա նաց վում են բաց հայ տա րա րութ-
յուն նե րի մի ջո ցով և չեն սահ մա նա փա կում պո տեն ցիալ մաս նա կից նե րի 
մաս նակ ցութ յու նը գնման գոր ծըն թա ցին)։ Գ նումնե րի ոչ մրցակ ցա յին ձև  
է հան դի սա նում միայն ա ռանց գնումնե րի հայ տա րա րութ յու նը նա խա պես 
հրա պա րա կե լու մի ջո ցով ի րա կա նաց վող բա նակ ցա յին ըն թա ցա կար գը, 
որն ըստ էութ յան հան դի սա նում է մեկ աղբ յու րից գնումնե րի գոր ծըն թաց: 
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Գ նումնե րի մա սին ՀՀ օ րենսդ րութ յու նը հստակ նկա րագ րում է այն հա-
մա պա տաս խան հիմնա վո րումնե րը, ո րոնց առ կա յութ յան դեպ քում պատ-
վի րա տուն ի րա վա սու է բաց ըն թա ցա կար գից բա ցի կի րա ռել գնման այլ 
ըն թա ցա կար գեր։ Հիմնա վո րումնե րը հիմնա կա նում վե րա բեր վում են այն 
դեպ քե րին, երբ ի հայտ է գա լիս գնման «ան հե տաձ գե լի չնա խա տես ված 
պա հանջ», կի րա ռե լի են հե ղի նա կա յին, հա տուկ կամ բա ցա ռիկ ի րա վուն-
քի օգ տա գործ ման մա սին դրույթ նե րը կամ հիմնա վոր պատ ճառ նե րով 
պատ վի րա տուն միև նույն մա տա կա րա րից ձեռք է բե րում լրա ցու ցիչ քա-
նա կութ յամբ ապ րանք ներ / ծա ռա յութ յուն ներ14։

Պե տա կան մար մին նե րի կող մից յու րա քանչ յուր տար վա հա մար հաս տատ-
վող և հ րա պա րակ վող գնումնե րի պլա նում նշվում է գնման ա ռար կա յի ան-
վա նու մը, չափ ման միա վո րը, քա նա կը, տվյալ գնման հա մար նա խա տես-
ված բյու ջե տա յին հատ կա ցումնե րը, ինչ պես նաև գնման ձևը (ըն թա ցա-
կար գը)։ Պե տա կան բյու ջեի մի ջոց նե րի հաշ վին ի րա կա նաց վող գնումնե րի 
պլա նը հաս տատ վում է ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից, իսկ այլ (օր.` ար տաբ-
յու ջե տա յին) մի ջոց նե րի հաշ վին ի րա կա նաց վող գնումնե րի պլան նե րը` հա-
մա պա տաս խան պատ վի րա տու նե րի ղե կա վար նե րի կող մից:  

Պե տա կան մար մին նե րում գնումնե րի յու րա քանչ յուր պայ մա նագ րի շնորհ-
ման վե րա բեր յալ պահ վում են հա մա պա տաս խան գրան ցումներ և փաս-
տաթղ թեր: Ե թե գնման գի նը գե րա զան ցում է 1մլն. ՀՀ դրա մը, ա պա կազմ-
վում է նաև գնման ըն թա ցա կար գի ար ձա նագ րութ յուն, որ տեղ ի լրումն 
գնման գոր ծըն թա ցի վե րա բեր յալ այլ ման րա մասն տե ղե կութ յուն նե րի, 
նշվում է նաև գնման ձևի ընտ րութ յան հիմնա վո րու մը։ Պե տա կան մար-
մին նե րի ներ քին աու դի տի ստո րա բա ժա նումնե րը, Ֆի նանս նե րի նա խա-
րա րութ յու նը, ԳԱԿ-ը, ՖՆ-ի Ֆի նան սա կան վե րահս կո ղութ յան տես չութ յու-
նը և ՀՀ Վե րահս կիչ պա լա տը նույն պես ներգ րավ ված են ՀՀ օ րենսդ րութ-
յան պա հանջ նե րի հետ պե տա կան մար մին նե րի կող մից ընտր ված գնման 
ձևե րի հա մա պա տաս խա նութ յան գնա հատ ման գոր ծում: ՀՀ ՖՆ-ի կող մից 
մշակ ված ռիս կե րի գնա հատ ման մե թո դա բա նութ յունն օգ նում է վեր ջի նիս 
կող մից գնա հատ ման են թա կա գնումնե րի ընտ րութ յան ի րա կա նաց մա-
նը: ՖՆ-ի Ֆի նան սա կան վե րահս կո ղութ յան տես չութ յան և ՀՀ Վե րահս-
կիչ պա լա տի (ՎՊ-ի 2012թ. տա րե կան հաշ վետ վութ յուն) գնա հատ մամբ, 
օ րենսդ րութ յան հետ հա մա պա տաս խա նութ յան ա ռու մով գնումնե րի ո լոր-
տը պա րու նա կում է հա մե մա տա բար բարձր ռիս կեր, և  այդ իսկ պատ ճա-
ռով հա տուկ ու շադ րութ յուն է դարձ վում ներ կա յաց ված հիմնա վո րումնե րի 
ճշտութ յան գնա հատ մա նը: 

Գ նա հա տող թի մի հա վա քագ րած փաս տե րը ցույց են տա լիս, որ ա վե լի 
14  Օրենսդրությամբ սահմանվող հիմնավորումների ամբողջական ցանկը (որը տրամադրվել 

է գնահատող թիմին) ներառում է հետևյալը. (i) հատուկ կամ բացառիկ, օր.` հեղինակային 
իրավունքի կիրառման պահանջ, (ii) չնախատեսված անհետաձգելի գնման կարիք, (iii) 
սկզբնական մակատարարից ապրանքների լրացուցիչ քանակություններ ձեռք բերելու 
պահանջ, երբ գնման աղբյուրի փոփոխումը կապված է տեխնիկական բարդությունների 
հետ, ընդ որում գնման առարկայի գնի աճը չպետք է գերազանցի 20 տկոսը:
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մեծ ու շադ րութ յուն է դարձ վում գնման ձևե րի ընտ րութ յա նը և կի րառ-
վող ոչ մրցակ ցա յին ձևե րի հիմնա վոր մա նը: Հան դի պումնե րի ժա մա նակ 
պե տա կան մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նշել են, որ գնման ձևե րի 
ընտ րութ յան հար ցում սկսել են ցու ցա բե րել ա վե լի խիստ մո տե ցում: Ինչ-
ևէ, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ յուն նե րի (ՔՀԿ) 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը գնա հատ ման թի մի հետ հան դի պումնե րի ժա մա նակ 
ար տա հայ տել են ո րո շա կի մտա հո գութ յուն` կապ ված նրա հետ, որ գնում-
նե րի ոչ մրցակ ցա յին ձևե րի կի րա ռու մը միշտ չէ, որ բա վա րար հիմնա-
վոր ված է: Մ յուս կող մից, նրանք նշել են, որ վեր ջին տա րի նե րին գնման 
ձևե րի ընտ րութ յու նը դար ձել է ա վե լի թա փան ցիկ:  

Աղ յու սակ 17-ում ներ կա յաց ված է պե տութ յան կա րիք նե րի հա մար 2011թ. և 
2012թ. ի րա կա նաց ված գնումնե րի ոչ մրցակ ցա յին ձևե րի վե րա բեր յալ տե-
ղե կատ վութ յու նը, որ տեղ պե տութ յան կա րիք նե րի հա մար ի րա կա նաց վող 
գնումնե րի ոչ մրցակ ցա յին ձև  են դի տարկ վել ա ռանց գնումնե րի հայ տա-
րա րութ յու նը նա խա պես հրա պա րա կե լու մի ջո ցով ի րա կա նաց վող բա նակ-
ցա յին ըն թա ցա կար գով կա տար վող գնումնե րը: 2011թ. և 2012թ գ նումնե րի 
ոչ մրցակ ցա յին ձևե րի կի րառ մամբ պայ մա նագ րե րի մեծ մա սը շնորհ վել է. 
(ար ժե քա յին ար տա հայ տութ յամբ 2011թ. 66%-ը և 2012թ. 72%-ը, իսկ քա նա-
կա յին ար տա հայ տութ յամբ 2011թ 54%-ը և 2012թ. 82%-ը) հա տուկ կամ բա-
ցա ռիկ ի րա վունք նե րի հի ման վրա (օր.` ՊՈԱԿ-նե րի և ՓԲԸ-նե րի կող մից 
մա տուց վող հի վան դա նո ցա յին և կր թա կան ծա ռա յութ յուն նե րի դեպ քում):

Աղ յու սակ 17. Շ նորհ ված գնման պայ մա նագ րեր, 2011-2012թթ.

 2011 2012
Գն ման պայ մա նագ րե րի շնորհ ման բո լոր դեպ քե րը
Շ նորհ ված պայ մա նագ րե րի ընդ հա նուր թի վը 14617 18059

Շ նորհ ված պայ մա նագ րե րի ընդ հա նուր ար ժե քը 
(մլն ՀՀ դրամ) 166804.6 171900.0

Գն ման պայ մա նագ րե րի շնորհ ման դեպ քե րը 
(բա ցա ռութ յամբ բաց մրցակ ցա յին մե թոդ նե րի)

Շ նորհ ված պայ մա նագ րե րի ընդ հա նուր թի վը* 7874 14892

Շ նորհ ված պայ մա նագ րե րի ընդ հա նուր ար ժե քը 
(մլն ՀՀ դրամ) 110972.5 123385.8

 Բաց մրցույ թի մի ջո ցով չշնորհ ված պայ մա նագ րե-
րի ար ժե քի տե սա կա րար կշի ռը շնորհ ված բո լոր 
պայ մա նագ րե րի ընդ հա նուր ար ժե քում (%)

66 72

 Բաց մրցույ թի մի ջո ցով չշնորհ ված պայ մա նագ րե-
րի թվի տե սա կա րար կշի ռը շնորհ ված բո լոր պայ-
մա նագ րե րե րի ընդ հա նուր թվա քա նա կում (%)

54 82

Աղբ յու րը՝ ՀՀ ՖՆ
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(iii) Գ նումնե րի մա սին ամ բող ջա կան, ար ժա նա հա վատ և ժա մա նա կին 
տե ղե կատ վութ յան հա սա նե լիութ յու նը հան րութ յա նը

Պե տութ յան կա րիք նե րի հա մար գնումնե րի գոր ծըն թա ցին առնչ վող հիմ-
նա կան տե ղե կատ վութ յու նը, նե րառ յալ գնումնե րի պլան նե րը, դրան-
ցում կա տար վող փո փո խութ յուն նե րը, գնումնե րի հայ տա րա րութ յուն նե րը, 
հրա վեր նե րը, հրա վեր նե րում կա տար վող փո փո խութ յուն նե րը, հրա վեր-
նե րի վե րա բեր յալ տրա մադր ված պար զա բա նումնե րը, գնման ըն թա-
ցա կար գը չկա յա ցած ճա նա չե լու մա սին հայ տա րա րութ յու նը, 1 մլն ՀՀ 
դրա մը գե րա զան ցող պայ մա նագ րե րի դեպ քում պայ մա նա գիր կնքե լու 
և կնք ված պայ մա նագ րե րի մա սին հայ տա րա րութ յուն նե րը հրա պա րակ-
վում են գնումնե րի է լեկտ րո նա յին տե ղե կա տու յում (www.gnumner.am կամ 
www.procurement.am)։ Գնումների մասին հայտարարությունները նաև 
հրապարակվում են www.azdarar.am հասցեով ինտերնետային էջում:

Աղյուսակ 18-ում ներկայացված է տեղեկատվություն պետու թյան կարիք-
ների հա մար 2012թ իրականացված գնումների հրապարակայ նության 
վերաբերյալ:

Աղյուսակ 18. Հանրության համար գնումների մասին տեղեկատ-
վության հասանելիության աստիճանը

Տեղեկու-
թյունների 

տեսակ

Հասանելի-
ությունը 
հանրու-

թյան 
համար

Հանրության 
տեղեկացման համար 
դրանց թարմացման 

հաճախականությունը/
ժամանակին լինելը

Գնումների ծավալը 2012թ.

Ընդա-
մենը

Հրապա-
րակված %

Պետական 
մարմինների 
գնումների 
պլաններ

Այո

Գ նումնե րի մա սին ՀՀ 
օ րենսդ րութ յան պա հան-
ջով, գնումնե րի պլան նե րը 
և դ րան ցում փո փո խութ-
յուն նե րը հաս տատ վե լուց 
հե տո 5 աշ խա տան քա յին 
օր վա ըն թաց քում հրա-
պա րակ վում են գնումնե րի 
է լեկտ րո նա յին տե ղե կա-
տու յում (www.gnumner.am)։

ՀՀ պե տա կան մար մին-
նե րի 2012թ գ նումնե րի 
պլան նե րը հաս տատ վել 
են ՀՀ Կա ռա վա րութ յան 
29.12.11թ. «ՀՀ 2012 թ 
պե տա կան բյու ջեի կա տա-
րումն ա պա հո վող մի ջո-
ցա ռումնե րը հաս տա տե լու 
մա սին» թիվ 1919-Ն ո րոշ-
մամբ և հ րա պա րակ վել են 
պաշ տո նա կան տե ղե կագ-
րում ու գնումնե րի պաշ տո-
նա կան տե ղե կա տու յում:

187127.9

(մլն ՀՀ 
դրամ)

187127.9

(մլն ՀՀ 
դրամ)

100
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Պայ մա նագ-
րե րի շնորհ-
ման դեպ քեր

Ան բա վա-
րար տե ղե-
կատ վութ-
յուն

Գ նումնե րի մա սին ՀՀ 
օ րենսդ րութ յան պա հան-
ջով, կնքված պայ մա նագ-
րե րի մա սին հայ տա րա-
րութ յուն նե րը պայ մա նագ-
րի կնքու մից հե տո 7 օ րա-
ցու ցա յին օր վա ըն թաց քում 
հրա պա րակ վում են գնում-
նե րի է լեկտ րո նա յին տե-
ղե կա տու յում, ե թե գնման 
գի նը գե րա զան ցում է 1 մլն 
ՀՀ դրա մը:
2012թ. կնքված պայ մա-
նագ րե րի զգա լի մա սի 
դեպ քում տե ղե կա տու յում 
չեն նշվում դրանց հրա-
պա րակ ման ժամ կետ նե րը։ 
Ա վե լին, բա ցա կա յում է 
ամ բող ջա կան տե ղե կատ-
վութ յուն դրանց փաս տա ցի 
հրա պա րակ ման ամ սաթ-
վե րի մա սին: Հետ ևա բար, 
հնա րա վոր չէ լիար ժե քո-
րեն գնա հա տել տե ղե կատ-
վութ յան այս տար րը:

171900.0

(մլն ՀՀ 
դրամ)

171900.0

(մլն ՀՀ 
դրամ)

100

 Սա կար կութ-
յուն նե րի 
հնա րա վո-
րութ յուն ներ

Ա յո

Գ նումնե րի մա սին ՀՀ 
օ րենսդ րութ յան հա մա-
ձայն, 5 աշ խա տան քա յին 
օր վա ըն թաց քում մրցույ թի 
հրա վերն ու հայ տա րա-
րութ յու նը հրա պա րակ վում 
են գնումնե րի է լեկտ րո նա-
յին տե ղե կա տու յում:

12 475.2

(մլն ՀՀ 
դրամ)

12 475.2

(մլն ՀՀ 
դրամ)

100

Գ նումնե րի   
բո ղո քարկ-
ման արդ-
յունք նե րի 
մա սին տե-
ղե կատ վութ-
յուն

Ա յո

ԳԲԽ-ի ո րոշ ման կա յաց-
ման օր վան հա ջոր դող 
5 օր վա ըն թաց քում ո րո-
շու մը հրա պա րակ վում է 
գնումնե րի է լեկտ րո նա յին 
տե ղե կա տու յում և  ու ղարկ-
վում  է պատ վի րա տո ւին, 
լիա զոր ված մար մին ու 
բո ղո քարկ ման ըն թա ցա-
կար գում ներգ րավ ված 
կող մե րին:

2012թ. ըն թաց քում պե-
տութ յան կա րիք նե րի 
հա մար գնումնե րի գոր-
ծըն թա ցի առն չութ յամբ 
ներ կա յաց վել է 38 բո ղոք, 
ո րոնց վե րա բեր յալ խորհր-
դի ո րո շումնե րը սահ ման-
ված ժամ կետ նե րում ներ-
կա յաց վել են բո ղո քար կող 
կող մե րին և հ րա պա րակ-
վել գնումնե րի է լեկտ րո նա-
յին տե ղե կա տու յում:

38 38 100
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ՊԾՖՀ-ի գնա հա տո ղի թի մի հետ հան դի պումնե րի ժա մա նակ ՔՀԿ- նե րի 
( Գոր ծա տու նե րի միութ յուն, «Թ րանս փա րեն սի Ին թեր նե շընլ») ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րը նշել են, որ 2013թ. ըն թաց քում գնումնե րի հա մա կար գի թա-
փան ցի կութ յանն էա պես բա րե լավ վել է: Օ րի նակ` մե ծա պես բարձ րա ցել է 
մեկ աղբ յու րից գնումնե րի մա սին տե ղե կատ վութ յան հա սա նե լիութ յու նը:   

(iv) Գ նումնե րի բո ղո քարկ ման ան կախ վար չա կան հա մա կար գի առ կա-
յութ յու նը

Պե տութ յան կա րիք նե րի հա մար գնումնե րի գոր ծըն թաց նե րի վե րա բեր յալ 
բո ղոք նե րը քննում է «Գ նումնե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա ձայն ստեղծ-
ված ԳԲԽ-ը, ո րի կա յաց րած ո րո շումնե րը ի րա վա պար տա դիր են և պատ-
վի րա տո ւի,  լիա զոր մարմնի (ՀՀ ՖՆ) և բո ղոք ներ կա յաց րած ան ձի կող-
մից կա րող են բո ղո քարկ վել միայն դա տա կան կար գով։ ԳԲԽ-ն  ան կախ 
խոր հուրդ է, թեև ինս տի տու ցիո նալ ա ռու մով այն լիսր ժե քո րեն ան կախ չէ 
ՖՆ-ից, ո րի հետ փոխ կապ վա ծութ յու նը դրսևոր վում է միայն նրա նով, որ 
ՖՆ-ի են թա կա յութ յամբ ՊՈԱԿ-ի կար գա վի ճա կով գոր ծող ԳԱԿ-ը հան դես 
է գա լիս որ պես ԳԲԽ-ի քար տու ղա րութ յուն: ԳԱԿ-ը պետք է ու նե նա զուտ 
տեխ նի կա կան դե րա կա տա րում, և սկզ բուն քո րեն ՖՆ-ն չի կա րող ազ դել 
ԳԲԽ-ի ո րո շումնե րի վրա:

2012թ. պե տութ յան կա րիք նե րի հա մար գնումնե րի գոր ծըն թա ցի առն-
չութ յամբ ներ կա յաց վել է 38 բո ղոք, ո րից 17-ը լուծ վել է հօ գուտ բո ղո-
քար կո ղի (բո ղո քը բա վա րար վել է, ըն թա ցա կար գը չեղ յալ է հայ տա րար-
վել), իսկ 10-ը թողն վել է ա ռանց քննութ յան (նախ քան ԳԲԽ-ի ո րո շում 
կա յաց նե լը բո ղոք ներ կա յաց րած ան ձի կող մից բո ղո քը հետ է կանչ վել)։ 
Վե րո հիշ յալ բո ղոք նե րի քննութ յու նը և դ րանց վե րա բեր յալ ո րո շումնե րը 
կա յաց վել են ա ռա վե լա գույ նը 20 օ րա ցու ցա յին օր վա ըն թաց քում, ին չը 
հա մա պա տաս խա նում է գնումնե րի մա սին ՀՀ օ րենսդ րութ յան պա հանջ-
նե րին։ Պե տութ յան կա րիք նե րի հա մար գնումնե րի գոր ծըն թա ցի առն-
չութ յամբ ներ կա յաց ված բո ղոք նե րը և դ րանց վե րա բեր յալ կա յաց րած 
ո րո շումնե րը հրա պա րակ վել են գնումնե րի է լեկտ րո նա յին տե ղե կա տու-
յում (www.gnumner.am) և հասանելի են  հանրությանը: 

Բո ղո քարկ ման/գան գա տարկ ման մե խա նիզ մը գնա հատ վում է ըստ հետև-
յալ չա փա նիշ նե րի:
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 Բո ղոք ներն ու սում-
նա սիր վում են այն 
մարմնի կող մից, 

ո րը

Ա յո/

Ոչ
 Հիմնա վո րում

(i) կազմ ված է գնում-
նե րի ի րա վա կան 
դաշ տին քա ջա-
ծա նոթ փոր ձա ռու 
մաս նա գետ նե րից 
և նե րա ռում է մաս-
նա վոր հատ վա ծի, 
քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան, 
ինչ պես նաև կա ռա-
վա րութ յան ներ կա-
յա ցու ցիչ ներ

Ա յո

ԳԲԽ-ի կազ մում կա րող են ընգրկ վել գնումնե րի մա-
սին ՀՀ օ րենսդ րութ յան ի մա ցութ յան բա վա րար մա-
կար դակ ու նե ցող՝ ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան 
կող մից ո րա կա վոր ված ան ձիք, ո րոնք ներ կա յաց նում 
են հետև յալ կա ռույց նե րը.
•	ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ և ՀՀ օ րենք նե րով նա խա-

տես ված պե տա կան կա ռա վար ման մար մին ներ,
•	ՀՀ քա ղա քա յին հա մայնք ներ,
•	ՀՀ կենտ րո նա կան բանկ, և
•	ՀՀ-ում գրանց ված և լիա զոր ված մար մին գրա վոր 

դի մում ներ կա յաց րած հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պութ յուն ներ (արհ միութ յուն ներ):

ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ չի նա խա տես վում մաս նա վոր 
հատ վա ծի կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րի նե րա ռում ԳԲԽ-ի կազ մում: Թեև սա ցան կա լի 
կլի ներ, սա կայն իր սահ ման մամբ հե նա նի շը չի նե-
րա ռում «մաս նա վոր հատ վա ծի» և «քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան» սահ մա նումնե րը: Ի րա կա նում ՀԿ-
նե րը մաս նա վոր հատ վա ծի կազ մա կեր պութ յուն ներ են 
(«հան րա յին» հաս կա ցութ յան հա կա նի շը «մաս նա վոր»-ն  
է, և, բա ցի այդ, ՀԿ-նե րը միա վո րումներ են, ո րոնք մա-
տու ցում են մաս նա վոր ծա ռա յութ յուն ներ): Ուս տի, ե թե 
ԳԲԽ-ում ներգ րավ ված են ՀԿ-նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, 
ա պա հե նա նի շի հետ ան վա նա կան հա մա պա տաս խա-
նութ յունն ա պա հով վում է: 
ԳԲԽ-ի կազ մում ի սկզբա նե ընդգրկ վել են 105 ան դամ-
ներ, այդ թվում ՀԿ-նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, սա կայն 
նրանց մի մա սը հա ջո ղութ յամբ չի հանձ նել ՀՀ ֆի նանս-
նե րի նա խա րա րութ յան անց կաց րած քննութ յու նը, իսկ 
մի մասն էլ չի ներ կա յա ցել քննութ յա նը: Արդ յուն քում 
ներ կա յումս ԳԲԽ-ի կազ մում նե րառ ված է 67 ան դամ, 
այդ թվում 2 ներ կա յա ցու ցիչ ՀԿ-նե րից: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, խորհր դի կազ մում կա ռա վա րութ յան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի թվի գե րակշ ռութ յան պայ ման-
նե րում կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ նրանք կա րող են 
գե րակշ ռել նաև ե րեք ան դամնե րից ձևա վոր վող հանձ-
նա ժո ղովնե րի կազ մում, մինչ դեռ, ա նա չա ռութ յան տե-
սանկ յու նից, ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պութ յուն նե-
րի ա վե լի բարձր ներ կա յաց վա ծութ յու նը կա րող էր ցան-
կա լի լի ներ: ՀԿ-նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ժա մա նակ 
առ ժա մա նակ նե րառ վում են այդ հանձ նա ժո ղովնե րում:
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 Բո ղոք ներն ու սում-
նա սիր վում են այն 
մարմնի կող մից, 

ո րը

Ա յո/

Ոչ
 Հիմնա վո րում

(ii) որ ևէ կերպ ներգ-
րավ ված չէ գնում-
նե րի գոր ծարք նե-
րում  կամ այն պի սի 
գոր ծըն թա ցում, ո րը 
հան գեց նում է  պայ-
մա նագ րի շնորհ-
ման մա սին ո րո շում-
նե րի կա յաց մա նը

Ա յո

Ս տաց ված յու րա քանչ յուր բո ղո քը քննե լու հա մար 
խորհր դի ան դամնե րից ձևա վոր վում է ե րեք ան ձից 
բաղ կա ցած հանձ նա ժո ղով: Յու րա քանչ յուր դեպ քում 
հանձ նա ժո ղո վի կազմն ընտր վում է ռո տա ցիոն կար-
գով` պա տա հա կան ընտ րութ յան սկզբուն քով: Ընդ 
ո րում, հանձ նա ժո ղո վի կազ մում չեն կա րող նե րառ վել 
այն պատ վի րա տո ւի կող մից ներ կա յաց ված և ԳԲԽ-ում 
ընդգրկ ված ան ձիք, ո րի գոր ծո ղութ յուն նե րը բո ղո քարկ-
վում են: Ա ռան ձին ըն թա ցա կար գի առն չութ յամբ շա հե-
րի բա խում ու նե ցող խորհր դի ան դամնե րը պար տա վոր 
են ինք նա բա ցարկ հայտ նել տվյալ ըն թա ցա կար գից, 
հա կա ռակ դեպ քում նրանց բա ցարկ է հայտ նում հանձ-
նա ժո ղո վի նա խա գա հը: Ե թե ա ռան ձին ըն թա ցա կար գի 
առն չութ յամբ շա հե րի բա խում ու նի հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գա հը, ա պա նա բա ցա ռում է իր մաս նակ ցութ-
յու նը տվյալ ըն թա ցա կար գին և ն րան փո խա րի նում է 
խորհր դի մեկ այլ ան դամ: Հանձ նա ժո ղո վի ան դամնե րը 
ստո րագ րում են շա հե րի բախ ման բա ցա կա յութ յան մա-
սին հայ տա րա րութ յուն:

(iii) չի գան ձում այն-
պի սի վճար ներ, 
ո րոնք թույլ չեն 
տա լիս հա մա պա-
տաս խան կող մե րին 
դի մել տվյալ մարմ-
նին

Ա յո

Վ ճա րի չա փը սահ ման ված է ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ և  այն 
կազ մում է 30 000 ՀՀ դրամ։ Վ ճա րի մի մա սը (մինչև 
60 տո կո սը) ուղղ վում է բո ղո քարկ ման հանձ նա ժո ղո-
վի ան դամնե րի վար ձատ րութ յա նը, իսկ մնա ցած մա սը 
հա մար վում է Գ նումնե րի ա ջակց ման կենտ րո նի ե կա-
մու տը։ Գ նումնե րի ա ջակց ման կենտ րոնն ի րա կա նաց-
նում է ԳԲԽ-ի քար տու ղա րութ յան գոր ծա ռույ թը, ո րի 
շրջա նակ նե րում վեր ջինս կազ մա կեր պում է խորհր դի 
աշ խա տանք նե րը, գնա հա տում է ստաց ված բո ղոք նե րի 
(դի մումնե րի) ամ բող ջա կա նութ յու նը, խորհր դին եզ րա-
կա ցութ յուն է ներ կա յաց նում յու րա քանչ յուր բո ղո քի վե-
րա բեր յալ և  հրա պա րա կում է ԳԲԽ-ի ո րո շումնե րը:

Գ նումնե րի ա ջակց ման կենտ րո նի, պատ վի րա տու նե րի 
և ՀՀ ՖՆ-ի պաշ տո նա տար ան ձանց հետ քննար կում-
նե րի արդ յունք նե րից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ սահ-
ման ված վճա րի չա փը գործ նա կա նում չի խո չըն դո տում 
բո ղոք ներ ներ կա յաց նե լու գոր ծըն թա ցին Մինչ օրս 
գնումնե րի մաս նա կից նե րի կող մից չեն բարձ րա ձայն վել 
խնդիր ներ` կապ ված վճա րի չա փի հետ: Մ յուս կող մից, 
այն բա վա կա նա չափ բարձր է, որ պես զի բա ցա ռի կող-
մե րից որ ևէ մե կի ան բա րե խիղճ գոր ծո ղութ յուն նե րի 
արդ յուն քում գնման ըն թա ցա կար գե րի ան հար կի կա սե-
ցումներն ու խո չըն դոտ նե րը:
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 Բո ղոք ներն ու սում-
նա սիր վում են այն 
մարմնի կող մից, 

ո րը

Ա յո/

Ոչ
 Հիմնա վո րում

(iv) հետ ևում է բո-
ղոք նե րի ներ կա-
յաց ման և լուծ ման 
գոր ծըն թաց նե րին, 
ո րոնք սահ ման ված 
են հստա կո րեն և 
հա սա նե լի են հան-
րութ յա նը 

Ա յո

Գ նումնե րի բո ղո քարկ ման ըն թա ցա կար գե րը, ժամ-
կետ նե րը, ինչ պես նաև բո ղո քարկ ման հանձ նա ժո ղո վի 
լիա զո րութ յուն ներն ու գոր ծու նեութ յան սկզբունք նե րը 
հստա կո րեն սահ ման ված են գնումնե րի մա սին ՀՀ 
օ րենսդ րութ յամբ, ո րը տպագր վում է ՀՀ ի րա վա կան 
ակ տե րի պաշ տո նա կան տե ղե կագ րում, «Գ նումնե րի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քով նա խա տես ված գնումնե րի է լեկտ-
րո նա յին տե ղե կա տու յում (www.procurement.am, www.
gnumner.am), այլ պաշտոնական տեղեկատվական 
կայքերում (www.laws.am) և հասանելի է հանրությանը:
Բողոքի վերաբերյալ հանձ նա ժո ղո վի ո րո շումնե րը կա-
յաց վում են այն պի սի ըն թա ցա կար գով, ո րի հա մա ձայն 
բո ղո քը ներ կա յաց րած ան ձը, պատ վի րա տուն և ներգ-
րավ ված բո լոր կող մերն հնա րա վո րութ յուն են ու նե նում 
ներ կա գտնվե լու խորհր դի նիս տե րին և ներ կա յաց նե լու 
ի րենց տե սա կետ նե րը: Բո ղո քի վե րա բեր յալ գրա վոր 
ո րո շու մը, ո րը նե րա ռում է նաև ո րոշ ման հիմնա վո րու մը, 
ըն դուն վում և հ րա պա րակ վում է բո ղո քը ստա նա լու օր-
վա նից ոչ ուշ, քան 20 օ րա ցու ցա յին օր վա ըն թաց քում:

Գ նումնե րի մա սին ՀՀ օ րենսդ րութ յու նը նա խա տե սում 
է, որ ԳԲԽ-ի կա յաց րած ո րո շումնե րը կա րող են բո ղո-
քարկ վել դա տա կան կար գով։ Ըստ ԳԱԿ-ի տրա մադ րած 
տե ղե կատ վութ յան, 2011-2013թթ. ընդ հա նուր առ մամբ 
ստաց վել է 106 բո ղոք, ո րից միայն 4-ի դեպ քում է, որ 
կող մե րը դա տա կան կար գով բո ղո քար կել են ԳԲԽ-ի 
կա յաց րած ո րո շումնե րը։ Ընդ ո րում, դեպ քե րից եր կու սի 
մա սով դա տա րա նը ու ժի մեջ է թո ղել խորհր դի ո րո շու-
մը, մե կի մա սով փո փո խութ յան է են թարկ վել խորհր դի 
ո րո շու մը, իսկ մյուս գոր ծը սույն գնա հատ ման պա հի 
դրութ յամբ դեռևս դա տա կան լու ծում չէր ստա ցել: 

Վե րոգր յա լը վկա յում է այն մա սին, որ ԳԲԽ-ն, ընդ հա-
նուր առ մամբ, հետ ևել է բո ղոք նե րի ներ կա յաց ման և 
քն նութ յան օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված ըն թա ցա կար-
գե րին:
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 Բո ղոք ներն ու սում-
նա սիր վում են այն 
մարմնի կող մից, 

ո րը

Ա յո/

Ոչ
 Հիմնա վո րում

(v) օժտված 
է գնումների 
գործընթացի 
կասեցման 
իրավասությամբ 

Այո

«Գ նումնե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 49-րդ հոդ վա ծի հա մա-
ձայն, բո ղո քի ներ կա յա ցու մը  ինք նա բե րա բար չի հան-
գեց նում պայ մա նագ րի կնքման կա սեց մա նը: Սա կայն 
մինչև խորհր դի կող մից բո ղո քի վե րա բեր յալ ո րոշ ման 
ըն դու նու մը պատ վի րա տուն ի րա վունք չու նի կնքե լու 
պայ մա նա գիր: Նույն օ րեն քի 48-րդ հոդ վա ծը սահ մա-
նում է, որ խոր հուրդն իր ո րոշ մամբ ի րա վունք ու նի կա-
սեց նել գնումնե րի ըն թա ցա կար գը, ա ռո չինչ ճա նա չել 
գնումնե րի ըն թա ցա կար գի ըն թաց քում պատ վի րա տո ւի 
կամ գնա հա տող հանձ նա ժո ղո վի կա յաց րած ա ռան ձին 
ո րո շումնե րը, այդ թվում ան գոր ծութ յան ժա մա նա կա-
հատ վա ծում պայ մա նա գիր կնքե լու մա սին ո րո շու մը, 
չեղ յալ հայ տա րա րել կնքված պայ մա նա գի րը, սահ մա-
նա փա կել պայ մա նագ րի կա տա րու մը` դրա կա տար ման 
ժամ կե տը կրճա տե լու մի ջո ցով, պատ վի րա տո ւի նկատ-
մամբ կի րա ռել տու ժանք պայ մա նագ րի գնի ա ռա վե լա-
գույ նը 10 տո կո սի չա փով, հայ տա րա րել պատ վի րա տո-
ւի գնումնե րի ըն թա ցա կար գի օ րի նա կան կամ ա պօ րի նի 
լի նե լու, ինչ պես նաև մաս նակ ցին գնումնե րի գոր ծըն թա-
ցին մաս նակ ցութ յան ի րա վունք չու նե ցող մաս նա կից նե-
րի ցու ցա կում նե րա ռե լու մա սին: Նշ ված ցու ցա կում ան-
ձի նե րառ ման ժամ կե տը 3 տա րի է: Այն հրա պա րակ վում 
է գնումնե րի է լեկտ րո նա յին տե ղե կա տու յու մ։

(vi) կայացնում 
է որոշումներ 
կանոններով/
կանոնակարգերով 
սահմանված 
ժամկետում

Այո

ԳԲԽ-ը բո ղո քի վե րա բեր յալ ո րո շու մը կա յաց նում է բո-
ղո քը ստա նա լու ամ սաթ վին հա ջոր դող 20 օ րա ցու ցա յին 
օր վա ըն թաց քում։ Փաս տաթղ թե րի ու սումնա սիր ման 
արդ յուն քում գնա հա տող թի մը եզ րա կաց րել է, որ նշված 
ժամկետը պահպանվում է:

(vii) որոշումներ է 
կայացնում, որոնք 
պարտադիր են 
բոլոր կողմերի 
համար (առանց 
բացառելու 
արտաքին 
ավելի բարձր 
մարմիններին 
դիմելու 
հնարավորությունը)

Այո 

ԳԲԽ-ի որոշումները իրավապարտադիր են («Գնումների 
մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 48): ԳԲԽ-ի որոշումները 
կարող են վիճարկվել դատական կարգով («Գնումների 
մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 45):

Նշված 7 
չափանիշներից 
բավարարվածների 
քանակը

7
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ԿՑ
Միավոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

Միավոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գնահատում

ԿՑ-19

 Ն ա խ կին մե թո-
դա բ ա նու թ յու ն ը  
հ ա մ ա դ րե լի չ է  
վե ր ա նա յ վա ծի 
հե տ:  Նախ կ ին  
ե րե ք ի փո խա ր-
ե ն նո ր  մե թո դ-
ա բա նու թ յամ բ  
նա խա տե ս վում  
է   չո րս չա փ ում , 
ո րոն ց սա հ մա-
նո ւմնե ր ը և ս 
տ ար բ եր  են: 
Ե թ ե 2 008թ 
. Պ ԾՖՀ -ի  
գնա հա տ մա ն 
ժ ա մա նա կ կի-
րառ վեր  ն որ 
մե թ ո դա բա նո-
ւթ յո ւ նը, ա պ ա,  
ա մե ն այն հ ա վ ա-
նա կա ն ութ յ ա մբ,  
գնա հ ա տ ա կա նը  
ն ե ր կա յի նի ս հա-
մե մա տ  կլ ի ն եր 
ա վե լ ի ցածր , 
քա ն ի ո ր ըն դ ու-
ն վ ել է « Գ նո ւ մն-
ե ր ի մա ս ի ն» նո ր 
օ րեն քը, ստեղ-
ծ վել է ԳԲԽ-ն,  
իս կ  գ ն ումն ե ր ի  
նոր է լեկ տ ր ո-
նա յի ն  տ ե ղ ե կա-
տո ւի մի ջո ցո վ 
ա պա հո վ վում 
է տե ղ ե կ ատ-
վութ յան ա վ ե լի  
բ արձր հ ա ս ա ն-
ե լ իու թ յո ւ նը :

B

«Գ նումնե րի մա սին» նոր օ րեն քի ըն դու նու մը, 
Գ նումնե րի բո ղո քարկ ման խորհր դի ստեղ ծու մը, 
և  էլ-գնումնե րի պաշ տո նա կան կայ քի գոր ծար-
կու մը (էլ-կա ռա վար ման ներդր ման շրջա նա կում) 
վկա յում են գնումնե րի հա մա կար գում թա փան ցի-
կութ յան մա կար դա կի ա ճի մա սին:

(i) A

 Պե տությա ն կա րիքների համար ի րակ ան ացվող 
գնումների գո րծ ընթ աց ը կարգ ավոր ող  իրա վական 
դ աշտը  համապատա սխանո ւմ  է  բո լոր 6 հ ենանի-
շն երին:
ԳՉ  (i) . Իրավա կան  դաշտը համապատասխան ում 
է ն շվա ծ բոլո ր 6 պա հանջ ները:

 (ii) D

Առ կա տվյալ ներն ան բա վա րար են գնումնե րի 
մա սին օ րենսդ րութ յան տե սա կե տից ոչ մրցակ-
ցա յին ձևե րի կի րառ ման հիմնա վոր վա ծութ յան 
աս տի ճա նը գնա հա տե լու հա մար: Սա մտա հո-
գութ յան տե ղիք է տա լիս` հաշ վի առ նե լով հա տուկ 
կամ բա ցա ռիկ ի րա վունք ների հիման վրա գնման 
ոչ մրցակցային ձևի կիրառման դեպքերի թիվը 
(արժեքային արտահայտությամբ 66%` 2011թ., 
72%` 2012թ., տես Աղյուսակ 18-ը): Ոչ մրցակ ցա յին 
ձևե րի կի րառ ման հիմնա վո րումնե րի ուղ ղութ յամբ 
տար բեր մար մին նե րի (օր.` ՖՆ, ԳԱԿ, Ֆի նան-
սա կան վե րահս կո ղութ յան տես չութ յուն) կող մից 
ի րա կա նաց վող զգա լի ծա վա լով ստու գումնե րը 
են թադ րում են, որ այս չափ ման գնա հատ ման հա-
մար պա հանջ վող փաս տերն առ կա են:
ԳՉ (ii). Գ նա հատ ման համար անհրաժեշտ հուսալի 
տվյալները հասանելի չեն: 

(iii) B

 Թեև կնքված պայ մա նագ րե րի մա սին տե ղե կատ-
վութ յու նը հրա պա րակ վում գնումնե րի է լեկտ րո նա-
յին տե ղե կա տու յում, սա կայն դրանց հրա պա րակ-
ման փաս տա ցի ժամ կետ նե րի  վե րա բեր յալ հա-
մա պար փակ և  ամ բող ջա կան տե ղե կատ վութ յու նը 
բա ցա կա յում է:
Գ նումնե րի գոր ծըն թա ցին վե րա բե րող հիմնա-
կան տե ղե կութ յուն նե րի չորս տար րե րից ե րե քը 
հա մա պար փակ են և  ար ժա նա հա վատ: Այդ տե-
ղե կատ վութ յու նը (բո լոր պե տա կան մար մին նե րի 
մա սով) հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րով և սահ-
ման ված ժամ կետ նե րում ամ բող ջա պես հասանելի 
է հանրությանը:
ԳՉ (iii). Հանրությանը հասանելի են 
տեղեկատվության 4 տարրերից առնվազն 
3-ը (օր.` գնումների պլաններ), որոնք 
ներկայացնում են գնումների 75%-ը (արժեքային 
արտահայտությամբ):

(iv) A Գնումների բողոքարկման համակարգը 
բավարարում է բոլոր չափանիշները:

ԳՉ = գնահատման չափանիշ
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3.5.3.3.  ԿՑ-20. Ոչ աշ խա տա վար ձա յին ծախ սե րի նկատ-
մամբ ներ քին հսկո ղութ յուն նե րի արդ յու նա վե-
տութ յու նը

Աշ խա տա վար ձե րի, պարտ քի և  ե կա մուտ նե րի կա ռա վար մա նը վե րա բե-
րող հսկո ղութ յուն նե րը քննարկ վում են ԿՑ 14-15 և ԿՑ 17-18 ցու ցա նիշ նե-
րին նվիր ված բա ժին նե րում:

 (i) Ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն նե րի նկատ մամբ հսկո ղութ յուն նե րի 
արդ յու նա վե տութ յու նը

Պե տա կան բյու ջեից ի րա կա նաց վող բո լոր տի պի ծախ սե րի հա մար գոր-
ծում է ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն նե րի նկատ մամբ գան ձա պե տա-
կան հսկո ղութ յան ման րա մասն հա մա կարգ, որն ի րա կա նաց վում է ՀՀ 
օ րենսդ րութ յամբ նա խա տես ված գան ձա պե տա կան հսկո ղութ յան կա նոն-
նե րին հա մա ձայն։ Հս կո ղութ յունն ի րա կա նաց վում է Գան ձա պե տա րա-
նում վար վող « Գան ձա պե տա կան գոր ծառ նա կան օր» (ԳԳՕ, նախ կի նում` 
«LSFinance») հա մա կարգ չա յին ծրագ րի մի ջո ցով:

2008 թվա կա նից հե տո ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն նե րի նկատ մամբ 
գան ձա պե տա կան հսկո ղութ յու նը բա րե լավ վել է: 2010թ. «Client-Treasury» 
ծրագ րա յին հա մա կար գի ներդր ման շնոր հիվ բարձ րա ցել է բյու ջեի կա-
տար ման նկատ մամբ ներ քին հսկո ղութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը` հնա-
րա վո րութ յուն տա լով պե տա կան մար մին նե րին ուղ ղա կիո րեն կապ վել 
ԳԳՕ ծրագ րին՝ նախ կի նում տե ղա կան գան ձա պե տա կան բա ժին նե րի մի-
ջո ցով ա պա հով վող կա պի փո խա րեն: ԳԳՕ հա մա կարգն ինք նին պար բե-
րա բար ար դիա կա նաց վել է: Հա մա կար գը գոր ծում է բո լոր պե տա կան 
մար մին նե րում և ԾԻԳ-ե րում: Մինչև 2008թ. ԾԻԳ-ե րի կող մից ի րա կա-
նաց վող ծախ սե րի նկատ մամբ գան ձա պե տա կան հսկո ղութ յուն գործ նա-
կա նում չէր ի րա կա նաց վում: 2010թ. ԾԻԳ-ե րի առևտ րա յին բան կե րում 
վար վող հա շիվ նե րը  տե ղա փոխ վե ցին Կենտ րո նա կան բան կում վար վող 
գան ձա պե տա կան միաս նա կան հա շիվ (ԿՑ-17), իսկ 2013թ. կե սե րից գան-
ձա պե տա կան հսկո ղութ յան կա նոն նե րը սկսե ցին կի րառ վել նաև ԾԻԳ-
երի կող մից ի րա կա նաց վող բյու ջե տա յին ծախ սե րի գծով ծախ սա յին պար-
տա վո րութ յուն նե րի նկատ մամբ:

2013թ. կե սե րից էլ ա վե լի բա րե լավ վեց ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն նե-
րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յան ամ բող ջա կա նութ յունն ու հու սա լիութ-
յու նը, ին չը  ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն նե րի նկատ մամբ գան ձա պե-
տա կան հսկո ղութ յան գոր ծըն թաց նե րում ծախ սե րը հիմնա վո րող սկզբնա-
կան փաս տաթղ թե րի հաշ վառ ման և դ րանց նկատ մամբ ավ տո մատ հսկո-
ղութ յուն նե րի ներդր ման արդ յունք էր:

Հս կո ղութ յուն նե րը նե րա ռում են ավ տո մա տաց ված գրան ցումնե րի, հսկո ղութ-
յուն նե րի և հաս տա տումնե րի ման րա մասն գոր ծըն թաց ներ ծախ սա յին պար-
տա վո րութ յուն նե րի ստանձն ման և կա տար ման բո լոր փու լե րում, այդ թվում.
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•	 Տա րեսկզ բին պե տա կան մար մին նե րի տա րե կան և  ե ռամս յա կա յին 
բյու ջե նե րի հաս տա տում և դ րանց գրան ցում գան ձա պե տա կան հա-
մա կար գում:

•	 Յու րա քանչ յուր պե տա կան մարմ նի ծախ սե րի ե ռամս յա կա յին ա ռաս-
տաղ նե րի (ծախ սե րի նա խա հա շիվ նե րի) հաս տա տում , այդ թվում 
տնտե սա գի տա կան դա սա կարգ մամբ, և նշ ված ծախ սա յին նա խա հա-
շիվ նե րի գրան ցում գան ձա պե տա կան հա մա կար գում: Ծախ սա յին 
նա խա հա շիվ նե րը հիմն վում են դրա մա կան հոս քե րի ման րա մասն 
կան խա տե սում նե րի վրա` հաշ վի առ նե լով յու րա քանչ յուր ե ռամս յա կի 
կտրված քով ծախ սա յին ման րա մասն գնա հա տա կան նե րը (ԿՑ-16):

•	 Ա ռա ջարկ վող ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ ամ-
բող ջա կան տվյալ նե րը պետք է գրանց վեն գան ձա պե տա կան հա մա-
կար գում, որ տեղ դրանք ավ տո մատ կեր պով հա մե մատ վում են հաս-
տատ ված նա խա հա շիվ նե րի հետ:  

•	 Նա խա հա շիվ նե րով հաս տատ ված ծախ սե րի սահ ման նե րում ծախ սա-
յին պար տա վո րութ յուն ներ ստանձ նե լու նպա տա կով վճար ման ժա-
մա նա կա ցույ ցե րի հաս տա տում (ամ սա կան բաշխ մամբ) և հաշ վա-
ռում: Բ յու ջե տա յին տար վա ցան կա ցած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն նե րի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող 
վճա րում նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն վճար ման հաս տատ ված 
ժա մա նա կա ցույ ցին: Վ ճար ման ժա մա նա կա ցույ ցե րը մերժ վում են, 
ե թե դրանք չեն հա մա պա տաս խա նում նա խա հա շիվ նե րով հաս տատ-
ված ծախ սե րի ման րա մաս նե րին:

•	 Հաս տատ ված ժա մա նա կա ցույ ցե րի հի ման վրա ծախ սա յին պար տա-
վո րութ յուն նե րի ստանձ նում (գնում ներ, պայ մա նագ րե րի կնքում և  
այլն) և փաս տա ցի ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն նե րի հաշ վա ռում 
(նե րա ռե լով պայ մա նագ րա յին բո լոր ման րա մաս նե րը): Նախ քան 
ա ռա ջարկ վող պար տա վո րութ յուն նե րի գծով տվյալ նե րի գրան ցու մը 
դրանք ավ տո մատ ե ղա նա կով հա մե մատ վում են սահ ման ված ծախ-
սա յին նա խա հա շիվ նե րի և վ ճար ման ժա մա նա կա ցույ ցե րի հետ:

•	 Ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն նե րի մա սին ողջ տե ղե կատ վութ յու նը 
(պայ մա նագ րե րից քաղ վածք ներ) գրանց վում է գան ձա պե տա կան 
հա մա կար գում: Ու ղեկ ցող փաս տաթղ թե րը (ըն դուն ման-հանձն ման 
ակ տեր, տե ղե կանք ներ և  այլն), ո րոնք հիմ նա վո րում են ծախ սա յին 
պար տա վո րութ յուն նե րի և վ ճար ման ժա մա նա կա ցույ ցի վրա հիմն վող 
վճար ման հանձ նա րա րա կան նե րը, ներ կա յաց վում են գան ձա պե տա-
րան, որ տեղ դրանք գրանց վում են: Հա մա կարգն ավ տո մատ հա մե-
մա տում է վճար ման հանձ նա րա րա կա նում նշված գու մա րը հիմ նա վո-
րող փաս տաթղ թե րում և վ ճար ման ժա մա նա կա ցույ ցում ար տա ցոլ-
ված գու մա րի հետ:
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•	  Բ յու ջե տա յին ծախ սե րի ե ռամս յա կա յին հա մա մաս նութ յուն նե րի փո-
փոխ ման դեպ քում հա մա պա տաս խան փո փո խութ յուն ներ են կա-
տար վում նաև ծախ սա յին նա խա հա շիվ նե րում և վ ճար ման ժա մա նա-
կա ցույ ցե րում` բյու ջեով նա խա տես ված, բայց դեռևս չստանձն ված 
ծախ սե րի մա սով:

Վե րո հիշ յալ բո լոր հսկո ղութ յուն ներն ի րա կա նաց վում են «ԳԳՕ» հա մա-
կար գի մի ջո ցով, որ տեղ գրանց վում և հաշ վառ վում են վե րը նշված բո լոր 
գոր ծըն թաց նե րը, փաս տաթղթ ղերն ու պար տա վո րութ յուն նե րը: Հա մա-
կար գը բա ցա ռում է սահ ման ված հսկո ղութ յուն նե րը շրջան ցե լու հնա րա-
վո րութ յու նը: 2010 թվա կա նից բո լոր պե տա կան մար մին նե րում տե ղադր-
ված «Client-Treasury» հա մա կար գի մի ջո ցով ա պա հով վում է վեր ջին նե րիս 
կա պը «ԳԳՕ» հա մա կար գին, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ծախ սա յին 
պար տա վո րութ յուն նե րի նկատ մամբ ողջ հսկո ղութ յունն ի րա կա նաց նել 
է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով, ա ռանց հսկո ղութ յան գոր ծըն թա ցում գան ձա-
պե տա կան տե ղա կան բա ժին նե րի մաս նակ ցութ յան: Ս րա շնոր հիվ բարձ-
րա ցել է ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն նե րի ստանձն ման ու կա տար ման 
գոր ծըն թա ցի արդ յու նա վե տութ յու նը:

Նշ ված հսկո ղութ յուն նե րի արդ յուն քում ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն-
ներն արդ յու նա վետ կեր պով սահ մա նա փակ վում են բյու ջեով հաս տատ-
ված ծախ սա յին ա ռաս տաղ նե րի և դ րա մա կան հոս քե րի կան խա տե սում-
նե րի սահ ման նե րում, իսկ գան ձա պե տա կան հա շիվնե րից վճա րումներն 
ի րա կա նաց վում են միայն սահ ման ված կար գով ստանձն ված պար տա-
վո րութ յուն նե րի դի մաց: Վե րո հիշ յալ հսկո ղութ յուն նե րի խախտ մամբ 
ստանձն ված ցան կա ցած ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն օ րեն քի ու ժով 
հա մար վում է ա ռո չինչ:

Ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն նե րի և վ ճա րումնե րի նկատ մամբ սահ-
ման ված հսկո ղութ յուն նե րի արդ յու նա վե տութ յան մա սին է վկա յում այն, 
որ վեր ջին ա վե լի քան տաս տա րում պե տա կան բյու ջեի գծով ծախ սա յին 
ա պառք ներ չեն կու տակ վել:

(ii) Ներ քին հսկո ղութ յան այլ կա նոն նե րի/ըն թա ցա կար գե րի հա մա-
կող մա նիութ յու նը, հա մա պա տաս խա նութ յու նը և  ըմբռ նու մը

Հան րա յին ֆի նանս նե րի կա ռա վար ման ո լոր տին առնչ վող ներ քին հսկո-
ղութ յան գոր ծըն թաց նե րը սահ ման վում են հա մա պա տաս խան օ րենք նե-
րով, կա ռա վա րութ յան ո րո շումնե րով, նշված օ րենք նե րից բխող շրջա-
բե րա կան նե րով և ցու ցումնե րով: Այդ փաս տաթղ թե րը սահ մա նում են 
բյու ջեի պլա նա վոր ման, կա տար ման (այդ թվում պար տա վո րութ յուն նե րի 
ստանձ նու մը, գնումնե րի ի րա կա նա ցու մը, ակ տիվնե րի օգ տա գոր ծու մը, 
վճա րումնե րի ի րա կա նա ցու մը) և հաշ վառ ման նկատ մամբ հսկո ղութ յան 
գոր ծըն թաց նե րը:

Թե պետ նշված գոր ծըն թաց նե րը հիմնա կա նում լավ կա նո նա կարգ ված 
են,  այ նու հան դերձ ներ քին հսկո ղութ յուն նե րը սահ մա նող շրջա բե րա կան-
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նե րի և մե թո դա կան ցու ցումնե րի ամ բող ջա կա նութ յու նը, հա սա նե լիութ յու-
նը և  ար դիա կա նութ յու նը հե ռու են ցան կա լի մա կար դա կից: 

Ներ քին հսկո ղութ յան գոր ծըն թաց նե րի ըմբռն ման մա կար դա կը տար բեր 
է պե տա կան մար մին նե րում: ՖՆ-ի Ու սուց ման կենտ րո նի (ՈՒԿ) կող մից 
պար բե րա բար անց կաց վող դա սըն թաց ներն օգ նում են պե տա կան հատ-
վա ծի աշ խա տող նե րին ա վե լի լավ ըմբռ նե լու ներ քին հսկո ղութ յան հա-
մա կար գե րը, սա կայն նոր աշ խա տող նե րի հա մար հա տուկ նե րա ծա կան 
դա սըն թաց ներ նա խա տես ված չեն: ՈՒԿ-ի կող մից անց կաց վող դա սըն-
թաց նե րը, ո րոնք նվիր ված են ներ քին հսկո ղութ յուն նե րին, նե րա ռում են 
« Գան ձա պե տա կան հա շիվնե րի է լեկտ րո նա յին կա ռա վա րում», «Բ յու ջեի 
կա տա րում» և «Գ նումնե րի կազ մա կեր պում» թե մա նե րով դսաըն թաց նե-
րը:»: Այլ դա սըն թաց նե րը վե րա բե րում են բյու ջեի կազմ մա նը և  արդ յունք-
նե րի վրա հիմն վող բյու ջե տա վոր մա նը, պե տա կան ներդ րումնե րի կա-
ռա վար մա նը, ծրագ րե րի կա ռա վար մա նը, ներ քին աու դի տին, հան րա յին 
հատ վա ծի հաշ վա պա հա կան հաշ վառ մա նը, հար կա յին վար չա րա րութ յա-
նը և հա մա կարգ չա յին հմտութ յուն նե րին: Դա սըն թաց նե րի մաս նա կից նե-
րի թի վը (կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ յան բո լոր կա ռույց նե րից) կազ մել 
է 1820 մարդ ինչ պես 2012թ., այն պես էլ 2013թ. հա մար (պլա նա վոր ված):

(iii) Գոր ծարք նե րի տվյալ նե րի մշակ ման և գ րանց ման կա նոն նե րի հետ 
հա մա պա տաս խա նութ յան աս տի ճա նը 

Չ նա յած, որ ներ քին հսկո ղութ յուն ներն ընդ հա նուր առ մամբ պահ պան վում 
են, և դ րանց շրջանց ման դեպ քե րը հա ճա խա կի չեն, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
ՀՀ ՖՆ ֆի նան սա կան վե րաս կո ղութ յուն տես չութ յան կող մից ի րա կա նաց-
վող ստու գումնե րի, պե տա կան մար մին նե րի ներ քին աու դիտ նե րի և ՀՀ 
Վե րահս կիչ պա լա տի կող մից ի րա կա նաց վող աու դիտ նե րի արդ յուն քում 
պար բե րա բար ար ձա նագր վում են: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ներ քին հսկո ղութ-
յան գոր ծըն թաց նե րի խախտ ման և պար զեց ված ըն թա ցա կար գե րի չհիմ-
նա վոր ված կի րառ ման դեպ քեր:

Պե տա կան մար մին նե րում ներ քին հսկո ղութ յան հա մա կար գե րի արդ-
յու նա վե տութ յան գնա հատ ման հա մար պա տաս խա նա տու են այդ մար-
մին նե րի ներ քին աու դի տի ստո րա բա ժա նումնե րը (ՖՎՏ-ն, օ րեն քի հա-
մա ձայն, միայն ստու գում է ա ռան ձին գոր ծարք նե րի հա մա պա տաս խա-
նութ յու նը օ րենսդ րա կան պա հանջ նե րին): Ինչ պես նշվում է «ԿՑ-21»-ում, 
պե տա կան մար մին նե րում ներ քին աու դի տի ներդր ման աշ խա տանք նե րը 
սկսվել են ըն դա մե նը 2012 թվա կա նին, ուս տի դեռևս շատ սա կա վա թիվ են 
ներ քին հսկո ղութ յան հա մա կար գե րի հա մա պար փակ գնա հա տումնե րը, 
ո րոնք թույլ կտան ամ բող ջա կան և հա մընդգր կուն պատ կե րա ցում կազ մել 
հսկո ղութ յուն նե րի արդ յու նա վե տութ յան, պատ շաճ կի րառ ման ու հա մա-
պա տաս խա նութ յան մա կար դա կի մա սին: Այ դու հան դերձ, ա ռան ձին պե-
տա կան մար մին նե րում կազմ ված ներ քին աու դի տի հաշ վետ վութ յուն նե-
րում, ի թիվս այ լոց, ար ձա նագր վել են նաև խախ տումներ` կապ ված ոչ 
պատ շաճ լիա զո րումնե րի, պայ մա նագ րե րի կա տար ման նկատ մամբ ոչ 
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պատ շաճ հսկո ղութ յուն նե րի, գոր ծարք նե րի ոչ հա մար ժեք հաշ վա պա հա-
կան ձևա կեր պումնե րի հետ: 

Վեր ջին մի քա նի տա րի նե րին ՀՀ վե րահս կիչ պա լա տի տա րե կան հաշ-
վետ վութ յուն նե րում նույն պես նշվում են բազ մա թիվ հա մա կար գա յին 
բնույթ կրող խախ տում նե րի և թե րութ յուն նե րի մա սին, ո րոնք կրկնվում են 
տա րեց-տա րի և  ազ դում ներ քին հսկո ղութ յան գոր ծըն թաց նե րի արդ յու-
նա վե տութ յան վրա։ Այդ թե րութ յուն ներն ու խախ տում նե րը նե րա ռում են 
ո րո շում նե րի ըն դուն ման ոչ պատ շաճ լիա զո րում ներ, ակ տիվ նե րի կա ռա-
վար ման, տեխ նի կա կան և  այլ հսկո ղութ յան կա նոն նե րի, սահ ման ված ըն-
թա ցա կար գե րի և նոր մե րի խախ տում ներ, ա նա վարտ աշ խա տանք նե րի 
ըն դուն ման և դ րանց դի մաց վճա րում նե րի, գոր ծարք նե րի սխալ հաշ վա-
պա հա կան ձևա կեր պում նե րի, հսկո ղութ յուն նե րի ոչ պատ շաճ կամ թե րի 
կի րա ռութ յան ու դրանց շրջանց ման դեպ քեր:

Ըն թա ցիկ և պ լա նա վոր ված աշ խա տանք նե րը

ՊՖԿՌ-ի ա ռա ջին փու լի կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե կը Պե տա կան ներ-
քին ֆի նան սա կան հսկո ղութ յան (ՊՆՖՀ) ռազ մա վա րութ յունն է: Ռազ-
մա վա րութ յան հա մա ձայն, կա ռա վա րու մը պետք է «ա պա կենտ րո նաց վի» 
այն ա ռու մով, որ ստո րին օ ղակ նե րի ղե կա վար նե րին տրվի ճկու նութ յուն 
կա ռա վա րե լու ծախ սե րը` ել նե լով աս տի ճա նա բար ներդր վող ծրագ րա-
յին բյու ջե տա վոր մա նը հա մա պա տաս խան պե տա կան ծախ սե րի ո րա կը 
բարձ րաց նե լու նպա տա կից: Գոր ծող հա մա կար գում կա ռա վա րու մը խիստ 
կենտ րո նա ցած է ճյու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րի ստո րա կար գութ յան 
վե րին օ ղա կում: Ճ կու նութ յան ընդ լայ նու մը զու գակց վում է հաշ վետ վո ղա-
կա նութ յան պա հանջ նե րով, և ճ յու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րում ներ քին 
աու դի տի գոր ծա ռույթ նե րը կա րող են մո նի տո րին գի են թար կել հաշ վետ-
վո ղա կա նութ յանն ա ջակ ցող ներ քին հսկո ղութ յան հա մա կար գե րի հու սա-
լիութ յու նը: 

ՊՆՖՀ-ի ռազ մա վա րութ յան կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից մե կը կա ռա վար-
չա կան հաշ վետ վո ղա կա նութ յան վրա հիմն վող` ֆի նան սա կան կա ռա վար-
ման և հս կո ղութ յան (ՖԿՀ) հա մա կար գի ստեղ ծումն է: Վեր ջինս դեռևս չի 
ներդր վել պայ մա նա վոր ված  հա մա պա տաս խան օ րենսդ րութ յան բա ցա-
կա յութ յամբ:
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ԿՑ  Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

ԿՑ-20 C+ C+

Ընդ հա նուր կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ` 
պայ մա նա վոր ված ներ քին հսկո ղութ յուն նե րի (բա-
ցա ռութ յամբ ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն նե րի 
նկատ մամբ հսկո ղութ յուն նե րի) ըմբռն ման և պատ-
շաճ կի րառ ման հետ կապ ված թե րութ յուն նե րով 
(չա փումներ (ii) և (iii)): Ծախ սա յին պար տա վո րութ-
յուն նե րի նկատ մամբ հսկո ղութ յան արդ յու նա վե-
տութ յու նը (չա փում (i)) բարձ րա ցել է 2010թ. «Client-
Treasury» հա մա կար գի ներդր ման, ԳԳՕ ծրագ րա-
յին հա մա կար գի պար բե րա կան ար դիա կանց ման և 
դ րա նում ԾԻԳ-ե րի նե րառ ման շնոր հիվ:

(i)

B
(վե րա-
նայ վել է 
«A»-ից)

A

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է: «Client Treasury» 
հա մա կար գի ներդր ման, «ԳԳՕ» հա մա կար գի 
պար բե րա կան ար դիա կա նաց ման արդ յուն քում 
բարձ րա ցել է պար տա վո րութ յուն նե րի նկատ մամբ 
հսկո ղութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը: Միա ժա մա-
նակ, ընդ լայն վել է հա մա կար գի ծած կույ թը` դրա-
նում նե րա ռե լով ԾԻԳ-ե րին: 2012 թվա կա նից բո լոր 
պե տա կան մար մին նե րը «Client-Treasury» ծրագ-
րա յին հա մա կար գի մի ջո ցով (ներդր վել է 2010թ.) 
միա ցել են «ԳԳՕ» հա մա կար գին` հնա րա վո րութ յուն 
ստա նա լով ի րա կա նաց նել ամ բող ջա կան ավ տո մա-
տաց ված հսկո ղութ յուն ծախ սա յին պար տա վո րութ-
յուն նե րի ստանձն ման ու կա տար ման գոր ծըն թա ցի 
նկատ մամբ, նե րառ յալ ԾԻԳ-ե րի կող մից ծախ սա յին 
պար տա վո րութ յուն նե րի ստանձն ման նկատ մամբ 
հսկո ղութ յու նը: Նախ կի նում պե տա կան մար մին-
նե րի և կենտ րո նա կան գան ձա պե տա րա նի միջև 
կապն ա պա հով վում էր  տե ղա կան գան ձա պե տա-
կան բա ժին նե րի մի ջո ցով:  

Ի րա վի ճակն ակն հայ տո րեն բա րե լավ վել է, և գ նա-
հա տա կա նի տե սանկ յու նից միակ փո փո խութ յու նը 
հա մա կար գում ԾԻԳ-ե րի նե րա ռումն է: Նախ կի նում 
հա մա կար գից ԾԻԳ-ե րի դուրս լի նե լը վկա յում է, որ 
2008թ. ՊԾՖՀ-ում գնա հա տա կա նը պետք է լի ներ 
«B», և  այն հա մա պա տաս խա նա բար վե րա նայ վել է:
ԳՉ (i). գոր ծում են ծախ սա յին պար տա վո րութ յուն-
նե րի նկատ մամբ հսկո ղութ յան հա մա պար փակ 
մե խա նիզմներ, ո րոնք ծախ սա յին պար տա վո րութ-
յուն նե րը արդ յու նա վե տո րեն սահ մա նա փա կում են 
առ կա դրա մա կան մի ջոց նե րի և հաս տատ ված բյու-
ջե տա յին հատ կա ցումնե րի շրջա նա կում:
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ԿՑ  Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

(ii) C C

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: Ներ քին 
հսկո ղութ յուն նե րը սահ մա նող շրջա բե րա կան նե րի 
և մե թո դա կան ցու ցումնե րի ամ բող ջա կա նութ յու նը, 
հա սա նե լիութ յու նը և ժա մա նա կին լի նե լը հե ռու է 
ցան կա լի մա կար դա կից: Նոր աշ խա տող նե րի հա-
մար չեն անց կաց վում ներ քին հսկո ղութ յուն նե րի 
նվիր ված հա տուկ նե րա ծա կան դա սըն թաց ներ:

ԳՉ (ii). Ներ քին հսկո ղութ յան այլ կա նոն նե րը և  ըն-
թա ցա կար գե րը բաղ կա ցած  են մի խումբ կա նոն-
նե րից, ո րոնք ըմբռն վում են դրանք ուղ ղա կիո րեն 
կի րա ռող ան ձանց կող մից: Հ նա րա վոր է, որ ո րոշ 
կա նոն ներ և  ըն թա ցա կար գեր ա վե լորդ լի նեն:

(iii)

C
(վե րա-
նայ վել է 
«A»-ից)

C

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: ՀՀ ՖՆ 
ֆի նան սա կան վե րաս կո ղութ յուն տես չութ յան կող-
մից ի րա կա նաց վող ստու գումնե րի, պե տա կան 
մար մին նե րի ներ քին աո ւիտ նե րի կող մից ի րա կա-
նաց վող աու դիտ նե րի և ՀՀ Վե րահս կիչ պա լա տի 
կող մից ի րա կա նաց վող աու դիտ նե րի արդ յուն քում 
պար բե րա բար ար ձա նագր վում են ներ քին հսկո-
ղութ յան գոր ծըն թաց նե րի խախտ ման և պար զեց-
ված ըն թա ցա կար գե րի չհիմնա վոր ված կի րառ ման 
դեպ քեր: 

Ան կաս կած, այս չափ ման գնա հատ ման ա ռու մով 
2008թ. ՊԾՖՀ-ում առ կա է թյու րըմբռ նում, որ տեղ 
հիմնա վո րու մը ներ կա յաց վում է ըն դա մե նը 1 տո ղով` 
նշե լով միայն գոր ծարք նե րի գրանց ման մա սին: 
Գ նա հա տա կա նը վե րա նայ վել է «C»-ի: 

ԳՉ (iii). գոր ծարք նե րի գե րակ շիռ մա սում պահ պան-
վում է կա նոն նե րի հետ հա մա պա տաս խա նութ յու նը, 
բայց պար զեց ված ըն թա ցա կար գե րի չհիմնա վոր-
ված կի րա ռու մը մտա հո գութ յան տե ղիք է տա լիս:

ԳՉ = գնա հատ ման չա փա նիշ
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3.5.3.4. ԿՑ-21. Ներ քին աու դի տի արդ յու նա վե տութ յու նը
Նա խա պատ մութ յուն

Ներ քին աու դի տի գոր ծա ռույ թը ներդր վել և գոր ծում է միայն վեր ջերս, 
2012թ. « Ներ քին աու դի տի մա սին» օ րեն քի ըն դու նու մից հե տո:

Վե րոնշ յալ օ րեն քի ըն դուն մամբ էա կան փո փո խութ յուն ներ են կա տար-
վել ներ քին աու դի տի (ՆԱ) օ րենսդ րա կան և կա նո նա կար գա յին դաշ տում: 
Այդ փո փո խութ յուն ներն ուղղ ված էին կազ մա կեր պա կան և գոր ծա ռա կան 
ա ռու մով ՆԱ-ի հա մա պա տաս խա նեց մանն ըն դուն ված մի ջազ գա յին չա-
փա նիշ նե րին: Նշ ված փո փո խութ յուն նե րի արդ յուն քում սահ ման վել են 
հա մա կար գի օ րենսդ րա կան հիմ քե րը, ներ քին աու դի տի մաս նա գի տա-
կան գոր ծու նեութ յան ստան դարտ նե րը, դրանց կի րառ ման ցու ցումնե րը 
և ներ քին աու դի տո րի վար քագ ծի կա նոն նե րը: Արդ յուն քում ա պա հով վել 
է ներ քին աու դի տի գոր ծա ռա կան ան կա խութ յու նը` նա խա տե սե լով ներ-
քին աու դի տի գոր ծա ռույ թի ան մի ջա կան են թա կա յութ յունն ու հաշ վետ վո-
ղա կա նութ յու նը կազ մա կեր պութ յան ղե կա վա րին: Բա ցի այդ, մշակ վել են 
ներ քին աու դի տի կա նո նա կար գե րը, ձեռ նարկ նե րը և  ու ղե ցույց նե րը` դրա-
նով իսկ ա պա հո վե լով աու դի տի բա վա րար շրջա նակ նե րը:

2013թ. հուն վա րին ներդր վել է ներ քին աու դի տի միաս նա կան կա ռա-
վար ման տե ղե կատ վա կան է լեկտ րո նա յին հա մա կար գը, ո րը միակն է 
տա րա ծաշր ջա նում: Այն հնա րա վո րութ յուն է տա լիս արդ յու նա վե տո րեն 
փաս տաթղ թա վո րել աու դի տի բո լոր փու լե րը (պլա նա վո րում, ի րա կա նա-
ցում, հաշ վետ վութ յուն նե րի կազ մում և վերս տու գում): Սույն գնա հատ ման 
պա հի դրութ յամբ, տեխ նի կա կան խնդիր նե րով պայ մա նա վոր ված, նշված 
տե ղե կատ վա կան հա մա կար գը ներդր վել էր միայն 37 պե տա կան մար-
մին նե րում: 

(i) Ներ քին աու դի տի գոր ծա ռույ թի ծած կույթն ու ո րա կը

Ներ քին աու դի տի նոր հա մա կար գը ներդր վում է փու լե րով՝ ՀՀ Կա ռա-
վա րութ յան հաս տա տած ժա մա նա կա ցույ ցին հա մա պա տաս խան: Սույն 
գնա հատ ման պա հի դրութ յամբ, ներ քին աու դի տի ստո րա բա ժա նումներ 
են ստեղծ վել 55 պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րից 52-ում (98.7%): 
Այդ մար մին նե րում աու դի տոր նե րի ընդ հա նուր թի վը կազ մել է 153, ո րից 
131-ը ո րա կա վոր ված աու դի տոր ներ են (ՖՆ-ի ներ քին ո րա կա վոր ման հա-
մա կար գի հա մա ձայն), իսկ 22-ը` ու սու ցան վող աու դի տոր ներ ներ: Ներ քին 
աու դի տի ստո րա բա ժա նումնե րը պա տաս խա նա տու են նաև այդ մար-
մին նե րի լիա զոր կա ռա վար ման ներ քո գոր ծող պե տա կան հիմնարկ նե-
րում, ՊՈԱԿ-նե րում, հի սուն տո կո սից ա վե լի պե տա կան մաս նակ ցութ յամբ 
բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յուն նե րում ներ քին աու դի տի գոր ծա ռույթ նե րի 
ներդր ման և գոր ծու նեութ յան ա պա հով ման հա մար: Աու դի տի մի ջա վայ րի 
վե րա բեր յալ ամ բող ջա կան տե ղե կատ վութ յու նը բա ցա կա յում է, քա նի որ 
դեռևս ոչ բո լոր պե տա կան մար մին ներն են կի րա ռում ներ քին աու դի տի 
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միաս նա կան կա ռա վար ման տե ղե կատ վա կան է լեկտ րո նա յին հա մա կար-
գը, սա կայն դրանց թվա քա նակն առն վազն 3115-ն  է:

Ներ քին աու դի տոր նե րի բաշխ վա ծութ յունն ըստ աու դի տի են թա կա միա-
վոր նե րի հա վա սա րա չափ չէ: Օ րի նակ, ՀՀ կրթութ յան և գի տութ յան նա-
խա րա րութ յան ներ քին աու դի տի ստո րա բա ժան ման 3 աու դի տոր նե րին 
բա ժին է ընկ նում ներ քին աու դի տի են թա կա 300 միա վոր: Այս պի սի զգա-
լի ան հա մա պա տաս խա նութ յան արդ յուն քում ներ քին աու դի տի ե ռամ յա 
ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րով հնա րա վոր է լի նում ծած կել ներ քին աու դի-
տի մի ջա վայ րի ըն դա մե նը մոտ 50 տո կո սը, ին չը հան դի սա նում է ներ քին 
աու դի տի կա րո ղութ յուն նե րի զգա լի սահ մա նա փա կութ յուն:

Ներ քին աու դի տի ստո րա բա ժա նումնե րի գոր ծա ռույթ նե րի շրջա նակն ու 
ծած կույ թը սահ ման վում է ե ռամ յա ռազ մա վա րա կան, ինչ պես նաև տա րե-
կան ծրագ րե րով, ո րոն ցում ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը հիմն վում են ռիս-
կե րի գնա հա տա կան նե րի վրա և  ո րոնք են թա կա են հաս տատ ման հա մա-
պա տաս խան պե տա կան մար մին նե րի ղե կա վար նե րի կող մից:

Մինչև 2012թ. ներ քին աու դի տը գե րա զան ցա պես կենտ րո նա ցած էր ֆի-
նան սա կան հար ցե րի վրա, իսկ ներ քին հսկո ղութ յան հա մա կար գե րի 
գնա հա տումներ չէին ի րա կա նաց վում: 2012 թվա կա նից սկսած ա վե լի մեծ 
ու շադ րութ յուն է դարձ վում հա մա կար գա յին հար ցե րին։ ՀՀ ՖՆ կող մից 
հրա պա րակ ված «ՀՀ հան րա յին հատ վա ծի ներ քին աու դի տի հա մա կար-
գի 2012թ. տա րե կան ամ փոփ հաշ վետ վութ յան» հա մա ձայն, 2012 թվա-
կա նին ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի (ա ռանց Եր ևա նի քա-
ղա քա պե տա րա նի) կող մից ի րա կա նաց ված 642 աու դի տո րա կան ա ռա-
ջադ րանք նե րից 92 (14,3%)-ը կենտ րո նա ցել են հա մա կար գե րի վրա, ո րը 
կազ մել է ներ քին աու դի տի ընդ հա նուր աշ խա տա ժա մա նա կի մոտ 30%-ը:

Ներ քին աու դի տի հա մա կար գը դեռևս գտնվում է ներդր ման վաղ փու լում: 
Դեռևս մշակ վում և  ըն դուն վում են ներ քին աու դի տի մաս նա գի տա կան 
ստան դարտ ներ և ձեռ նարկ ներ, ո րոնք հա մա հունչ են Ներ քին աու դի տոր-
նե րի մի ջազ գա յին ինս տի տու տի կող մից սահ ման ված ստան դարտ նե րին: 
Ո րա կի ե րաշ խա վոր ման հա մա կար գը գոր ծում է միայն 36 պե տա կան 
մար մին նե րում: Դեռևս ձևա վոր վում են պե տա կան մար մին նե րի ներ քին 
աու դի տի կո մի տե նե րը: Ներ քին աու դի տի գոր ծա ռույ թի ո րա կի ար տա քին 
գնա հատ ման լիա զո րութ յուն նե րը վե րա պահ վել են ՀՀ ՖՆ-ին միայն վեր-
ջերս և մինչ օրս նման գնա հա տումներ չեն ի րա կա նաց վել:

(ii) Հաշ վետ վութ յուն նե րի հա ճա խա կա նութ յունն ու տա րա ծու մը

Նախ քան ներ քին աու դի տի հաշ վետ վութ յան կազ մու մը աու դի տի արդ-
յունք նե րը պետք է քննարկ վեն աու դի տի են թարկ ված միա վո րի ղե կա վա-
րի հետ, ո րից հե տո հաշ վետ վութ յան նախ նա կան տար բե րա կը պետք է 
ներ կա յաց վի աու դի տի են թարկ ված միա վո րի ղե կա վա րութ յա նը՝ կար ծի-
քի: Հաշ վետ վութ յան վերջ նա կան տար բե րա կը են թա կա է հաս տատ ման 
աու դի տի ստո րա բա ժան ման ղե կա վա րի կող մից և  այ նու հետև պետք է 
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տրա մադր վի տվյալ մարմնի ղե կա վա րին, ներ քին աու դի տի կո մի տեին և 
ներ քին աու դի տի են թարկ ված ստո րա բա ժան ման ղե կա վա րին:

Ներ քին աու դի տի մի ջազ գա յին ստան դարտ նե րի ըն դուն մամբ հան վել է 
ա ռան ձին աու դիտ նե րի արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ հաշ վետ վութ յուն նե րը 
ՀՀ ՖՆ ներ կա յաց նե լու պար տա դիր պա հան ջը` փո խա րե նը նա խա տե-
սե լով տա րե կան ամ փոփ հաշ վետ վութ յուն նե րի ներ կա յա ցում վեր ջի նիս: 
Ինչ պես նշվում է վե րը, ներ քին աու դի տի միաս նա կան կա ռա վար ման տե-
ղե կատ վա կան հա մա կար գը լիար ժե քո րեն չի գոր ծում, ուս տի ՀՀ ՖՆ-ն 
չու նի հու սա լի տե ղե կատ վույ թուն այն մա սին, թե որ քա նով են պե տա կան 
մար մին նե րում ա պա հով վում աու դի տի արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ հաշ-
վետ վութ յուն նե րի ներ կա յաց ման և տա րած ման վե րա բեր յալ կա նոն նե րը: 
2012թ. ըն թաց քում ՀՀ ՖՆ-ին ամ փոփ տա րե կան հաշ վետ վութ յուն է ներ-
կա յաց րել պե տա կան մար մին նե րի 80 տո կո սը:

Ներ քին աու դի տի հաշ վետ վութ յուն նե րը չեն ներ կա յաց վում ՀՀ վե րահս-
կիչ պա լատ, քա նի դեռ դրանք չեն պա հանջ վել վեր ջի նիս կող մից (ՀՀ ֆի-
նանս նե րի նա խա րա րի 08.12.2011թ. N. 974-Ն հրա ման), սա կայն կա րե լի 
է ա սել, որ սա զուտ ֆոր մալ ըն թա ցա կարգ է:

(iii) Ղե կա վա րութ յան կող մից ներ քին աու դի տի արդ յունք նե րին ար ձա-
գանք ման աս տի ճա նը

« Ներ քին աու դի տի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա ձայն, յու րա քանչ յուր պե տա-
կան մարմնում, որ տեղ առ կա է ներ քին աու դի տի ստո րա բա ժա նում, պետք 
է գոր ծի ներ քին աու դի տի կո մի տե, ո րը գլխա վո րում է տվյալ պե տա կան 
մարմնի ղե կա վա րը: Կո մի տեի քար տու ղա րի պար տա կա նութ յուն նե րը 
դրված են ներ քին աու դի տի ստո րա բա ժան ման ղե կա վա րի վրա: Ներ քին 
աու դի տի կո մի տեի հիմնա կան գոր ծա ռույթ նե րից է կազ մա կեր պութ յան 
ներ քին աու դի տի ստո րա բա ժան ման գոր ծու նեութ յան նկատ մամբ հսկո-
ղութ յան ի րա կա նա ցու մը, ինչ պես նաև ներ քին աու դի տի հետ ներ քին 
աու դի տի ստո րա բա ժան ման և  այլ ստո րա բա ժա նումնե րի փոխ հա րա բե-
րութ յուն նե րի կոոր դի նա ցու մը: Կազ մա կեր պութ յան ղե կա վա րը և ներ քին 
աու դի տի կո մի տեի ան դամնե րը քննար կում են ներ քին աու դի տի հաշ վետ-
վութ յուն նե րը, ինչ պես նաև ներ քին աու դի տի գոր ծա ռույ թին վե րա բե րող այլ 
նշա նա կա լից հար ցե րը, այդ թվում ներ քին աու դի տի ա ռա ջար կութ յուն նե րի 
հի ման վրա կազմ ված գոր ծո ղութ յուն նե րի պլա նի կա տա րու մը:

Դա տե լով ՀՀ ՖՆ-ի տրա մադ րած տե կատ վութ յու նից` աու դի տի ա ռա ջար-
կութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման ուղ ղութ յամբ բազ մա թիվ ղե կա վար նե րի կող-
մից ձեռ նարկ վել են բա վա կա նին հա մար ժեք գոր ծո ղութ յուն ներ: 2012թ. 45 
մար մին նե րում ի րա կա նաց ված ներ քին աու դիտ նե րի արդ յուն քում հայտ-
նա բեր վել են 1648 թե րա ցումներ: Այդ թե րա ցումնե րը վե րա բե րում են պե-
տա կան գնումնե րի գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման հետ կապ ված խնդիր-
նե րին, պայ մա նագ րե րի կա տար ման նկատ մամբ հսկո ղութ յան, հաշ վա-
պա հա կան հաշ վառ ման և պայ մա նագ րե րի կա տար ման հետ կապ ված 
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այլ հար ցե րին: Նշ ված թե րա ցումնե րի շտկման նպա տա կով կազմ վել են 
գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րեր: Նա խա տես ված 900 մի ջո ցա ռումնե րից 754-
ը ի րա կա նաց վել են գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րով սահ ման ված ժամ կետ-
նե րում, 25-ը` սահ ման ված ժամ կետ նե րի խախտ մամբ, 4-ը ընդ հան րա պես 
չեն ի րա կա նաց վել, իսկ 117-ը, ըստ սահ ման ված ժա մա նա կա ցույ ցի, դեռևս 
գտնվել են կա տար ման ըն թաց քում: Ներ քին աո ւիդ տոր նե րի հետ հար ցազ-
րույց նե րի արդ յուք նե րը վկա յում են այն մա սին, որ ներ քին աու դի տի նոր 
հա մա կար գի ներդ րու մից հե տո զգա լիո րեն բարձ րա ցել է ներ քին աու դի տի 
բա ցա հայ տած խնդիր նե րին կազ մա կեր պութ յան ղե կա վա րութ յան ար ձա-
գանք ման ո րա կը և  այն շա րու նա կում է բա րե լավ վել:

Չ նա յած վե րոգր յա լին, փաս տե րը բա վա րար չեն, որ պես զի հա վաս տեն, 
որ ա ռա ջար կութ յուն ներն ի րա կա նաց վում են պե տա կան մար մին նե րի մեծ 
մա սում: Ո րոշ նա խա րա րութ յուն նե րում և գե րա տես չութ յուն նե րում ներ քին 
աու դի տի կո մի տե նե րը լիար ժե քո րեն չեն գոր ծում: Ա ռան ձին պե տա կան 
մար մին նե րի ներ քին աու դի տի կո մի տե նե րի ար ձա նագ րութ յուն նե րի ընտ-
րան քա յին ու սումնա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ, ընդ հա նուր առ մամբ, 
ա ռան ձին պե տա կան մար մին ներ ներ քին աու դի տի հաշ վետ վութ յուն նե-
րի հի ման վրա կազ մում են գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րեր, սա կայն տպա-
վո րութ յուն է ստեղծ վում, որ ա ռա ջար կութ յուն նե րի ի րա կանց ման նկատ-
մամբ ներ քին աու դի տի կո մի տե նե րը հա մա կարգ ված ձևով մո նի տո րինգ 
չեն ի րա կա նաց նում: Գ նա հա տող թի մի կող մից ու սումնա սիր ված ներ քին 
աու դի տի հաշ վետ վութ յուն նե րը միշտ չէ, որ պա րու նա կել են գոր ծո ղութ-
յուն նե րի ծրագ րե րին վե րա բե րող ա ռա ջար կութ յուն ներ: Ա վե լին, ներ քին 
աու դի տի միաս նա կան կա ռա վար ման տե ղե կատ վա կան հա մա կար գի ոչ 
լիար ժեք կի րա ռութ յամբ պայ մա նա վոր ված, ներ կա յումս չկա ամ բող ջա-
կան և հու սա լի տե ղե կատ վութ յուն ներ քին աու դի տի գոր ծա ռույ թի կող մից 
ա ռա ջարկ վող գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րե րին ար ձա գան քե լու նպա տա-
կով, կազ մա կեր պութ յան ղե կա վա րութ յան ձեռ նար կած մի ջո ցա ռումնե րի 
ժա մա նա կին լի նե լու և հա մա պար փա կութ յան վե րա բեր յալ։

Ըն թա ցիկ և պ լա նա վոր ված աշ խա տանք նե րը 

Ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րը գլխա վո րա պես ուղղ ված են ՀՀ ՖՆ-ի լիա զո-
րութ յուն նե րի շրջա նա կում պե տա կան այլ մար մին նե րում ներ քին աու դի-
տի գոր ծա ռույթ նե րի գնա հա տումներ ի րա կա նաց նե լու կա րո ղութ յուն նե րի 
հզո րաց մա նը: Ա պա գա գե րա կա աշ խա տանք ներն են. (i) ներ քին աու դի-
տի միաս նա կան կա ռա վար ման տե ղե կատ վա կան հա մա կար գի կա տա րե-
լա գոր ծու մը և նշ ված հա մա կար գում բո լոր մար մին նե րի ընդգր կու մը, և (ii) 
ներ քին աու դի տի կո մի տե նե րի գոր ծու նեութ յան բա րե լա վու մը:
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ԿՑ-21 D+ C▲

 Չա փումներ (i)-ի և (iii)-ի կա տա րո ղա կա նը 
բա րե լավ վել է` պայ մա նա վոր ված 2012թ.  
հա մա կար գե րին միտ ված ՆԱ-ի ժա մա նա-
կա կից և գոր ծառ նա կան ա ռու մով ան կախ 
գոր ծա ռույ թի ներդր մամբ և ղե կա վա րութ յան 
կող մից ի րա կա նաց վող հե տաու դի տա յին 
հսկո ղութ յան բա րե լավ մամբ: Հե տաու դի տա-
յին հսկո ղութ յու նը շա րու նա կում է բա րե լավ վել: 
Չա փում (ii)-ի տե սանկ յու նից Ֆի նանս նե րի 
նա խա րա րութ յու նը պար բե րա բար չի ստա-
նում աու դիտ նե րի արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ 
հաշ վետ վութ յուն ներ, քա նի որ աու դի տի նոր 
տե ղե կատ վա կան հա մա կար գը մաս նա կի է 
շա հա գործ վում: 2008թ. գնա հատ ման պա հի 
դրութ յամբ այն ստա նում էր ՆԱ-ի հաշ վետ-
վութ յուն ներ, սա կայն ՆԱ-ի հա մա կարգն այդ 
ժա մա նակ նվազ զար գա ցած էր: 

2008թ. ՊԾՖՀ-ում չա փում (iii)-ի «B» գնա հա-
տա կա նը վե րա նայ վել է «D»-ի: 

(i) D C

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է: ՆԱ-ի գոր-
ծա ռույ թը գոր ծում է գրե թե բո լոր պե տա կան 
մար մին նե րում: Ըն դուն վել են ՆԱ-ի ստան-
դարտ ներ, վար քագ ծի  կա նոն ներ և ձեռ-
նարկ ներ, ո րոնք հիմն վում են ներ քին աու դի-
տի մի ջազ գա յին ստան դարտ նե րի վրա: Կազ-
մա կեր պութ յան ղե կա վա րին ՆԱ-ի ան մի ջա-
կան են թա կա յութ յան սահ ման ման մի ջո ցով 
ա ճել է ՆԱ-ի ան կա խութ յու նը: ՆԱ-ի աշ խա-
տա ժա մա նա կի մոտ 30 տո կո սը հատ կաց վում 
է հա մա կար գե րի աու դի տին: Այ դու հան դերձ, 
աու դի տի ստան դարտ ներն ամ բող ջութ յամբ 
չեն պահ պան վում: Կա րո ղութ յուն նե րի սահ-
մա նա փա կութ յան պայ ման նե րում դան դա ղում 
են ՆԱ-ի գոր ծա ռույ թի կա յաց ման տեմ պե րը:

ԳՉ (i). Գոր ծա ռույ թը ներդր ված է առն վազն 
ա մե նա կար ևոր պե տա կան մար մին նե րում, 
որ տեղ ներ քին աու դի տը կա տա րում է հա-
մա կար գե րի ո րոշ ու սումնա սի րումներ, բայց 
հնա րա վոր է, որ ՆԱ-ն չ հա մա պա տաս խա նի 
մաս նա գի տա կան ստան դարտ նե րին:
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(ii) C C

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: 
Ներ քին աու դի տի միաս նա կան կա ռա վար-
ման տե ղե կատ վա կան հա մա կար գը շա-
հա գործ վում է միայն մա սամբ, և ՀՀ ՖՆ-ն  
ի վի ճա կի չէ հու սա լիո րեն տե ղե կա նալ, 
թե որ քա նով են պե տա կան մար մին նե րում 
ա պա հով վում աու դի տի արդ յունք նե րի մա-
սին հաշ վետ վութ յուն նե րի ներ կա յաց ման 
և տա րած ման վե րա բեր յալ կա նոն նե րը: 
Թեև 2008թ. ՊԾՖՀ-ի ի րա կա նաց ման պա-
հի դրութ յամբ ՆԱ-ի գոր ծա ռույ թը նվազ 
զար գա ցած էր, սա կայն ճյու ղա յին նա խա-
րա րութ յուն նե րի կող մից ՀՀ ՖՆ-ին ՆԱ-ի 
հաշ վետ վութ յուն նե րի ներ կա յա ցու մը պար-
տա դիր պա հանջ էր: ՆԱ-ի հաշ վետ վութ յուն-
նե րը տրա մադր վում են ՎՊ-ին և վե րահս-
կո ղա կան գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց նող այլ 
մար մին նե րին հա մա պա տաս խան պա հան ջի 
ներ կա յաց ման դեպ քում:
ԳՉ (ii). Հաշ վետ վութ յուն ներ են ներ կա յաց-
վում պե տա կան մար մին նե րի մեծ մա սի 
հա մար, բայց հնա րա վոր է, որ դրանք չներ-
կա յաց վեն ՖՆ-ին և գե րա գույն ատ յա նի վե-
րահս կիչ մարմնին:



ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՊԾՖՀ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ, 2013Թ.

183

ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

(iii)

D
(վե րա-
նայ վել է 
«B»-ից)

C▲

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել  և շա րու նա-
կում է բա րե լավ վել: ՆԱ-ի նոր հա մա կար գի 
ներդ րու մից հե տո զգա լիո րեն բարձ րա ցել է 
ՆԱ-ի հաշ վետ վութ յուն նե րում ներ կա յաց վող 
ա ռա ջար կութ յուն նե րին կազ մա կեր պութ յան 
ղե կա վա րութ յան ու շադ րութ յու նը և դ րանց 
ար ձա գանք ման ո րա կը: ՆԱ-ի կո մի տե նե րի 
ոչ կա տար յալ աշ խա տան քը, սա կայն, վկա յում 
է, որ միշտ չէ, որ ա ռա ջար կութ յուն նե րը ի րա-
կա նաց վում են կամ նույ նիսկ մշակ վում:  ՀՀ 
պե տա կան մար մին նե րում ՆԱ-ի տե ղե կատ-
վա կան հա մա կար գի մաս նա կի շա հա գոր ծու-
մը թույլ չի տա լիս գնա հա տել ղե կա վա րութ յան 
ձեռ նար կած մի ջո ցա ռումնե րի ժա մա նա կին լի-
նե լը և հա մա պար փա կութ յու նը: Այ նո ւա մե նայ-
նիվ, հե տաու դի տա յին հսկո ղութ յան աս տի ճա-
նը շա րու նա կում է բա րե լավ վել:
Թ վում է, որ 2008թ. ՊԾՖՀ-ում ի րա կա նից 
բարձր գնա հա տա կան է տրվել այդ ժա մա նակ  
տի րող ի րա վի ճա կին,  քան զի այդ ժա մա նակ 
դեռ չէր ներդր վել հա մա կար գե րին միտ ված 
ՆԱ-ի գոր ծա ռույ թը: Գ նա հա տա կա նը վե րա-
նայ վել է «D»-ի:
ԳՉ (iii). Բազ մա թիվ ղե կա վար նե րի կող մից 
ձեռ նարկ վում են բա վա կա նին հա մար ժեք 
գոր ծո ղութ յուն ներ, բայց հա ճախ` ու շա ցու մով:

ԳՉ = գնա հատ ման չա փա նիշ
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3.6.  Հաշ վա պա հութ յուն, գրան ցումներ և հաշ վետ վութ յուն-
նե րի ներ կա յա ցում 

Ամ փոփ գնա հա տա կան 

ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

ԿՑ-22. Հա շիվ-
նե րի հա մադ-
րում (Մ2)  

B+
(վե րա-
նայ վել է 
«A»-ից)

A

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է, 
քա նի որ 2012 թվա կա նից ԳՄՀ-ում 
են ար տա ցոլ վում օ տա րերկր յա 
ֆի նան սա վոր մամբ ԾԻԳ-ե րի մի ջո-
ցով ի րա կա նաց վող նա խագ ծե րի/
ծրագ րե րի բո լոր գոր ծարք նե րը: 
2008թ. ՊԾՖՀ-ում չա փում (i)-ի 
գնա հա տա կա նը վե րա նայ վել է «B»-
ի, քա նի որ ԳՄՀ-ում այդ ժա մա նակ 
չէին ար տա ցոլ վում ԾԻԳ-ե րի գոր-
ծարք նե րը:

ԿՑ-23.

Ծա ռա յութ յուն ներ 
մա տու ցող միա-
վոր նե րի կող մից 
ստաց ված մի-
ջոց նե րի մա սին 
տե ղե կատ վութ-
յուն (Մ1)

C A

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է 
ՊՈԱԿ-ի կար գա վի ճակ ու նե ցող 
դպրոց նե րի կող մից պե տա կան 
բյու ջեից ստաց վող ու ծախս վող 
մի ջոց նե րի մա սին հաշ վետ վութ-
յուն նե րի կազմ ման և հ րա պա րակ-
ման արդ յուն քում:

ԿՑ-24. Տար վա 
ըն թաց քում 
կազմ վող` բյու-
ջեի կա տար-
ման հաշ վետ-
վութ յուն ներ 
(Մ1)

B+
(վե րա-
նայ վել է 
«C+»-ից)

B+

Ընդ հա նուր կա տա րո ղա կա նը 
մնա ցել է ան փո փոխ, բայց տվյալ-
նե րի ո րա կը (iii) բա րե լավ վում է, 
ո րը գլխա վո րա պես հետ ևանք է 
«Client Treasury» հա մա կար գի 
ներդր ման և նշ ված հա մա կար-
գում ԶԳ- նե րի ֆի նան սա վոր մամբ 
ի րա կա նաց վող նա խագ ծե րի ու 
ծրագ րե րի հետ կապ ված դրա մա-
կան հոս քե րի նե րառ ման:
2008թ. ՊԾՖՀ-ում գնա հա տա կա-
նը վե րա նայ վել է «B»-ի, քա նի որ 
ծած կույ թում պետք է չնե րառ վեին 
ՊՈԱԿ-նե րի ե կա մուտ ներն ու ծախ-
սե րը: Ընդ հա նուր գնա հա տա կա նը 
բարձ րա նում է` դառ նա լով «B+»:
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ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

ԿՑ-25. Տա րե-
կան ֆի նան սա-
կան հաշ վետ-
վութ յուն ներ 
(Մ1)

D+ D+

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան-
փո փոխ: Հաշ վա պա հա կան ժա-
մա նա կա կից ստան դարտ նե րի 
բա ցա կա յութ յու նը խո չըն դո տում է 
աու դի տի են թա կա ի մաս տա լից ֆի-
նան սա կան հաշ վետ վութ յուն նե րի 
կազմ մա նը:

3.6.1.  ԿՑ-22. Հա շիվնե րի հա մադր ման ժա մա նա կին լի նե լը 
և պար բե րա կա նութ յու նը 

Կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ յան բան կա յին հա շիվ նե րի, մի ջանկ յալ հա-
շիվ նե րի և կան խավ ճար նե րի (գոր ծու ղում նե րի, շի նա րա րա կան աշ խա-
տանք նե րի գծով կան խավ ճար ներ, գոր ծառ նա կան ծախ սե րի գծով կան-
խավ ճա րա յին հա շիվ ներ և  այլն) վե րա բեր յալ հաշ վա պա հա կան այլ տե ղե-
կատ վութ յան ընդ հա նուր հա մադր ման և տար բե րութ յուն նե րի շտկման 
գոր ծըն թա ցը գնա հատ վում է` հաշ վի առ նե լով գնա հատ ման ժա մա նակ 
տի րող ի րա վի ճա կը:

(i) Բան կա յին հա մադ րումնե րի պար բե րա կա նութ յու նը 

ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կում վար վող ՀՀ կա ռա վա րութ յան Գան ձա պե-
տա կան միաս նա կան հաշ վում (ԳՄՀ) օ րա կան ար տա ցոլ վող դե բե տա յին 
ու կրե դի տա յին գոր ծարք նե րը է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով օ րա կան 
կտրված քով « Գան ձա պե տա կան գոր ծառ նա կան օր» ծրագ րի մի ջո ցով) 
հա մադր վում են Ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յու նում վար վող գան ձա պե-
տա կան գրան ցում նե րի հետ, ո րոնք վե րա բե րում են գոր ծարք նե րին: 
Նոստ րո հա մադ րու մը կա տար վում է դե բե տա յին և կ րե դի տա յին գոր-
ծարք նե րին հա մա պա տաս խան: Հա մադր ման արդ յուն քում բա ցա հայտ-
ված տար բե րութ յուն նե րը շտկվում են հա ջորդ օ րը:

Ինչ պես նշվում է «ԿՑ-17»-ի չա փում (ii)-ի նկա րագ րա կան մա սում, օ տա-
րերկր յա ֆի նան սա վոր մամբ ծրագ րե րի / նա խագ ծե րի շրջա նա կում մի-
ջոց նե րի տե ղա բաշ խում նե րը և դ րանց հաշ վին կա տար ված ծախ սե րը 
2012 թվա կա նից ի վեր ար տա ցոլ վում են ԳՄՀ-ում: Մինչև 2012թ. նշված 
տե ղա բաշ խում նե րը և ծախ սե րը չէին նե րառ վում ԳՄՀ-ում, այլ ար տա ցոլ-
վում էին ԳՄՀ-ից դուրս վար վող բան կա յին հա շիվ նե րի մնա ցորդ նե րի փո-
փո խութ յուն նե րում:  

(ii) Մի ջանկ յալ հա շիվ նե րի և կան խավ ճար նե րի հա մադր ման պար բե-
րա կա նութ յունն ու տար բե րութ յուն նե րի շտկու մը 
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Բ յու ջե տա յին հիմնարկ նե րը շա բա թա կան կտրված քով սպա սար կող տե-
ղա կան գան ձա պե տա կան բա ժան մունք (ՏԳԲ) են ներ կա յաց նում հաշ վետ-
վութ յուն կան խիկ ձևով կա տար վող ծախ սե րի վե րա բեր յալ` հա մա ձայն ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան 2002թ. հուն վա րի 18-ի թիվ 48 ո րոշ մամբ հաս տատ ված 
կար գի 44-րդ կե տի: Նշ ված ծախ սե րը ֆի նան սա վոր վում են ՏԳԲ-նե րից 
ստաց ված կան խավ ճար նե րի հաշ վին: Հաշ վետ վութ յուն նե րում նշվում են 
բյու ջե տա յին հատ կա ցումնե րի սահ ման նե րում ծախս ված գու մար նե րը` 
դրա նով իսկ հնա րա վո րութ յուն տա լով զրո յաց նել և  որ պես ծախս վե րա-
դա սա կար գել կան խավ ճար նե րը: Գոր ծու ղումնե րի գծով կան խավ ճար նե-
րի պա րա գա յում կի րառ վում է նույն ըն թա ցա կար գը, այ սինքն` գոր ծու ղու-
մից հե տո կան խավ ճար ստա ցող նե րը ներ կա յաց նում են հաշ վետ վութ յուն 
ծախս ված գու մար նե րի վե րա բեր յալ: 

Մի ջանկ յալ հա շիվներն ա ռանձ նաց ված հա մա կար գով հա մադ րե լու/զրո-
յաց նե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը բա ցա կա յում է, քա նի որ մի ջանկ յալ հա շիվ-
նե րով գո յա ցող մուտ քե րը օ րա կան ձևա կերպ վում են որ պես ե կա մուտ՝ 
հա մա ձայն ներ կա յաց վող հաշ վե հա մար նե րի: Միայն անճշ տութ յուն նե րի 
բա ցա հայտ ման դեպ քում կա տար վում են հա մա պա տաս խան հաշ վան-
ցում: Ե կա մուտ նե րի հետ կապ ված մի ջանկ յալ հոդ ված նե րը կա րող են 
ստեղծ վել այն դեպ քում, երբ ե կա մուտ ներ վճա րող նե րը չու նեն / չեն կի-
րա ռում ՀՎՀՀ: Ի րա կա նաց վում են բա րե փո խումներ` ուղղ ված գոր ծարք-
նե րի կա տար ման ժա մա նակ հարկ վճա րող նե րի կող մից ՀՎՀՀ կի րա ռե լու 
պար տա դիր պա հան ջի ներդր մա նը: 

ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

ԿՑ-22
B+

(վե րա նայ վել 
է «A»-ից)

A

 Չա փում (i)-ի ա ռու մով կա տա րո ղա կա-
նը բա րե լավ վել է, քա նի որ 2012 թվա-
կա նից ԳՄՀ-ում են ար տա ցոլ վում օ տա-
րերկր յա ֆի նան սա վոր մամբ ԾԻԳ-ե րի 
մի ջո ցով ի րա կա նաց վող նա խագ ծե րի/
ծրագ րե րի բո լոր գոր ծարք նե րը:
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ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

(i)
B

(վե րա նայ վել 
է «A»-ից)

A

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է, քա նի 
որ 2012 թվա կա նից ԳՄՀ-ում են ար տա-
ցոլ վում օ տա րերկր յա ֆի նան սա վոր-
մամբ ի րա կա նաց վող նա խագ ծե րի/
ծրագ րե րի բո լոր գոր ծարք նե րը:

2008թ. ՊԾՖՀ-ում գնա հա տա կա նը վե-
րա նայ վել է «B»-ի, քա նի որ այդ ժա մա-
նակ ԾԻԳ-ե րի բան կա յին հա շիվն ե րը նե-
րառ ված չէին ԳՄՀ-ում: 

ԳՉ (i). Կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ յան 
բան կա յին հա շիվն ե րի բան կա յին հա-
մադ րու մը կա տար վում է առն վազն ամ-
սա կան կտրված քով ագ րե գաց ված և 
ման րա մաս նեց ված տվյալ նե րի մա կար-
դա կում, սո վո րա բար ժա մա նա կաշր ջա նի 
ա վար տին հա ջոր դող 4 շա բաթ վա ըն-
թաց քում:

(ii) A A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: 
Ծախ սե րի և գոր ծու ղումն ե րի ֆի նան սա-
վոր ման նպա տա կով ՏԳԲ-նե րից փո-
խանց վող կան խավ ճար նե րը պար բե րա-
բար զրո յաց վում են:

ԳՉ (ii). Հա մադ րու մը և հաշ վան ցու մը կա-
տար վում է առն վազն ե ռամս յա կը մեկ 
ան գամ, ժա մա նա կաշր ջա նին հա ջոր դող 
մեկ ամս վա ըն թաց քում, և միայն մի քա-
նի ա զատ մնա ցորդ ներ են փո խանց վում 
գա լիք ժա մա նա կաշր ջան ներ:

ԳՉ = գնա հատ ման չա փա նիշ
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3.6.2.  ԿՑ-23. Ծա ռա յութ յուն մա տու ցող միա վոր նե րի կող-
մից ստաց ված մի ջոց նե րի մա սին տե ղե կատ վութ-
յան հա սա նե լիութ յու նը

Խն դիր ներ կա րող են ա ռա ջա նալ ծա ռա յութ յուն մա տու ցող ա ռաջ նա յին 
միա վոր նե րի մոտ` կապ ված ի րենց հա մար նա խա տես ված մի ջոց նե րի 
ստաց ման հետ: Այս ցու ցա նի շը կի րա ռե լի է ինչ պես կենտ րո նա կան կա-
ռա վա րութ յան, այն պես էլ ՏԻՄ-ե րի են թա կա յութ յան տակ գոր ծող տար-
րա կան կրթութ յան և  ա ռող ջա պա հա կան հիմնարկ նե րի նկատ մամբ:

Ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող միա վոր նե րին պե տա կան բյու ջեից հատ-
կաց ված մի ջոց նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու նը տե ղա կան գան-
ձա պե տա կան բա ժան մունք նե րի (ՏԳԲ-ներ) մի ջո ցով առ ցանց ռե ժի մով 
հա վաք վում է օ րա կան կտրված քով ըստ գոր ծա ռույթ նե րի, ծրագ րե րի և 
տն տե սա գի տա կան հոդ ված նե րի, բայց, ընդ հա նուր առ մամբ, այն չի ման-
րա մասն վում ընդ հուպ մինչև ծա ռա յութ յուն մա տու ցող միա վոր նե րի բաց-
ված քով: 

Ա ռող ջա պա հութ յուն: Հի վան դա նոց նե րի և պո լիկ լի նի կա նե րի մեծ մա սը 
փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յուն ներ են: Ա ռան ձին հի վան դա նոց նե-
րին ու պո լիկ լի նի կա նե րին հատ կաց ված բյու ջե տա յին մի ջոց նե րի վե րա-
բեր յալ տվյալ նե րը վեր ջին նե րիս կող մից ներ կա յաց վում են Պե տա կան 
ա ռող ջա պա հա կան գոր ծա կա լութ յուն, ո րը հա վա քագ րում, ամ փո փում և 
հ րա պա րա կում է դրանք գոր ծա կա լութ յան կայ քում15: Հաշ վետ վութ յուն նե-
րում ար տա ցոլ վում են ա վե լի քան 450 ա ռող ջա պա հա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րին փաս տա ցի հատ կաց ված գու մար ներն ըստ մար զե րի և  
ողջ հան րա պե տութ յան մա կար դա կում:

Կր թութ յուն: Միջ նա կարգ դպրոց ներն ու նեն ՊՈԱԿ-ի կար գա վի ճակ: Ինչ-
պես բո լոր այլ ո լորտ նե րում գոր ծող ՊՈԱԿ-նե րը, նրանք ևս կազ մում են և 
լիա զոր մարմնին (օ րի նակ՝ Կր թութ յանև գի տութ յան նա խա րա րութ յա նը) 
ներ կա յաց նում ե ռամս յա կա յին ու տա րե կան հաշ վետ վութ յուն ներ: Ն րանք 
նաև Ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յուն են ներ կա յաց նում հաշ վետ վութ յուն-
ներ պե տա կան բյու ջեից փաս տա ցի ստաց ված կամ նա խա տես վող գու-
մար նե րի, ինչ պես նաև առևտ րա յին բան կե րում վար վող ի րենց հա շիվնե-
րին մուտ քագր ված այլ մի ջոց նե րի (այ սինքն` սե փա կան ե կա մուտ նե րի) 
մա սին: Նշ ված հաշ վետ վութ յուն ներն ամ փոփ վում և հ րա պա րակ վում են 
Ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան ՊՈԱԿ-նե րի բաժ նի կող մից:ԿՑ 

15  ՊԾՖՀ-ի գնահատման պահի դրությամբ ՊԱԳ-ի ինտերնետային կայքը չէր գործում:Նշված 
հաշվետվությունները ներկայացվել են գնահատող թիմին` վերջինիս խնդրանքով:
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ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

ԿՑ-23 C A

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է 
ՊՈԱԿ-ի կար գա վի ճակ ու նե ցող դպրոց-
նե րի կող մից պե տա կան բյու ջեից 
ստաց վող ու ծախս վող մի ջոց նե րի մա-
սին հաշ վետ վութ յուն նե րի կազմ ման 
և հ րա պա րակ ման արդ յուն քում: Պե-
տա կան մար մին նե րը (մարզ պե տա րան-
նե րը, Պե տա կան ա ռող ջա պա հա կան 
գոր ծա կա լութ յու նը (ՊԱԳ), Կր թութ յան 
նա խա րա րութ յու նը, Ֆի նանս նե րի նա-
խա րա րութ յու նը) պար բե րա բար (ե ռամս-
յա կը և տա րին մեկ ան գամ) ստա նում են 
հաշ վետ վութ յուն ներ պե տա կան բյու ջեից 
և  այլ աղբ յուր նե րից (օր.` սե փա կան ե կա-
մուտ ներ) ՊՈԱԿ-նե րի և ՓԲԸ-նե րի ստա-
ցած մի ջոց նե րի մա սին: Տե ղե կատ վութ յու-
նը նաև ամ փոփ հրա պա րակ վում է ՖՆ-ի 
և ՊԱԳ-ի կող մից: Այդ ժա մա նա կից ի վեր 
ՏՏ հա մա կար գե րի կա տա րե լա գործ ման 
շնոր հիվ բա րե լավ վել է ծա ռա յութ յուն մա-
տու ցող միա վոր նե րին հատ կաց վող մի-
ջոց նե րի թա փան ցի կութ յու նը:

ԳՉ. Ըն թա ցիկ տվյալ նե րի հա վա քագր-
ման կամ հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման 
հա մա կար գե րը տրա մադ րում են հու սա լի 
տե ղե կատ վութ յուն հան րա պե տութ յան 
հան րակր թա կան դպրոց նե րի և  ա ռաջ նա-
յին բու ժօգ նութ յան հիմնարկ նե րի կող մից 
դրա մա կան մի ջոց նե րի և բ նե ղե նի տես քով 
ստաց ված բո լոր ռե սուրս նե րի վե րա բեր-
յալ, ո րը առն վազն տա րե կան կտրված քով 
ար տա ցոլ վում է հաշ վետ վութ յուն նե րում:

ԳՉ = գնա հատ ման չա փա նիշ
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3.6.3.  ԿՑ-24. Տար վա ըն թաց քում կազմ վող բյու ջե տա յին 
հաշ վետ վութ յուն նե րի ո րակն ու հա մա պա տաս խա-
նութ յու նը սահ ման ված ժամ կետ նե րին

Բ յու ջեն կա տա րե լու կա րո ղութ յու նը պա հան ջում է, որ բյու ջեի փաս տա-
ցի կա տա րո ղա կա նի մա սին տե ղե կատ վութ յու նը ժա մա նա կին և պար բե-
րա բար հա սա նե լի լի նի ՖՆ-ին և կա ռա վա րութ յա նը, որ պես զի կա տա րո-
ղա կա նը են թարկ վի մո նի տո րին գի, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում բյու ջեի 
կա տար ման բնա կա նոն ըն թաց քը վե րա կանգ նե լու նպա տա կով սահ ման-
վեն նոր գոր ծո ղութ յուն նե րը: Նշ ված տե ղե կատ վութ յու նը պետք է նաև հա-
սա նե լի լի նի ճյու ղա յին նա խա րա րութ յուն նե րին` ի րենց պա տաս խա նատ-
վութ յան շրջա նա կում աշ խա տանք նե րը կա ռա վա րե լու նպա տա կով:

(i) Բ յու ջեի նա խա հա շիվնե րի ծած կույ թի և հա մադ րե լիութ յան ա ռու մով 
հաշ վետ վութ յուն նե րի շրջա նա կը

Հաշ վետ վութ յուն նե րը կազմ վում են ամ սա կան և  ե ռամս յա կա յին կտրված-
քով: Ե ռամս յա կա յին ամ փոփ հաշ վետ վութ յուն նե րը պա րու նա կում են 
բյու ջե տա յին փաս տա ցի ե կա մուտ նե րի և դ րա մարկ ղա յին ծախ սե րի մա-
սին: Ե ռամս յա կա յին հաշ վետ վութ յուն նե րում տվյալ նե րը ներ կա յաց վում 
են ըստ տնտե սա գի տա կան և գոր ծա ռա կան հոդ ված նե րի` սահ ման ված 
բյու ջե տա յին դա սա կարգ մա նը հա մա պա տաս խան: Հաշ վետ վութ յուն նե րը 
նաև նե րա ռում են ար տա քին աղբ յուր նե րից ստաց ված վար կե րի և դ րա-
մաշ նորհ նե րի հաշ վին ֆի նան սա վոր ված փաս տա ցի ծախ սե րի, ծախ սա-
յին պար տա վո րութ յուն նե րի և ծախ սե րի ֆի նան սա վոր ման մա սին տվյալ-
նե րը: Ինչ ևէ, ամ փոփ հաշ վետ վութ յուն նե րում ար տա ցոլ վում են միայն 
դրա մարկ ղա յին ծախ սե րի մա սին տվյալ նե րը: 

(ii) Հաշ վետ վութ յուն նե րի հրա պա րակ ման հա մա պա տաս խա նութ յու նը 
սահ ման ված ժամ կետ նե րին

Պատ րաստ վում են ամ սա կան և  ե ռամս յա կա յին հաշ վետ վութ յուն ներ, 
ո րոնք բո լորն էլ հրա պա րակ վում են: Միև նույն ժա մա նակ, նախ քան հրա-
պա րա կու մը դրանք կա րող են օգ տա գործ վել ա վագ ղե կա վա րութ յան կող-
մից բյու ջեում անհ րա ժեշտ ճշգրտումներ կա տա րե լու մա սին ո րո շումներ 
կա յաց նե լու նպա տա կով: Ամ սա կան մի ջանկ յալ հաշ վետ վութ յուն նե րը 
հրա պա րակ վում են ժա մա նա կա հատ վա ծի ա վար տից հե տո 4-5 շա բաթ-
վա ըն թաց քում, իսկ ե ռամս յա կա յին նե րը` ժա մա նա կաշր ջա նի ա վար տից 
հե տո 45 օր վա ըն թաց քում:
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Ե ռամս յա կա յին հաշ վետ վութ յուն նե րի 
ներ կա յաց ման ժա մա նա կա հատ վա ծը

 Հաշ վետ վութ յուն նե րի հրա պա-
րակ ման ամ սա թի վը16

 2010  թ. 

1-ին ե ռամս յակ 10.05.2010թ.

2-ր դ եռամսյակ 12.08.2010թ. 

3-րդ եռամսյակ 10.11.2010թ. 

20 11 թ.

1-ին եռամսյակ 10. 05 .201 1թ.

2-րդ եռամ սյ ակ 0 9.08.2011թ.

3-րդ եռամս յակ  16.11.2011թ.

20 1 2  թ .

1 -ի ն եռ ամսյակ 11.05.2012թ.

 2-րդ եռամսյակ 10.08.2012թ.

3-րդ եռամսյակ 12.11.2 01 2թ.

 20 13 թ.
1-ին եռամսյակ 13 .0 5. 2013թ .

2-րդ ե ռա մսյակ  09 .08. 20 13թ .
 

201 3թ ․ առաջի ն ե ռա մս յակից ս կս ած Ազգա յին ժողո վի   Ֆի նանսավա-
րկ այ ին և  բյուջե տա յի ն հ արց եր ի մշտա կան  հան ձնաժողո վում կառ ավ-
արության ն երկա յա ցո ւցիչներ ի մ ասնա կցու թյ ամբ տեղի  են ունենում նա և 
եռ ամս յակա յին հ աշ վետ վու թյ ու նն եր ի քննարկ ու մնե ր: 

(iii ) Տ եղ եկա տվության  որակը 

Գ անձ ապետարանի Տ Տ համա կար գերի արդի ակ ան ացման շ նոր հիվ 
բարե լա վվում է  բ յու ջեի կատար մա ն եռ ամ սյակային հաշվետվությունն եր-
ում  արտացոլվող տ վյալների  ո րակը: «T re asur y-Cl ie nt» հ ամակարգը թո ւյլ 
է  տա լիս ճյուղայ ին  նախարա րութ յո ւններին առ անց ՏԳ Բ- ներ ի միջամտ-
ութ յան ծախ սա յի ն գործարքնե րի  տվյալներ ը ուղղակիոր են մո ւտքագրե լ 
գանձա պետ ակ ան ՏՏ համ ակարգ` դրանով  իսկ նվա զե ցնելո վ ծ ախ-
սերի ֆ ին անսավ որման մա սի ն ՖՆ-ո ւմ  ա ռկա տվյա լն երի և փաս տա ցի 
ծախսերի  մ աս ին  ճյ ու ղայի ն նախա րա րո ւթյուններ ի  տվյ ալների մի ջև  ա նհ-
ամապատաս խա նու թյան աստ իճանը: Զ Գ- ների կ ողմից գանձապ ետա-
րան ի ՏՏ համակար գի կիր առման շրջ ան ակի  ընդլայ նո ւմը և ս հանգ եց նու մ 
է ԶԳ-նե րի  կողմից  ֆի նա նսավորվո ղ ծ ախսերի մասին տեղ եկա տվության 
որակի բա րձ րա ցմանը: 

16  Հաշվետվությունները Ազգային ժողով ներկայացնելուց հետո դրանք զետեղվում են 
հետևյալ կայքում`www.minfin.gov.am:
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ԿՑ
Միավոր 
20 08թ . 
ՊԾՖՀ

Միավոր
2013 թ. 
ՊԾՖՀ 

Գ նահատու մ

 ԿՑ -2 4

 B+

(վե-
րանայվել  
է  «C+»-ից)

B+

Թե և ընդհ ան ուր կա տարողականը մնա-
ցե լ է  անփոփոխ,  բայց տ վյ ալ ների որ ակը 
(չափում (iii)) բարելավվ ու մ է , որը գլ-
խավորապե ս հետև ան ք է  «Client T reasu-
ry»  հ ամա կարգի ներդ րման և նշված  
հ ամ ակա րգում ԶԳ- նե րի ֆինանսա վո-
րմամբ ԾԻԳ- երի միջ ոց ով իրակ ան ացվող  
նա խագծերի ու ծրա գր եր ի հե տ կապված  
դրամակա ն հոսքեր ի ն երառմա ն:

 (i) A  A

Կատար ողա կանը  մնա ցե լ է ան փո-
փոխ : Բյու ջե ի կատա րման մ ասին հաշվ-
ետվությունն եր ը`  նախատես վա ծ ղեկավա-
րո ւթյա ն համար, կազմվում  են ̀ կիրառ ելով 
բյ ու ջետա յին դասակար գմա ն այն նո ւյն 
ծած կագրերը, որոն ք օգտագ որ ծվում են  
հաստատ վա ծ բյ ու ջեում: Ս ա թույլ  է  տ ալ-
իս  փաստա ցի  ծ ախսերի ո ւ եկամո ւտ ներ ի 
տվյալ ներ ն անմիջակա նոր են համե մատե լ 
բյուջեով նա խատեսված գումարների հետ: 
Հաշվե տվ ություն նե րը  նաև  ներ առ ում են 
մին չ օրս ստանձնվ ած ծա խսայի ն պար տավ-
որութ յունների տվյ ալները: 

ԳՉ  (i) Տվյ ալների դաս ակ ար գում ը տալիս  
է  ս կզբն ական հ աս տա տվա ծ բյ ուջ եի 
հե տ համեմատությ ան հնա րա վոր ությո-
ւն: Տեղ եկա տվ ությ ուն ը ներառում  է  բյուջեի  
նախահաշվի բոլոր հ ոդ վածները : Ծա խսեր ի 
տվ յա լները ընդ գրկում ե ն ինչպես ծ ախսա յի ն 
պար տավ որությո ւն ների ստանձնման , այ նպ-
ես  է լ վճար ումների կա տարմա ն փ ուլ երը: 
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ԿՑ
Միավոր 
20 08թ . 
ՊԾՖՀ

Միավոր
2013 թ. 
ՊԾՖՀ 

Գ նահատու մ

(i i) B B

Կ ատար ողականը մնացել է անփ ոփոխ: 
Հաշվ ետվությ ու նն երը  պատրաստվում են եռ-
ամս յ ա կա յին  կտրվածքով և հ րապ արակվում 
են ժա մա նա կաշր ջ անի  ավա րտից  հ ե տո 6  
շ աբա թվա ըն թաց քու մ: Ամսակ ան հաշվետվու-
թյուննե րը հրապարակ վու մ են  4-5  շ աբաթվ ա 
ըն թաց քում:  Երկու  դեպքո ւմ  է լ հա շվ ետվու-
թյունները հա սանելի  են դառնո ւմ ավա գ ղե-
կա վա րությա նը,  որը  դրանք հաշվի է անո ւմ 
բյո ւջեի  կատ ար ողականի  վերլուծո ւթյա ն մե ջ:

ԳՉ (ii) . Հաշվե տվ ու թյո ւնները  կազ մվ-
ում են  եռ ամսյակայ ին կտրվա ծքո վ և 
հրապարակվում ե ռա մսյ ակին հաջորդող 6 
շ աբ աթ վա  ը նթ ացքու մ: 

( iii)

B

(վ երա-
նայվել  է 
«C»-ից )

B▲

 Կատա րո ղա կանը բա րել ավվո ւմ է : Բյուջեի  
կ ատա րման մասի ն եռամ սյ ակայի ն հաշ-
վետվությու ններում արտացոլվող տվյալ-
նե րի որակը բա րելավվ ել է շն որ հիվ «C li-
ent -Treasury»  համա կար գի ներդրման և 
գանձապետական համ ակ ար գո ւմ ԾԻ Գ- երի  
ներառման:
2008 թ. ՊԾՖՀ-ում ն շվ ող  գնահա տակա նը 
վերանայվել  է  «B»-ի, քան ի որ այս  ց ուցանիշ ի 
ծածկո ւյթը պե տք  է չներառ եր  ՊՈԱԿ-ների  
ֆի նանսական  հո սքերի մասին հա շվ ետ ու 
տվ յա լներ ը (սա գնահատվում է ա ռանձին 
« ԿՑ- 7» ցո ւցանիշի համ ատեքս տում):
Գ Չ (i ii).  Առկա են հավաստ իո ւթյան հե տ 
կապվա ծ որոշ մ տահո գություններ , բ այց 
տվյա լն երին առն չվող հա րց եր ը շեշտադրվո-
ւմ  են  հաշվետվ ու թյուննե րո ւմ  և դր անք 
բացասաբա ր չե ն ան դրադառնում ընդհանո-
ւր համապա տա սխանության/օգտակա րո ւթ-
յան վր ա:

 ԳՉ  = գնահ ատմ ան չ ափան իշ 
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3. 6.4.  ԿՑ-25 . Տա րեկ ան  ֆին անս ական հ աշվ ետվությ ուն նե-
րի որակն  ո ւ հ ամ ապատասխ անո ւթյո ւնը սա հմանվ-
ած ժա մկ ետնե րին 

(i ) Ֆի նա նսակ ան հաշ վետվո ւթյունն երի  ամբ ողջ ականու թյու նը

Կառավա րո ւթյան համա խմբվա ծ հ աշվ ետվո ւթյ ունը պա տրաստ վում է 
տարեկ ան կտր ված քով: Հաշվետ վու թյու նում  հ ամախմբվում  են բյուջեի 
կա տա րման ա յն  հ աշվե տվությու նն եր ը, որ կ ազմո ւմ  են կե նտրոնական  
կ առավ արությա ն բյուջետ այ ին  հ իմն արկները  (ա յս ինքն`  բաց առ ու թյամբ 
տե ղա կան ինքնակա ռա վարման մար մի նների  և կենտրո նա կա ն 
կ առավարությ ան  ի նք նավար մ իավ որների , որո նց  բյուջետավորման ու  
հ աշվապա հա կա ն հա շվառման հա մա կարգեր ը դու րս են կենտր ոնական  
կ առա վա րությ ան  բյո ւջետայի ն համ ակարգից 17, ընդ որո ւմ, Հայաստա նի 
համատեքստում համ ախմբված հաշվետվությունո ւմ չեն ներառվում նա և 
ՊՈ ԱԿ -ները): 

Ին չպես ն շվ ու մ է չափում  (ii i) -ում,  հ աշ վապա հական հ աշվ առ ման ժամա-
նա կա կի ց ստ անդ արտների  բ ացակայութ յան պայ մա ններո ւմ ՀՀ  Կառա-
վա րությո ւնը  ի  վիճակի  չէ  կազ մել աուդիտի ենթարկելի տար եկ ան  
ֆինանս ական հ աշվ ետ վությո ւննե ր:  Ինչ պես նշվ ու մ է Պե տական ներքին 
ֆին անսական վեր ահ սկող ության  ռ ազմավար ու թյան (ՊՆ ՖՎ) նախա-
գծում.18 «ՀՀ  Վե րա հսկիչ պ ալատը  ի վիճ ակի չ է եզրակ ացութ յո ւն տալ 
ֆինանսա կա ն դ իրքի և  գ ործ ունեութ յան արդյու նքների ճշմա րի տ նե-
րկայացմ ան վերաբե րյ ալ , քանի որ մշակ ված չեն հաշվապա հա կան  
հաշվա ռմ ան ժաման ակակից  ստ անդարտն եր» : ՎՊ -ին նե րկայացվող  
տա րե կան բյու ջե ի կա տարման  հ աշվ ետվո ւթյունները  չեն պարու նա կո ւմ 
հաշ վա պահ ական տեղե կատ վո ւթյան մ եծ մա սը, որ ը ս ով որաբար ա րտա-
ցո լվում է  ֆ ին անսա կան (ֆ ինանս ական ակտ իվն երի ու ֆ ին անսական 
պ արտ ավո րութ յուն նե րի մա սի ն) հաշվետվ ու թյո ւննե րում:   

Հ աշ վե տվությու նն երը ներ առում են տեղ եկատվ ու թյ ուն  գ անձապե տակա ն 
միասն ակա ն հաշվի  ( ԳՄ Հ)  և ն րա ենթա հա շիվներ ի մ նա ցորդների և շարժ ի, 
Հ Հ Կառավ արության բանկային հա շի վնե րի մեծ  մասի մն ացորդների 
մասին: 2008թ . Պ ԾՖ Հ գնա հատ ումից հ ետ ո, շնորհի վ ԳՄ Հ- ում ԾԻԳ-երի  
հ աշիվնե րի նե րառման , մե ծա ցել է ՀՀ Կ առավարության բանկային հա շիվ-
ների մնացորդների ծած կո ւյ թը ԳՄ Հ-ում (ԿՑ-17 ):  Ա րտա ցոլվում  են ն աև  
ԳՄ Հ-ի  ենթահա շիվների, օր.`  մաս նավորե ցմ ան հա շվի  և  Կայու նաց մա ն 
ֆոնդի  (2 01 3թ. թ ող արկ ված  ե վրոպարտա տո մսերի մն աց որդայ ին  գու մար-
ներ ի և համաշխ արհայ ին տնտե սական ճգ նաժամի  ժամ ան ակ Ռ ու սա ստա-

17  Ինչպես հստակեցվում է ՊԾՖՀ-ի «Դաշտային ուղեցույց»-ում` տպագրված 2012թ. մարտին, 
էջ. 143-144:

18  2010թ. նոյեմբերի 11-ին կայացած ՀՀ Կառավարության նիստի թիվ 44 արձանագրության 
Հավելված 10: 
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նից ստա ցված ա ջակց ության) հա շվի մնացո րդ ներ ը: Տեղեկատվ ութ յուն ը 
տրամա դրվում է ավելի շատ տեղեկանքի , ք ան  հաշվե տվու թյ ան տե սք ով, 
որտե ղ ցույց  է տ րվ ում հա շիվների մ նա ցորդն երի փո փո խու թյու նների կապը 
եկա մո ւտնե րի ո ւ ծա խսերի մ աս ին տեղեկա տվ ության  հե տ: 

(ii) Վ երա հսկի չ Պա լա տին ներկայա ցվ ող  տա րե կան ֆին անսակա ն 
հ աշվետ վո ւթ յունների  (ՏՖՀ)  հա մապատա սխ անությ ունը սահմանվ ած 

Պետ ական  բ յուջե ի կատարմ ան  տարեկան հ ամ ախմ բված հաշվ ետ վո-
ւթյունն երը Ազգ ային ժ ողովին ե ն ներ կայ ացվում բյուջետային  տա րվա 
ավարտից հ ետո  4 ամսվա  ը նթացքո ւմ (տ ես ստո րև  Աղյու սա կ 19- ը):  
Այնուհետև աո ւդ իտի նպատակ ներով Ա զգ ային  ժո ղո վը ուղա րկում է 
դ րանք Վեր ահս կիչ պալատ (ել նե լով Սահմա նադրու թյա ն պահա նջ ից):

Աղ յու սակ 19. ՀՀ  պետական  բյ ու ջեի  կ ատարման  տ արեկան  հա շվ-
ետվ ութ յո ւնները  Հ Հ ԱԺ  նե րկայ ացն ելո ւ փա ստացի ժ ամ կետ ները

Հաշվետու 
ժամանակահատված Հաշվետվության ներկայացման օր

2010թ. 29/04/ 20 11

 2011թ.  28 /0 4/ 2012

20 12թ. 3 0/0 4/ 20 13

(ii i) Կիր առվ ող հաշվ ապա հակա ն ստ ան դարտներ ը

Տարեկան բ յու ջեի կատ ար ման հաշվետվու թյունն եր ը կազմվու մ ե ն 
սահմանվ ած  ձևաչա փո վ,  ո րն, ինչ ևէ,  համահ ուն չ չէ Հանրա յին հա տվածի 
հաշվապահական հ աշվ առ ման մի ջա զգ այի ն ստանդա րտ ներին (Հ ՀՀՀՄ-
Ս)  կամ վե րջ իններիս  հա մա պատա սխա նող ազգային ստանդարտներին:  
Պետակ ան մ արմիննե րը  ա ռա ջնորդվո ւմ են դեռև ս ԽՍ ՀՄ -ի օրոք ըն-
դո ւնվա ծ հաշվա պա հա կան հաշվառման հրահ անգներով (ՍՍՀՄ Ֆին-
անսների նախարա րո ւթ յա ն 1987թ . մ արտի 10- ի թի վ 61 հրաման ),  բայ ց 
հաշվ ապահական հ աշ վառ ման ստանդ ար տն երը չեն բացահա յտ վո ւմ:

Թե և ս ա ուղղակիորեն  չ ի վերաբ երո ւմ ս ույն  ց ուցանի շի  գնահատ ման ը,  
բայց տարե կա ն հ աշվե տվություն նե րը  ներկա յում պար ու նակում ե ն տ եղ-
եկատվու թյ ուն բյուջե տա յին բ ոլ որ  ծ րագրերի  ո չ ֆ ին անսակ ան պլանա յին 
ու փաստացի կ ատար ող ական ց ու ցա նիշն եր ի մասին,  ին չպես նաև դրանց 
շ եղո ւմների հիմնավորու մն եր ը:
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ԿՑ
Միավոր 
2008 թ.  
Պ ԾՖ Հ

 Մի ավոր
2 013թ. 
ՊԾ ՖՀ 

Գնահատո ւմ 

 ԿՑ -25 D+ D +

 Կա տարողակա նը մնա ցել է  ա նփ ոփոխ . 
հ աշվապ ահա կա ն ժամանակա կի ց ստա նդ-
արտն երի  բ ացակայ ութ յո ւնը խոչ ընդ ոտու մ 
է աո ւդիտի ե նթ ակա իմաստալից  ֆ ին ան-
սա կա ն հաշվ ետվությո ւն ների կազմմանը :

(i) C C

Կատ ար ողականը  մն ացել  է անփոփոխ : ՖՆ- 
ի կողմից կազ մվ ող  տարեկա ն հա շվ ետվությ-
ունում  հա մախմբվո ւմ են բ յուջ ետ ային  հի մնա-
րկների բյ ուջ եի կատար մա ն հա շվ ետվությ-
ուն ները : Վերջիններ ս համա պար փակ են  
ե կա մուտների, դ րա մա շն որհն երի ու ծա խսերի 
առո ւմ ով և ներա ռում ե ն ՀՀ  Կ առավարո-
ւթյան բա նկ ային հ աշիվնե րի  մե ծ մա սի 
մնացորդնե րի (և դրանց շար ժերի ) մասի ն տե-
ղեկատվությունը: Ընդ որո ւմ, դրանց ծածկու-
յթը ը նդլ այ նվել է 20 08թ. ՊԾ ՖՀ-ից հ ետո ԳՄՀ 
-ու մ ԾԻ Գ-եր ի հաշիվները  ն եր առելուց  հե տո : 
Ինչևէ , հ աշվե տվու թյ ունները չեն ար տացո լո ւմ 
ֆինա նսա կան հա շվետվ ութ յո ւններո ւմ,  օր. ̀ 
եկ ամ ուտների , դր ամաշնոր հների և  ծ ախ սե րի 
հաշվ ետվո ւթյունների ն ֆորմալո րե ն կապ-
ված հաշ վապ ահակ ան հաշվեկշ ռո ւմ ,  դրա-
մակ ան հոսք եր ի մա սին հա շվ ետվ ությ ունում 
սով որաբար ներառվ ող հաշվ ապահ ակ ան 
տեղեկատվութ յան մեծ մաս ը:  

ՎՊ-ի հա շվ ետ վութ յունները ցո ւյ ց են տալ-
իս, որ  հն արավոր չէ եզրա կացո ւթ յուն տա լ 
տ արեկան բյուջեի կա տար մա ն հաշվետ-
վո ւթ յո ւնների վեր աբ երյ ալ. դրա նք չեն 
պարո ւն ակում հաշ վա պա հակա ն այն տեղ-
եկ ատվությունը,  ո րն  ա նհ րա ժեշտ է  կ առ-
ավ արությա ն ֆին ան սակ ան դիր քն  ա րժան-
ահավատո րեն ար տացոլելու փաստ ի վե-
րաբերյալ եզ րա կացո ւթյուն  տալո ւ համա ր:  

ԳՉ (i ). Կազմ վում է  կ առա վարության 
համախմ բվ ած տ ար եկան հա շվ ետվու թյո ւն : 
Միգո ւցե  միշտ չէ , որ  ե կամու տների,  ծ ախս երի 
և բ անկայ ին հա շիվների մնացորդնե րի  մաս-
ին  տեղե կատվությունը ամբողջ ակ ան  է , սա-
կայն բ ացթողումնե րը էա կա ն չե ն:
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ԿՑ
Միավոր 
2008 թ.  
Պ ԾՖ Հ

 Մի ավոր
2 013թ. 
ՊԾ ՖՀ 

Գնահատո ւմ 

 (ii) A A

Կա տարողակ անը  մնա ցել  է անփ ոփ ոխ: Կա-
ռա վարության համախ մբ ված  հաշվետվո ւթ յո-
ւնը աու դիտի  նպ ատակով  ՎՊ-ին է  ներկ այա-
ցվում բյուջետայ ին տար վա ա վար տից հե տո  
5 ամսվա ընթ աց քում:

Գ Չ (ii).  Հա շվ ետվությ ունը  նե րկայաց վում է 
ա րտաքի ն ա ուդիտի ֆինանսական  տ ար վա  
ա վա րտից հ ետո 6 ամ սվ ա ընթ աց քո ւմ:

(ii i) D D 

Կա տարողակ անը  մնա ցել է անփոփոխ : 
Տարեկան բ յու ջեի կատ ար ման հաշվետվու-
թյո ւննե րը կազմվ ում են սահմանվ ած ձևաչ-
ափ ով , բայց հա շվե տվության  կազ մմ ան 
հիմքու մ ընկա ծ հաշվ ապա հա կա ն հաշվառ-
մա ն ստ անդարտնե րը չ են  բացա հա յտ վում : 
Հ աշվապ ահա կա ն ժամանակակ ից  ստան-
դար տն երի բա ցակ այ ությու նը  խոչըն դոտ-
ու մ  է աո ւդի տի ե նթար կե լի և իմ աս տալից 
տարեկան ֆ ինա նսա կան հաշվ ետ վությո ւն-
ների կա զմ մանը:  

Գ Չ (iii).  Հ աշ վե տվ ություններ ի ձ ևաչափը 
ժամանա կի  ը նթ ացքում հ ետևո ղա կանորեն 
չ ի պահպ անվում, կամ հաշ վապ ահական  
ս տանդարտ նե րը չեն  բաց ահ այտվ ում:

 ԳՉ  = գն ահատմա ն չափ ան իշ 

3.7.  Ա րտաքին  վեր ահ սկ ողությ ուն  և  օր են սդրի կողմից իր-
ակ անացվող  ու սումնասիր ու մ 

Ցու ցանիշներ ի այ ս խմբի  մ իջ ոցո վ գնահատվ ում է կառա վա րությա ն բ յո-
ւջե տա յի ն նախա հաշի վն երի , ինչ պես նաև պե տա կա ն հաշի վն երի արտա-
ք ին ուսումնասիրման ո րակ ն ու ժամանակին լի նե լը : 
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ԿՑ
Միավոր 
2008թ.  
Պ ԾՖՀ

Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տո ւմ 

 ԿՑ-26  ( Մ1) . 
Արտաքին աո ւ-

դ իտ (Մ)  
D +  C+▲ 

Կատարո ղակ ան ը բ արել ավվել է ̀ 
հիմն ականու մ պայմա նավորված 
ՀՀ Սահման ադրութ յա ն և «Վեր-
ահ սկիչ պ ալատ ի մասին» ՀՀ օր-
ենքի  վերջ ին փոփո խությունների 
արդ յունքում ՎՊ-ի ան կախութ յա ն 
աճ ով (չա փո ւմ (i)): ՎՊ- ն դ եռևս 
չունի բա վա րա ր անկախ ութ յո ւն: 
Չափու մ (i) -ի իմաս տո վ ՎՊ-ի  կա-
տա րո ղականը  շ ար ունա կո ւմ է բա-
րելավվե լ վեր ջինիս շ ար ուն ակական 
բա րեփո խո ւմն երի միջո ցո վ: 

Առ աջ ընթ աց է ապ ահ ովվել  
ա ուդ իտի առ աջարկություններ ի 
իր ակա նացման  փաստե-
րի վերաբերյալ  չ ափում (i ii )-ի 
տեսանկյո ւն ից , որը , ս ակ այ ն 
դեռևս բավարար չէ  ա վե լի բ արձ ր 
գնահ ատ ակ ան երաշխա վո րելո ւ 
հա մար: ՀՀ Կառ ավար ու թյու նը 
հրապ ար ակում է տեղ եկ ություն ներ 
ՎՊ-ի վե րա հս կո ղությա ն/ աու դիտի  
ա րդյուն քներ ի, ինչպե ս նաև ա ուդի-
տորական  բա ցա հայտու մների 
ա ռնչո ւթյամբ  ա ու դիտի  ե նթարկ ված 
մ արմինների կողմից ձեռն ար կվ ած 
միջ ոցառու մնե րի  մ ասին : Դ եռևս 
հստակ չի այդ միջ ոցառու մներ ի ար-
դյունա վետո ւթ յունը: 



ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՊԾՖՀ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ, 2013Թ.

199

ԿՑ
Միավոր 
2008թ.  
Պ ԾՖՀ

Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տո ւմ 

ԿՑ-27 (Մ 1) .
Բ յուջեի 
ուսումնասիր-
ու մ օր ենս դի րի 
կ ողմից

C+
(վ եր ան-
այ վել է 
«A»-ից)

 C+ 

Գնահատ ականների  ա ռո ւմ ով 
կ ատարողա կանը մնա ցե լ է անփո-
փո խ,  սա կայն ՀՀ Կ առավարո-
ւթյա ն կողմից  ծ րագ րային բյ ուջե-
տա վորման  ներ դրման ուղ ղո-
ւթյամբ ի րա կանացվող  աշխատ-
անքնե րի արդյո ւնք ու մ բար ձրաց ել  
է տարեկ ան  բյուջ եի մասին օրե նքի 
նա խագծ եր ի ուսո ւմնասիրմ ան  
որա կը (չափ ում ( i)) :

Առանց օ րենսդիրի  նա խնական  
հ ավան ությ ան  տար վա  ը նթ-
ացքո ւմ  բյու ջե ու մ կատա րվող 
փոփոխությունների օրինական ու-
թյա նը վերաբերող չա փում (i v)-ը 
2008 թ. ՊԾՖՀ-ու մ վ երանայվե լ 
է «C»-ի, քա նի որ օրենսդրությու-
նը թ ույ լատրել է  և մինչ օր ս թո-
ւյ լատրու մ է  Ֆ Ն-ին տ ար վա 
ընացքում  լրացու ցի չ եկամու տն երի 
ս ահմաններում ավ ելա ցնել  բյուջեի 
ընդհանուր ծ ախ սե րը ՝ առանց  ԱԺ -ի 
հ ամաձ այ նությ ան:

 ԿՑ -2 8 (Մ1)  
Աու դի-
տորակա ն 
հաշվետվու թյ-
ու նն եր ի ուսում-
նասիրում  
օ րենսդի րի  
կ ողմից 

 D+ D+

Կ ատարողականը մնացել  է 
անփոփո խ:  Ա մե նաթույ լ օղա կը 
չ ափ ում ( iii) -ն  է , քա նի որ աու-
դիտորա կա ն բաց ահ այտումների 
ո ւսումնա սիրո ւթ յունի ց հետո 
պատգա մա վորներ ի կ ողմից 
արվող առաջարկները  ե նթակա 
չ են  պարտադ իր  կատարման :



ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՊԾՖՀ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ, 2013Թ.

200

3 .7 .1.  ԿՑ -2 6. Արտաք ին աու դիտի շր ջա նակը,  բ նույթը և 
հետաո ւդ իտային  ստ ու գումը 

Բ արձր  որակի  ար տա քին աուդի տը  պե տական միջ ոց ների օգտ ագոր ծմ ան 
թափանցիկու թյ ան  ապ ահով ման կարևորագույն պահ անջ ներից մեկն է:

Նախապատ մո ւթ յուն

2 00 8թ. ՊԾՖՀ  գնահատման  պահի  դ րությամբ  ն շան ակալ ից  փ ոփոխու-
թյ ու նն եր էի ն տեղի ունենու մ կազմա կերպա- իրավական և կ ան ոնակար-
գա յին դաշ տո ւմ, ո րո նք էապես ազդել են ՀՀ արտ աք ին պետա կան աո-
ւդ իտի համա կա րգի վրա: 2005թ. ՀՀ Սահմա նա դրու թյան փ ոփ ոխութ-
յուննե րից  և 2006 թ. վ եր ջի ն «ՀՀ Վեր ահ սկ իչ պալ ատի  մասի ն»  օրենք ի 
(և դրա  իր ակա նացումն ապահովող են թաօրենսդրա կան ակտ երի) ը նդ-
ունո ւմից և  2 007թ. այն ուժի մե ջ դնե լո ւց հետո Հ Հ Վերա հսկիչ պ ալա տը 
(Վ Պ)  ձեռք է բերել  ավելի մե ծ անկախո ւթ յուն:  Օր ենքի համ աձ այն, այն 
գործ ում է Ազ գային ժող ով ից առա նձ ին.  ն ախկինում ա յն հայտնի էր ո րպ-
ես  ՀՀ Ազգային ժո ղովի Վ եր աhսկիչ պա լատ:19  ՎՊ-ը հան դի սա նում է ՀՀ 
արտա քի ն պետական աո ւդիտի  համար  պա տասխա նատ ու միա կ (բա-
րձրագույն ) մա րմինը : Նրա  գոր ծունեու թյունը  կ արգավորվում է վեր ոնշյալ 
օրե նսդր ու թյ ամբ, որ ը սահմ անու մ է տվյալ մարմնի լ այ ն վերահսկ ողակ ան  
իրավասո ւթ յո ւններ ը,  այդ թվու մ պետական  և  համայն քա յին բյուջ եներ ի 
ելքերի  և  մ ուտք երի, ի նչ պես նաև պետա կան ու համա յն քայի ն ս եփական-
ութ յան օ գտա գործման նկատ մամբ վերահսկ ող ություն ը: 

Օր ենքը փոփոխվել  է  մեկ ա նգամ 2 010 թվականին,  ե րկու անգամ` 20 12  
թվա կանի ն և մեկ անգամ ̀ 2013 թ վա կա նին:  2010թ.  փոփ ոխ ությ ուններ ը 
Վ Պ-ին տալիս  ե ն իրավասութ յուն վ երահ սկ ողության ըն թաց քո ւմ քրե-
աիրավակ ան բնույթի  խա խտ ումների գ ծո վ կասկ ածների դեպքո ւմ  հաղ-
որդո ւմ  ուղարկելու ՀՀ դատախա զութ յու ն։ Այլ  փոփոխություններ ը սո ւյն 
գնա հա տմ ան տեսանկյունից էակա ն չեն: 

ՎՊ-ի ղեկավա րո ւմն իրականաց վու մ է ՎՊ-ի խորհր դի  կ ողմից, որը բա-
ղկ ացած է յո թ անդ ամներ ից` ՎՊ-ի ն ախա գա հը, ՎՊ-ի նա խա գա հի 
տեղակալ ը և խորհրդի  հինգ անդ ամները: ՎՊ-ի նա խագահը ՎՊ -ի  ղ եկավ-
ար ն է , որ ը նշանակվում  է ԱԺ- ի կողմի ց ՀՀ  Ն ախագա հի  ա ռաջար կությ-
ամբ՝ վեց տարի  ժա մկ ետով։ Նախ ագահի տեղակ ալ ը և խորհրդ ի մյուս 
5 ան դա մն երը նշ անա կվու մ են ՀՀ Նախ ագահի կո ղմից` ՎՊ-ի ն ախ-
ագ ահի ա ռաջար կությամբ վեց  տ արի ժա մկ ետով : ՎՊ -ի  նախա գահի 
և խո րհ րդի  այլ ա նդ ամն երի լիազորությո ւն նե րը կա րող  են վ աղ աժա մկ-
ետ դադա րեցվել (օր.` Հ Հ քա ղաք ացիութ յո ւն ը դադարեց նե լու դե պք ում ):  
ՎՊ-ի ա շխատակա զմը հ ան դի սան ու մ է պե տա կա ն կառավարչ ակ ան  հի-
մնարկ,  ո րի աշխատակի ցն երը հանդիսանո ւմ են քա ղաքացիական ծ առ-
այողներ  (ներկայում ն րանց թիվը 1 31 -ն է ):
19  2008թ. ՊԾՖՀ-ում «Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի» կատարողականը գնահատվել 

է նախորդ, այլ ոչ թե նոր օրենսդրության հիման վրա:
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(i)  Ա ուդիտ ի շրջանակ ն ո ւ բնո ւյթը 

2006թ. «Վե րա հսկիչ պա լա տի մ ասին» ՀՀ օր են քի  ընդունմամբ ՎՊ- 
ն ս տացել է անկախության ն որ կ ար գավիճա կ,  բ այց  ա յդու հանդե րձ 
«INTOSAI»-ի ստանդարտներին համապ ատասխանության առումով  դեռ-
ևս առկ ա են  մի շ ար ք խն դիրն եր.

«INTOSAI»-ի ստան-
դարտ նե ր

Անհամապատասխա նո ւթյո ւններ « IN TO SAI» -ի 
ստա նդա րտ ների  հետ 

 ՎՊ-ի ան կախ ությու ն. 
Ն շանակումներ և լի ազ-
որո ւթյու նն եր ի վ աղաժամ-
կե տ դ ադարեցում

•	 ՎՊ- ի ա շխատակ ազմը քա ղա քացի-
ական ծա ռա յո ղնե ր են, և  Վ Պ-ն  չուն ի 
լի իրավ իր ավ ասո ւթյո ւն աշ խա տակ ից-
ներ ի աշխատա նքի ընդուն մա ն, վերապ-
ատր աստման և ատեստավ որ մա ն,  
ին չպես ն աև  աշխ ատանքի ց ազատման  
հա րցերում: «Ք աղ աք ացիա կան ծառայո-
ւթ յա ն մ ասին» ՀՀ օր են քո վ նշվ ած իրա-
վա սութ յուններն իրականացվու մ են 
ՀՀ Քաղաքացիակ ան ծառայութ յա ն 
խորհրդի (Ք ԾԽ) մի ջո ցով, որ ը տվյ ալ 
ոլ որտում հ ան դիս անում է լիազոր պետա-
կա ն մարմին : Հե տևաբար, անձն ակա զմի 
հ արց երում ՔԾԽ- ն կ ար ող է վ եր ահսկ ել 
ՎՊ-ի գ որ ծո ւն եութ յունը:

 ՎՊ  ֆինանսա կան ա նկ-
ախու թյու նը

•	 ՀՀ Կա ռավարությու նն  իրավուն ք ունի  
փո փոխությո ւններ կատարել ՎՊ -ի տա-
րեկան բյուջեի նախագ ծում ն ախքա ն 
այ ն ԱԺ  ներկ այ աց նե լը: «IN TOS AI »- ի 
կող մի ց ընդուն վա ծ Լիմայ ի և Մեխիկ ոյի 
հռչ ակագրե րեր ի համա ձա յն,  արտաքի ն 
ա ու դիտի մար մնի բ յո ւջ եի ն ախա գծով 
նախատեսվ ող  գումարներ ի կր ճա տման 
իրա վա սությո ւն ը պե տք է պա տկ անի 
միայ ն օ րենս դիրին` գործադի ր իշխա նու-
թյան նվազ ագույն  միջամտ ութ յա մբ:
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«INTOSAI»-ի ստան-
դարտ նե ր

Անհամապատասխա նո ւթյո ւններ « IN TO SAI» -ի 
ստա նդա րտ ների  հետ 

Վ Պ-ի ա նկ ախութ յո ւնը 
պետությա ն բոլոր   ֆի-
նա նսակ ան ռե սո ւր-
սնե րի օգ տագ ործմա ն 
նկ ատմամբ վ երա հս կող-
ությ ան իրականացմ ան 
ա ռո ւմով  

•	Համաձա յն  Հ Հ Ս ահմանադրո ւթ յա ն, 
ՎՊ- ը վ եր ահսկող ու թյուն է ի րակա նա-
ցնում բյ ու ջետա յին միջո ցն եր ի, պետակ-
ան ու  հ ամայ նքային ս եփական ու թյուն 
հա նդիսացող գու յքի օգ տագործման 
ն կա տմ ամբ: Սակա յն գ որ ծող այլ 
ՀՀ  օ րե նքն եր ով, ՎՊ -ը  իրավա սո ւ չէ  
վ երահսկողութ յո ւն իրակ ան ացն ելու  
պետ ակ ան և հ ամայնքային ոչ  ա ռևտրա-
յի ն կա զմ ակերպու թյունների ստ ացած ոչ  
բյո ւջ ետային ե կամուտների , ինչպես նա և 
արտաքին  աղ բյու րն երից ստ ացված ա յն 
պետա կա ն վարկերի ու դ րամաշնորհ-
նե րի նկատմամբ, որ ոն ք հետագ այ-
ում տ րա մադ րվ ում և շ րջ անա ռվու մ են  
ա ռևտրայ ին բանկերի և ֆի նանս ական 
կազմակ եր պությու ննե րի կո ղմից:

Վ Պ-ի անկ ախութ յու նն 
իր տարեկ ան գո րծո ւնեո-
ւթյան ծ րագր ի կազմ մա ն 
առ ում ով 

•	ՎՊ- ի՝  Ս ահմանադրո ւթ յամ բ ամրագր ված 
անկախությո ւնը  գործ նականո ւմ  չի ապա-
հո վվում,  ք անի որ ՎՊ-ի գոր ծու նեության 
տար եկ ան ծրագիրը հաստատո ւմ  է Ա Ժ-ը: 

Օրեն քով ՎՊ-ին վերապ ահված ե ն լայն լիազորությ ու ններ, որո նք, ի թիվս 
այլ ոց , ներառ ու մ են.  (i)  պ ետական և  համայնք այ ին բյուջե ների  ե լքերի 
և մո ւտքե րի, ինչպ ես  ն աև պետակ ան ու  հ ամայ նքային ս եփականո ւթյո-
ւն  հան դիսացող  գ ույք ի օգ տա գոր ծման նկատմամբ վե րահսկողո ւթյան/ 
աու դիտի ի րականացու մը , (ii) ՀՀ պետա կա ն բյուջ եի կատա րման  մ ասին 
ՀՀ  կա ռավարո ւթ թյ աան տարե կա ն հաշվ ետվ ությո ւնն եր ի վեր աբերյալ 
եզրակացո ւթ յունների  կազմ ու մը և ներկայ ացումը ԱԺ և  ( iii)  պետա կա ն 
պա րտք ի կառավար ման  նկ ատմամբ վ երահ սկ ողությա ն իրակա նաց ու մը:

ՎՊ -ն լիա զո րված է  վ եր ահսկել ու /ա ու դիտ ի ենթար կել ու  բոլոր  պե տական 
և տեղա կա ն ինք ակառավարմա ն մարմին ները , ներառյալ դր ան ց աշ-
խատակազմերն  ու ենթակա հիմնարկ ները:  Ա յս  լիազոր ութ յուն ն ընդգրկ-
ու մ է նաև ՊՈ ԱԿ -ներ ը և պե տական մասնակցո ւթյամբ  բաժնետիրական 
ընկերո ւթյ ու նները, սակ այն ին չպ ես արդե ն նշվե լ է,  ա յս մար մի նն երո ւմ ՎՊ 
վերահսկ ող ական լիա զորությունները  սա հմանափա կվո ւմ  են ՀՀ պետ-
ակա ն բյու ջե ից ն րանց հա տկաց վա ծ գու մարն եր ով: Վ Պ-ն  չ ունի լիազոր ու-
թյ ուն վեր ահսկ ել ու և աուդիտ ի ե նթ արկելո ւ ոչ բյո ւջետա յի ն աղ բյ ուրներից 
այդ  մարմինների կո ղմից ստա ցվող եկամուտներ ը:
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ՎՊ- ն գ ործում է իր տար եկան ծ րագ րի հիման վր ա, որը  հ աս տատվում  է  
Ա Ժ-ի կողմից։ Ծրագրու մ ընդգրկ վող  թեման երը գլխավորապես ընտրվու մ 
են ռիսկ երի գնահատ ման հիման վրա: 20 12թ. ՎՊ-ի տարեկան ծրագիրն  
ը նդ գրկել է թվով 2 0 հ արցեր,  այդ թվում  « ՀՀ  201 2թ պետա կան  բյո ւջեի 
կա տա րման մ ասին»  Հ Հ կ առավար ու թյ ան հ աշվետվո ւթյ ան աուդ իտը  և 
դրա վ եր աբեր յալ եզր ակացու թյ ան տր ամ ադ րու մը: Վեր ջինս յուրաքանչյո-
ւր տարի պ ար տադիր իր ականաց վող աո ւդի տ է , որն ը նդ գր կո ւմ է պ ետ-
ական բյո ւջեի բո լո ր մակարդակն երը՝  ապահո վել ով պետ ակա ն բյուջ եի 
ծախս երի 100 % ծածկո ւյ թը:  

Բյ ուջեի կա տարման հաշ վետվ ությա ն աուդի տի նախ ապ ատ րաստ ման և 
ն շված  հաշվետ վու թյ ան որ ակ ի մ ասին ե զրակաց ության  տրամադրման 
գոր ծը նթացը բար ել ավ ման  կ արիք ունի, քանի որ այ ն ամ բո ղջովին չի հա-
մապատասխանում «INTOSAI»-ի ստ ան դարտ ներ ին: Խնդ իրն երից  մեկն 
այն է,  ո ր ՎՊ -ի եզրակա ցությո ւնո ւմ ամբո ղջո ւթյա մբ չ են   բացահ այտվում  
բյուջե ի կատարմ ան հաշվետվությո ւնն երի կազմ մա ն հիմք ու մ ընկ ած , 
ինչպես նաև  այդ հ աշվ ետվությո ւննե րի  աուդիտի ժամա նա կ ՎՊ-ի կ ողմից 
կի րա ռվա ծ ստանդարտնե րը:

2 01 2թ . տ արեկան  ծրա գր ին  համապատաս խա ն ՎՊ -ի կողմից իրակա-
նացված վեր ահսկողական ա յլ  աշխատա նքն երն, ի թի վս այլոց, ը նդ գրկել 
ե ն 10  պետական մ ար մի նն եր, 1 հա մայն ք, 6 պե տակ ան հիմնա րկներ, 1 
բ աժ նետիրա կա ն ընկ երությո ւն : Առանձ ին  պետա կա ն մարմիններում  իրա-
կանացվա ծ ա ու դիտի շր ջանակը  ն երա ռել է ն աև ստո ւգումներ վե րջիններիս 
լ իա զո ր կառավա րմ ան ն երքո  գ ործող ՊՈ ԱԿ -ներում  և  բ աժնետի րակ ան  
ընկերությու ններում: Պետական մ արմիններ ի ա ուդիտները չե ն ընդգրկում 
նրանց ող ջ գործո ւն եություն ը,  այլ ուղղված  են միայն այն գործառո ւյ թների 
ստուգմանը , որոնք դիտ ար կվում են որպես ռ իս կային ( օր. ̀ գնումնե րի 
գործըն թացը) : Այ դ ի սկ պատճառո վ աո ւդիտն եր ը թե մատ իկ  են և  չե ն իրա-
կանա ցվում ըս տ որոշակի ժ ամա նա կահատվածի և կա զմակերպ ու թյան: 
Ո ւստ ի, այդ աո ւդիտնե րը չեն հան դիսանում տա րե կա ն աու դի տն եր և, որ-
պե ս կանոն , ըն դգ րկո ւմ են 3 և ավելի տարինե րի «հե տա հայա ց» ժամ ան-
ակ ահատ ված : Օրինակ` ՀՀ կ րթո ւթյան և  գ իտությա ն նա խարարո ւթ յունում 
20 12թ ան ցկացված աո ւդիտը գլխավորապես նե րառել  է թեմ աներ, որ ոն ք 
ընդ գր կել են 2010թ.  հ ու նվ արից  առ աջ ըն կա ծ ժամանակահատվածը :

ՊԾՖՀ- ի մեթոդաբ անությո ւն ը վերա բեր ում է մի այ ն նախո րդ տարին 
ը նդգրկող աո ւդ իտ ի հա շվետվությունն երին,  որ ոն ք ընդգր կու մ են  
կառ ավ արությա ն տվյա լ տարվա ֆի նանս ական հաշվ ետ վո ւթյունն-
երը  և տվյ ալ տարու մ յո ւրաքան չյ ուր  բ յուջե տայ ին հիմն ար կի ն եր քին 
հսկողության համա կար գերի կ իր առմա ն գնահա տո ւմնե րը: Սու յն ՊԾ-
ՖՀ- ի գնահատման համա տե քս տո ւմ մեթոդաբա նություն ը տարա ծվ ու մ 
է  միայն ՀՀ Կառ ավարության կողմից կ ազմված ̀ ա մենավեր ջին  տար-
վա (այ սինքն` 2012 թ. ) բյու ջեի կատարման  հաշվետվութ յան մասի ն ՎՊ -ի 
եզրակացո ւթ յան վրա, ինչպես նա և ներքին հսկողությ ան այն հա րցերի 



ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՊԾՖՀ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ, 2013Թ.

204

վրա , որոնք վ երա բերո ւմ են տվյ ալ տ ար ու ն և նշված են տարեկան հ աշ վե-
տվությունում: Գործնականու մ դժ վար  է  2012 թ. թե մաները  (օր.` գն ու մներ) 
ըս տ կատեգոր իա ների տար անջատ ել նախորդ տարի ներ ին վերաբ եր ող 
հարց երի ց, և  դր ա համար  Պ ԾՖՀ -ի գնահատման շրջ անակու մ ուշա դր-
ությունը կենտրո նաց վում է միա յն ա ուդիտ անցած պետակ ան   բյու ջեի 
կատարման հաշ վե տվ ութ յան մաս ին ՎՊ -ի եզրա կա ցո ւթյան վր ա: 

ՎՊ-ի իրա կա նացրած ա ու դի տնե րը  գլխ ավորապե ս ն եր առել են  ֆինա-
նս ական,  հա մապ ատաս խանության ա ուդիտնե րը : Գ նա լով ավելի մեծ 
ուշա դրո ւթ յուն է  դարձվո ւմ հա մակարգերի վր ա հիմնվող աո ւդ իտն եր ին: 
Նման աուդիտները դ եռևս  լ իովին  չ են  համ ապատ աս խանում  « IN TO SAI» -ի 
ստան դա րտներին: Կարողությ ունների սահմանափա կությա ն պա տճ առ-
ով ՎՊ-ն  մի այ ն վերջ երս է սկ սե լ ներդ նե լ կա տար ողական ի (ա րդյունավե-
տու թյ ան ) աու դիտ ի տա րրերը:

Վեր ջին տարիներին  Վ Պ-ն  տե խն իկական աջակցություն է ստացել 
ԳՄՀԸ-ից,  Հ ամա շխար հա յին բ անկ ից, ԱՄՆ Մ ԶԳ-ից, « ՍԻԳ ՄԱ »-ից և Նի-
դեռլանդներ ից: Վե րջ երս մշակվել է ֆինանսակ ան  աուդի տի ն որ ձեռ նա-
րկ : Բա ցի ա յդ, կազ մվ ել են աուդիտի ձ եռ նարկներ  կ ատ արող ականության 
աուդիտ ի ( 20 08 թ.) հ ար կայ ին  վարչարարու թյա ն (2 007թ .), բնապահպա-
նական և ոլոր տա յին (օր.` առ ողջ ապահություն, կրթու թյ ու ն) վերահսկո-
ղու թյան վեր աբերյալ, թե և դրան ք հ իմնա կանում չեն  կիրառվո ւմ,  ք անի որ  
հ իմնա կան  ո ւշադ րությու նն ու ղղված է ֆինան սա կան և համ ապատ ասխա-
նությա ն աու դիտներ ին :

(ii) Աո ւդ իտի  հ աշվետվությո ւն նե րն օրե նս դրի ն ժամ անակին նե րկա-
յացնե լը 

«ՀՀ բյուջե տա յի ն հա մակ արգի մ աս ին» ՀՀ օրենք ի համ աձ այն, ՀՀ 
կառավա րու թյունը յու րաքա նչյ ուր տարվա պ ետ ակա ն բյուջեի կատ արման 
հա շվետվ ու թյունը ԱԺ է նե րկայ ացնում  մինչև հաջորդ տա րվա  մայի սի  1-ը: 
«ՀՀ Վերա հսկիչ պալատի մա սի ն» ՀՀ օր են քի հ ամա ձայն, ՎՊ -ը  կազմում  
է իր պաշ տոնական  եզ րակա ցությո ւն ը Հ Հ պետա կան  բ յու ջեի կատարման  
հ աշվետվ ու թյան վեր աբ եր յա լ և ներկա յա ցն ու մ  ա յն  Ազգ այի ն ժ ողով-
ին,  ՀՀ Նա խագահ ին  և ՀՀ Կառավարո ւթ յա նը: Հաշ վետվությո ւնը և դրա 
վերաբերյալ ՎՊ -ի եզրա կաց ությունը քն նարկվու մ ե ն ԱԺ-ում, իսկ հա շվ-
ետվությ ունը Ա Ժ-ի  կողմից  հաստա տվ ում է մինչև հ աշվ ետո ւ տարվա ն հա-
ջորդող տ արվա հո ւն իսի երկ րորդ չոր եք շա բթին ( գոյությ ու ն չունի  եզրա կա-
ցությո ւնը խորհր դար անի կողմից հաս տա տել ու օրենս դր ակա ն պա հանջ):

Ա ղյուսակ 20 -ո ւմ ներկա յա ցված է տ եղեկատ վու թյուն վ երջ ին 3  տարին եր ի 
Հ Հ պետական բ յո ւջ եի կ ատա րման հաշվ ետ վու թյ ան վերա բե րյալ Վ Պ-ի  
ե զրակա ցությու նը ԱԺ ներկայաց նե լու փա ստ ացի ժա մկետներ ի մասին: 
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Աղ յուս ակ 2 0.   Ազգայ ին ժող ովի  կ ողմից աուդիտի 
հաշվետվությունների ստացման ամսաթվերը 

Աու դի տի հաշ վետ-
վութ յան ան վա-

նու մը

2010թ. հաշ վետ-
վութ յան ստաց-
ման ամ սա թիվ

2011թ. հաշ վետ-
վութ յան ստաց-
ման ամ սա թիվ

2012թ. հաշ վետ-
վութ յան ստաց-
ման ամ սա թիվ

ՎՊ-ի կող մից ՀՀ 
պե տա կան բյու ջեի 
տա րե կան հաշ-
վետ վութ յան նա-
խագ ծի ստաց ման 
ամ սա թի վը

29.04.2011 28.04.2012 30.04.2013

 Հաշ վետ վութ յան 
վե րա բեր յալ ՎՊ-ի 
եզ րա կա ցութ յու նը 
ԱԺ ներ կա յաց նե լու 
ամ սա թի վը

11.05.2011 07.06.2012 24.05.2013

ԱԺ-ի կող մից ՎՊ-ի 
եզ րա կա ցութ յան 
ստաց ման և ՎՊ-ի 
կող մից հաշ վետ-
վութ յան նա խագ ծի 
ստաց ման ամ-
սաթ վե րի միջև 
ժա մա նա կա յին 
տար բե րութ յու նը 
(ար տա հայտ ված 
օ րե րով)

12 օր 38 օր 24 օր

Այս պի սով, վեր ջին 3 տա րի նե րին ՀՀ պե տա կան բյու ջեի կա տար ման տա-
րե կան հաշ վետ վութ յան վե րա բեր յալ ՎՊ-ի եզ րա կա ցութ յու նը օ րենսդ րին 
է տրա մադր վել այդ հաշ վետ վութ յու նը ՎՊ-ի կող մից ստա նա լուց ա ռա վե-
լա գույ նը 38 օր վա ըն թաց քում:

Ինչ վե րա բե րում է ՎՊ-ի գոր ծու նեութ յան տա րե կան ծրագ րի կա տար ման 
մա սին տա րե կան հաշ վետ վութ յա նը, ա պա « Վե րահս կիչ պա լա տի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քով սահ ման վում է, որ ՎՊ-ի գոր ծու նեութ յան տա րե կան հաշ վետ-
վութ յու նը ԱԺ է ներ կա յաց վում և տե ղադր վում է ՎՊ-ի պաշ տո նա կան կայ-
քում բյու ջե տա յին տար վա ա վար տից հե տո ոչ ուշ, քան 3 ամս վա ըն թաց քում:
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ՎՊ-ի 2012թ. տա րե կան հաշ վետ վութ յու նը խորհր դա րան է ներ կա յաց-
վել 2013թ. մար տի 29-ին: Հաշ վետ վութ յամբ ներ կա յաց վել են ՎՊ-ի 
2012թ. գոր ծու նեութ յան ծրագ րի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց ված 
թվով 20 վե րահս կո ղութ յուն նե րի արդ յուք նե րը: Ինչ պես ար դեն նշվել 
է, նշված վե րահս կո ղա կան աշ խա տանք նե րը չեն հան դի սա նում պե-
տա կան մար մին նե րի տա րե կան աու դիտ ներ և դ րան ցից գե թէ բո լո-
րը ընդգր կել են 2010թ. հուն վա րից մինչև 2012թ. դեկ տեմ բերն ըն կած 
ե ռամ յա ժա մա նա կա հատ վա ծը: Ծ րագ րով նա խա տես ված վե րահս կո-
ղա կան թե մա նե րից մի քա նիսն ընդգր կել են 5 տա րուց ա վե լի ժա մա-
նա կաշր ջան:

Ն ման ի րա վի ճա կը չի կար գա վոր վում ՊԾՖՀ-ի մե թո դա բա նութ յամբ, ո րի 
հա մա ձայն գնա հատ ման են թա կա է նա խորդ բյու ջե տա յին տա րին: Այդ 
իսկ պատ ճա ռով, տվյալ չա փու մը գնա հատ վում է բյու ջեի կա տար ման 
հաշ վետ վութ յան վե րա բեր յալ եզ րա կա ցութ յան ներ կա յաց ման ժա մա նա-
կին լի նե լու տե սանկ յու նից: Այս հիմ քով` 2008թ. ՊԾՖՀ-ում գնա հա տա-
կա նը ևս պետք է լի ներ «A»:

(iii) Աու դի տի ա ռա ջար կութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման նկատ մամբ հե-
տաու դի տա յին հսկո ղութ յան փաս տե րը

« Վե րահս կիչ պա լա տի մա սին» ՀՀ օ րեն քը սահ մա նում է, որ վե րահսկ-
վող օբ յեկ տի պաշ տո նա տար ան ձինք պար տա վոր են մե կամս յա ժամ-
կե տում ՎՊ-ին գրա վոր տե ղե կատ վութ յուն տրա մադ րել աու դի տի 
հաշ վետ վութ յուն նե րում ար տա ցոլ ված խախ տումնե րի վե րաց ման վե-
րա բեր յալ: Որ պես կա նոն, վե րահս կո ղութ յան ա վար տից հե տո ՎՊ-ը 
վե րահսկ վող օբ յեկ տից պա հան ջում է ար ձա նագր ված խախ տումնե րի 
ու թե րութ յուն նե րի վե րաց մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռումնե րի ժա մա նա կա-
ցույ ցը: Վե րահսկ վող մար մի նը պար տա վոր է ներ կա յաց նել փաս տեր, 
խնդիր նե րի վե րաց ման վե րա բեր յալ: Ե թե խնդրի կար գա վոր ման հա-
մար պա հանջ վում է դրա մա կան մի ջոց նե րի վե րա կանգ նում և փո խան-
ցում պե տա կան/հա մայն քա յին բյու ջե, ա պա ՎՊ-ն կա րող է դա ան մի-
ջա կա նո րեն ստու գել գան ձա պե տա կան է լեկտ րո նա յին հա մա կար գի 
մի ջո ցով: Այ նու հետև ՎՊ-ն գ նա հա տում է ձեռ նարկ ված քայ լե րի ամ-
բող ջա կա նութ յու նը և  արդ յու նա վե տութ յու նը:

ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը պաշ տո նա պես ար ձա գան քում է ՎՊ-ի կող մից 
ար ձա նագր ված խնդիր նե րին` ՎՊ-ին տրա մադ րե լով տե ղե կատ վութ-
յուն այն մի ջո ցա ռումնե րի մա սին, որ պե տա կան մար մին նե րը ձեռ նար-
կել են ի պա տաս խան ի րա կա նաց ված աու դիտ նե րի: 2010թ. ստեղծ ված 
իր պաշ տո նա կան կայ քում (www.e-gov.am) ՀՀ Կա ռա վա րութ յու նը հրա-
պա րա կում է տե ղե կութ յուն ներ ՎՊ-ի վե րահս կո ղա կան/ աու դի տո րա-



ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՊԾՖՀ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ, 2013Թ.

207

կան գոր ծու նեութ յան արդ յունք նե րի և  աու դի տի են թարկ ված մար մին-
նե րի կող մից ձեռ նարկ ված մի ջո ցա ռումնե րի, վե րահսկ վող մար մին նե-
րից  ստաց ված ար ձա գան քի և պաշ տո նա կան պա տաս խան նե րի մա-
սին: Չ նա յած դրան, առ կա տե ղե կատ վութ յու նից ոչ միշտ է հնա րա վոր 
հստակ եզ րա կա ցութ յուն ներ ա նել ՎՊ-ի ար ձա նագ րած խնդիր նե րի 
վե րաց ման ուղ ղութ յամբ ՀՀ կա ռա վա րութ յան ձեռ նար կած մի ջո ցա ռում-
նե րի արդ յու նա վե տութ յան մա սին, քա նի որ մինչ օրս հրա պա րակ ված 
տե ղե կատ վութ յու նը չի ե ղել լիո վին հա մա պար փակ:

Ըն թա ցիկ և պ լա նա վոր ված աշ խա տանք նե րը 

Հա մաշ խար հա յին բան կի, ԳՄՀԸ-ի, ԵՄ-ի և ՍԻԳՄԱ-ի շա րու նա կա կան 
ա ջակ ցութ յամբ մոտ ա պա գա յում նա խա տես վում է բա րե լա վել ՎՊ-ի գոր-
ծու նեութ յու նը. 

•	 Վե րա պատ րաս տումնե րի, հա մա պա տաս խան ձեռ նարկ նե րի դրա-
մադր ման և փորձ նա կան աու դիտ նե րի մի ջո ցով նա խա տես վում է 
բարձ րաց նել «INTOSAI»-ի ստան դարտ նե րի հետ հա մա պա տաս խա-
նութ յան մա կար դա կը:

•	 Նա խա տես վում է բա րե լա վել բյու ջեի կա տար ման հաշ վետ վութ յան 
մա սին ՎՊ-ի եզ րա կա ցութ յան ո րա կը:

•	 Նա խա տես վում է « Վե րահս կիչ պա լա տի մա սին» ՀՀ օ րեն քում փո-
փո խութ յուն նե րի նա խագ ծի մշա կում` ուղղ ված ՎՊ-ի ան կա խութ յան 
ա պա հով մա նը ու պահ պան մա նը,

•	 Նա խա տես վում է ու ժե ղաց նել ՎՊ-ի կող մից ի րա կա նաց վող կա տա-
րո ղա կան աու դի տի գոր ծի քա կազ մը՝ հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ նե-
լով պե տա կան գնումնե րի հա մա կար գում ի րա կա նաց վող վե րահս կո-
ղութ յան հա ցե րին, ո րի ուղ ղութ յամբ նա խա տես վում է ու սու ցումնե րի 
և վե րապտ րաս տումնե րի դա սըն թաց նե րի և փորձ նա կան աու դիտ նե-
րի ի րա կա նա ցում:

•	 Ընդ հա նուր առ մամբ, կա րո ղութ յուն նե րի զար գա ցում:
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ԿՑ-26 D+ C+▲

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է` հիմնա կա նում 
պայ մա նա վոր ված ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան և « Վե-
րահս կիչ պա լա տի մա սին» ՀՀ օ րեն քի վեր ջին փո-
փո խութ յուն նե րի արդ յուն քում ՎՊ-ի ան կա խութ յան 
ա ճով (չա փում (i)): ՎՊ-ն դեռևս չու նի բա վա րար ան-
կա խութ յուն: Չա փում (i)-ի ի մաս տով ՎՊ-ի կա տա րո-
ղա կա նը շա րու նա կում է բա րե լավ վել վեր ջի նիս շա րու-
նա կա կան բա րե փո խումնե րի մի ջո ցով: 

Ա ռա ջըն թաց է ա պա հով վել աու դի տի ա ռա ջար կութ յուն-
նե րի ի րա կա նաց ման ուղ ղութ յամբ աու դի տի են թարկ-
ված մար մին նե րի ձեռ նար կած քայ լե րի մա սին վկա յող 
փաս տե րի վե րա բեր յալ չա փում (iii)-ի տե սանկ յու նից: 
ՀՀ Կա ռա վա րութ յու նը հրա պա րա կում է տե ղե կութ յուն-
ներ ՎՊ-ի վե րահս կո ղա կան/ աու դի տո րա կան գոր ծու-
նեութ յան արդ յունք նե րի, ինչ պես նաև աու դի տի բա-
ցա հայ տումնե րի առն չութ յամբ աու դի տի են թարկ ված 
մար մին նե րի կող մից ձեռ նարկ ված մի ջո ցա ռումնե րի 
մա սին: Այ նո ւա մե նայ նիվ,  հստակ չէ, թե որ քա նով են 
արդ յու նա վետ այդ մի ջո ցա ռումնե րը:

(i) D C▲

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է` պայ մա նա վոր ված 
ան կա խութ յան ա ճով և  այն շա րու նա կում է բա րե-
լավ վել ՎՊ-ի ըն թա ցիկ բա րե փո խումնե րի մի ջո-
ցով: 2005թ. սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րից 
և 2006թ. վեր ջին « Վե րահս կիչ պա լա տի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի ըն դու նու մից հե տո (նշված օ րեն քը ու ժի մեջ է 
2007թ. հու նի սին) ՎՊ-ի ան կա խութ յունն ա ճել է, սա կայն 
այն դեռևս  բա վա րար չէ, ան կա խութ յան վե րա բեր յալ 
«INTOSAI»-ի ստան դարտ նե րին լիո վին հա մա պա տաս-
խա նե լու հա մար: «INTOSAI»-ի այլ ստան դարտ նե րը 
դեռևս լիո վին չեն կի րառ վում վե րահս կո ղա կան աշ խա-
տանք նե րում, բայց գնա լով ա վե լի մեծ ու շադ րութ յուն է 
դարձ վում հա մա կար գա յին հար ցե րին, և ս րա մա սին են 
վկա յում վեր ջին տա րի նե րի ՎՊ-ի գոր ծու նեութ յան տա-
րե կան հաշ վետ վութ յուն նե րը: 

Այդ իսկ պատ ճա ռով գնա հա տա կա նը գլխա վո րա պես 
հիմն վում է տա րե կան (տվյալ դեպ քում` 2012թ.) բյու ջեի 
կա տար ման հաշ վետ վութ յան աու դի տի վրա:  

ԳՉ (i). Ընդ հա նուր ծախ սե րի առն վազն 50 տո կո սը 
ներ կա յաց նող պե տա կան մար մին նե րը աու դի տի են 
են թարկ վում ա մեն տա րի: Աու դիտ նե րը գլխա վո րա-
պես ուղղ ված են գոր ծարք նե րի ստուգ մա նը, սա կայն 
հաշ վետ վութ յուն նե րում ար տա ցոլ վում են նշա նա կա լից 
հար ցեր: Աու դի տի ստան դարտ նե րը կա րող են բա ցա-
հայտ վել միայն սահ մա նա փակ չա փով:
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(ii)

A
(վե րա-
նայ վել է 
«D»-ից)

A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: Այս չա փու մը 
գնա հատ վում է բյու ջեի կա տար ման հաշ վետ վութ յան վե-
րա բեր յալ ՎՊ-ի եզ րա կա ցութ յան ներ կա յաց ման ժա մա-
նա կին լի նե լու տե սանկ յու նից: 

ՎՊ-ի կող մից կազմ վող տա րե կան հաշ վետ վութ յուն նե-
րը լոկ մա սամբ են հաշ վի առն վում գնա հատ ման մեջ, 
քա նի որ դրանք ար տա ցո լում են մե կից ա վե լի նա խոր-
դող տա րի նե րին վե րա բե րող հար ցեր և չեն կենտ րո նա-
նում կոնկ րետ բյու ջե տա յին միա վո րի նե րի վրա: 2012թ. 
ՀՀ պե տա կան բյու ջեի կա տար ման հաշ վետ վութ յան 
մա սին ՎՊ-ի եզ րա կա ցութ յու նը ներ կա յաց վել է Ազ գա-
յին ժո ղով ՎՊ-ի կող մից վե րը նշված հաշ վետ վութ յու նը 
ստա նա լուն հա ջոր դող ա ռա վե լա գույ նը 38 օր վա ըն-
թաց քում:

Ըստ այդմ, 2008թ. ՊԾՖՀ-ում գնա հա տա կա նը «D»-ից 
վե րա նայ վել է «A»-ի: 
ԳՉ (ii). Աու դի տի հաշ վետ վութ յուն նե րը ներ կա յաց վում 
են օ րենս դի րին ժա մա նա կաշր ջա նի ա վար տից հե տո 4 
ամս վա ըն թաց քում, իսկ ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ յուն-
նե րի դեպ քում` աու դի տի գրա սեն յա կի կող մից դրանց 
ստաց ման ամ սաթ վին հա ջոր դող 4 ամս վա ըն թաց քում:

(iii) B B▲

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վում է աու դի տի ա ռա-
ջար կութ յուն նե րի առն չութ յամբ աու դի տի են թարկ-
ված մար մին նե րի կող մից ձեռ նարկ ված մի ջո ցա ռում-
նե րի ա ռու մով, բայց դեռևս բա վա րար չի ա վե լի 
բարձր գնա հա տա կան ե րաշ խա վո րե լու հա մար:

Իր պաշ տո նա կան կայ քում (www.e-gov.am) ՀՀ 
Կառավարությունը հրապարակում է տեղեկու թյուններ 
ՎՊ-ի վե րահս կո ղութ յան/աու դի տի արդ յուն ք  նե րի և 
դ րանց առն չութ յամբ աու դի տի են թարկ ված մար մին նե-
րի կող մից ձեռ նարկ ված մի ջո ցա ռումնե րի, ար ձա գան-
քի և պաշ տո նա կան պա տաս խան նե րի մա սին: Հս տակ 
չէ, թե որ քա նով են արդ յու նա վետ ՎՊ-ի բա ցա հայ տած 
խնդիր նե րի կար գա վոր ման ուղ ղութ յամբ ՀՀ Կա ռա վա-
րութ յան ձեռ նար կած մի ջո ցա ռումները:

ԳՉ (iii). Ֆորմալ պատասխան քայլերը ձեռնար կվում 
են ժամանակին, բայց պարբերական հետաուդիտային 
հսկողության մասին վկայող ապացույցները փոքրաթիվ են:

ԳՉ = գնահատման չափանիշ
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3.7.2.  ԿՑ-27. Տա րե կան բյու ջեի մա սին օ րեն քի ու սումնա-
սի րում օ րենս դի րի կող մից

Նա խա պատ մութ յուն

2008 թվա կա նի ՊԾՖՀ գնա հա տու մից ի վեր թե´ ի րա վա կան և թե´ ինս-
տի տու ցիո նալ դաշ տում էա կան փո փո խութ յուն ներ չեն կա տար վել ՀՀ Ազ-
գա յին ժո ղո վի կող մից պե տա կան բյու ջեի մա սին օ րեն քի ու սումնա սիր-
ման ա ռու մով:

(i) Օ րեն դի րի ու սումնա սիր ման շրջա նա կը

Նախ քան ՀՀ պե տա կան բյու ջեի նա խագ ծի ներ կա յա ցու մը Ազ գա յին ժո ղով 
ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը հրա պա րա կում և Ազ գա յին ժո ղով է ներ կա յաց նում 
(որ պես կա նոն, ոչ ուշ քան յու րա քանչ յուր տար վա հու լի սի 20-ը) ա ռա ջի-
կա ե րեք տա րի նե րի միջ նա ժամ կետ ծախ սե րի ծրա գի րը: Միջ նա ժամ կետ 
ծախ սե րի ծրա գի րը նե րա ռում է ման րա մասն տե ղե կութ յուն ներ հար կաբ յու-
ջե տա յին քա ղա քա կա նութ յան, միջ նա ժամ կետ հար կաբ յու ջե տա յին և ծախ-
սա յին շրջա նա կի և միջ նա ժամ կետ գե րա կա յութ յուն նե րի վե րա բեր յալ: 

ՀՀ պե տա կան բյու ջեի նա խա գի ծը նե րա ռում է ՀՀ կա ռա վա րութ յան ու-
ղեր ձը, պե տա կան բյու ջեի մա սին օ րեն քի նա խա գի ծը և պե տա կան բյու-
ջեի նա խագ ծի վե րա բեր յալ ՀՀ կա ռա վա րութ յուն ներ կա յաց ված՝ ՀՀ 
կենտ րո նա կան բան կի պաշ տո նա կան եզ րա կա ցութ յու նը: 

Կա ռա վա րութ յան ու ղեր ձը նե րա ռում է կա ռա վա րութ յան զե կույ ցը բյու ջե-
տա յին տար վա սո ցիալ-տնտե սա կան զար գաց ման և հար կաբ յու ջե տա յին 
քա ղա քա կա նութ յան հիմնա կան ուղ ղութ յուն նե րի մա սին, հար կաբ յու ջե-
տա յին նպա տակ նե րի էա կան փո փո խութ յուն նե րի հիմնա վո րումնե րը, 
երկ րի սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վի ճա կը բնու թագ րող հիմնա կան ցու ցա-
նի շե րի կան խա տե սումն ա ռա ջի կա ե րեք տար վա հա մար,  տե ղե կութ յուն-
ներ բյու ջեի նա խագ ծի հիմ քում ըն կած միջ նա ժամ կետ ծախ սա յին ծրագ րի 
գե րա կա յութ յուն նե րի մա սին, ինչ պես նաև գնա ճը, ՀՆԱ-ի ի րա կան ա ճը, 
ե կա մուտ նե րը, ծախ սե րը, դե ֆի ցի տը (պա կա սուր դը), հա մա խառն և զուտ 
պարտ քը բնու թագ րող միջ նա ժամ կետ ծախ սա յին ծրագ րի ցու ցա նի շե րը:  

Բ յու ջեի ու ղեր ձը նե րա ռում է նաև պե տա կան բյու ջեի մա սին օ րեն քի նա խագ-
ծի բա ցատ րա գի րը, ո րը պե տա կան բյու ջեի մա սին նա խա գի ծը հիմնա վո րող 
փաս տաթղ թե րի ամ բող ջութ յուն է: Բ յու ջեի մա սին օ րեն քի նա խա գի ծը նե-
րա ռում է պե տա կան բյու ջեի ե կա մուտ նե րը և ծախ սերն ինչ պես ագ րե գաց-
ված, այն պես էլ ման րա մասն բաց ված քով՝ ըստ բյու ջե տա յին ե կա մուտ նե րի 
և ծախ սե րի գե րա տես չա կան, գոր ծա ռա կան և տն տե սա գի տա կան դա սա-
կարգ ման, պե տա կան բյու ջեի դե ֆի ցի տը (պա կա սուր դը) կամ հա վե լուր դը և  
այդ դե ֆի ցի տի կամ հա վե լուր դի ֆի նան սա վոր ման աղբ յուր նե րը:    

Ծ րագ րա յին բյու ջե տա վոր ման բա րե փո խումնե րի շրջա նակ նե րում ՀՀ կա-
ռա վա րութ յու նը Ազ գա յին ժո ղով է ներ կա յաց նում բյու ջեի նա խագ ծի ծախ-
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սե րը նաև ըստ ծրագ րա յին բյու ջե տա վոր ման ձևա չա փի և դա սա կար գում-
նե րի, ո րի շնոր հիվ էլ ա վե լի է բա րե լա վել ԱԺ-ում բյու ջե տա յին ծախ սե րի 
վե րա բեր յալ քննար կումնե րի ո րա կը: 

(ii) Որ քա նով են օ րենս դի րի ըն թա ցա կար գե րը լավ սահ ման ված և 
պահ պան վում 

ՀՀ պե տա կան բյու ջեի ներ կա յաց ման, քննարկ ման և հաս տատ ման հետ 
կապ ված հա րա բե րութ յուն նե րը կար գա վոր վում են ՀՀ Սահ մա նադ րութ-
յամբ, «ՀՀ բյու ջե տա յին հա մա կար գի մա սին» և «Ազ գա յին ժո ղո վի կա նո-
նա կարգ» ՀՀ օ րենք նե րով, ինչ պես նաև Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հի 
կող մից հաս տա տած ժա մա նա կա ցույ ցին հա մա պա տաս խան: Նշ ված 
ի րա վա կան ակ տե րով հստակ սահ ման վում են քննար կում նե րի շրջա նա-
կում ի րա կա նաց վող մի ջո ցա ռում նե րը: Ըն թա ցա կար գե րը խստո րեն պահ-
պան վում են, որ պես զի ա պա հով վի բյու ջեի նա խագ ծի հաս տա տու մը 
նախ քան բյու ջե տա յին տար վա ա վար տը: 

ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը պե տա կան բյու ջեի նա խա գիծն Ազ գա յին ժո ղո վի 
քննարկ մանն է ներ կա յաց նում բյու ջե տա յին տա րին սկսվե լուց առն վազն 
90 օր ա ռաջ: 2007 թվա կա նից ԱԺ Ֆի նան սա վար կա յին և բ յու ջե տա յին 
հար ցե րով մշտա կան հանձ նա ժո ղովն Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հին է 
ներ կա յաց նում պե տա կան բյու ջեի նա խագ ծի ամ փո փա գի րը նա խա գի ծը 
շրջա նա ռութ յան մեջ դնե լու ամ սաթ վին հա ջոր դող 10 օր վա ըն թաց քում: 
Վեր ջին տա րի նե րին նշված պա հան ջը խստո րեն պահ պան վել է: Քն նար-
կում նե րը սկսվում են ոչ ուշ, քան նա խորդ բյու ջե տա յին տար վա նո յեմ բե-
րի ա ռա ջին քա ռօր յա յում: Քն նար կում նե րի ման րա մասն ըն թա ցա կար գե-
րը սահ ման վում են օ րեն քով: Ըն թա ցա կար գե րը նե րա ռում են մտքե րի 
փո խա նա կութ յան, ա ռա ջար կութ յուն նե րի և  եզ րա կա ցութ յուն նե րի, դրանց 
պար զա բա նում նե րի, բա նակ ցութ յուն նե րի և ք վեար կութ յան պար տա դիր 
ըն թա ցա կար գե րը և ժա մա նա կա ցույ ցե րը: Վեր ջին տա րի նե րին բո լոր 
նշված ըն թա ցա կար գե րը խստո րեն պահ պան վել են, որ պես զի ա պա հով-
վի բյու ջեի նա խագ ծի հաս տա տու մը նախ քան բյու ջե տա յին տար վա 
ա վար տը: Նախ նա կան քննար կում նե րը տե ղի են ու նե նում  12 մշտա կան 
ո լոր տա յին հանձ նա ժո ղով նե րում անց կաց վող հա մա տեղ և  ա ռան ձին 
նիս տե րի ժա մա նակ՝ ԱԺ նա խա գա հի կող մից հաս տատ ված ժա մա նա կա-
ցույ ցի հա մա ձայն, ո րը հաս տատ վում է պե տա կան բյու ջեի նա խա գի ծը 
ստա նա լուց հե տո եր կօր յա ժամ կե տում: 

Բո լոր հանձ նա ժո ղով ներն ու նեն 10-18 ան դամ և գոր ծում են ի րենց կա նո-
նա կար գե րի հա մա ձայն: Ի րենց հե տաքրք րող հար ցե րի մա սով նրանք 
մաս նակ ցում են բյու ջեի շուրջ քննար կում նե րին:  Հանձ նա ժո ղով նե րի նիս-
տե րը ար ձա նագր վում են: Քն նար կում նե րին մաս նակ ցում են կա ռա վա-
րութ յան հա մա պա տաս խան պաշ տոն յա նե րը:

(iii) Բ յու ջեի նա խագ ծի վե րա բեր յալ օ րենս դի րի կող մից պա տաս խան/կար-
ծիք ներ կա յաց նե լու հա մար հատ կաց ված ժա մա նա կի հա մար ժե քութ յու նը 
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ՀՀ 2013 թվա կա նի պե տա կան բյու ջեի և նույն ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար 
հար կաբ յու ջե տա յին քա ղա քա կա նութ յանն առնչ վող փաս տաթղ թե րի նա-
խագ ծե րի քննարկ ման հա մար Ազ գա յին ժո ղովն իր տրա մադ րութ յան 
տակ ու նե ցել է 60 օր (Աղ յու սակ 21):

Աղյուսակ 21. Բյուջետային առաջարկներին արձագանքելու համար 
ԱԺ-ին հատկացվող ժամանակը
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Աղբ յու րը՝ Ազ գա յին ժո ղով, Ազ գա յին ժո ղո վի և ԱԺ Ֆի նան սա վար կա յին և բ յու ջե տա յին հար-
ցե րով մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րի ար ձա նագ րութ յուն ներ
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Թեև պե տա կան միջ նա ժամ կետ ծախ սե րի ծրա գի րը չի հան դի սա նում Ազ-
գա յին ժո ղո վի կող մից հաս տատ վող փաս տա թուղթ, սա կայն նախ քան ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան կող մից պե տա կան բյու ջեի նա խագ ծի ներ կա յա ցու մը 
Ազ գա յին ժո ղով` նշված փաս տաթղ թում ար տա ցոլ վող հար կաբ յու ջե տա-
յին քա ղա քա կա նութ յան, միջ նա ժամ կետ հար կաբ յու ջե տա յին շրջա նա կի 
և միջ նա ժամ կետ գե րա կա յութ յուն նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու նը 
ոչ ֆոր մալ կար գով ման րա մաս նո րեն ու սումնա սիր վում է Ազ գա յին ժո ղո-
վի հանձ նա ժո ղովնե րի և պատ գա մա վոր նե րի կող մից, ին չը նպաս տում է 
հե տա գա յում բյու ջե տա յին քննար կումնե րի ժա մա նակ նրանց կող մից ա ռա-
ջար կութ յուն նե րի ներ կա յաց մա նը և  ո րո շումնե րի կա յաց մա նը: Հարկ է նշել, 
որ Ազ գա յին ժո ղո վում մե ծա մաս նութ յուն կազ մող քա ղա քա կան ու ժե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րը ներգ րավ ված են ՀՀ վար չա պե տի կող մից ստեղծ ված և գլ-
խա վոր վող ՄԺԾԾ կազմ ման Բարձ րա գույն խորհր դի աշ խա տանք նե րում;
(iv) Տար վա ըն թաց քում բյու ջեում ա ռանց օ րենս դի րի նախ նա կան հա-
վա նութ յան փո փո խութ յուն ներ կա տա րե լու կա նոն նե րը 
Բ յու ջե տա յին տար վա ըն թաց քում բյու ջեում ա ռանց օ րենս դի րի նախ նա-
կան հա մա ձայ նութ յան փո փո խութ յուն ներ կա տա րե լու ՀՀ կա ռա վա րութ-
յան ի րա վուն քը կար գա վոր վում է «ՀՀ բյու ջե տա յին հա մա կար գի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ վա ծով (1997թ., հե տա գա փո փո խութ յուն նե րով հան-
դերձ): Բ յու ջեի կա տար ման ըն թաց քում պե տա կան կա ռա վար ման հա մա-
պա տաս խան մարմնի ղե կա վա րը ՖՆ-ի հա մա ձայ նութ յամբ և ՀՀ օ րենսդ-
րութ յամբ սահ ման ված կար գով կա րող է կա տա րել այդ մարմնի կող մից 
ի րա կա նաց վող որ ևէ ծրագ րի հա մար նա խա տես ված հատ կա ցումնե րի 
ընդ հա նուր գու մա րի 15 տո կո սը չգե րա զան ցող ներ քին վե րա բաշ խումներ 
(բյու ջե տա յին ծախ սե րի տնտե սա գի տա կան դա սա կարգ ման հոդ ված նե-
րի միջև): Այ նո ւա մե նայ նիվ, առն վազն 2002 թվա կա նից այս սահ մա նա-
չափն, ըստ էութ յան, ան տես վել է տա րե կան բյու ջեի մա սին օ րենք նե րում, 
դրա նով իսկ ընդ լայ նե լով գոր ծա դիր մարմնի լիա զո րութ յուն նե րը ծրագ րե-
րի ներ սում բյու ջե տա յին հատ կա ցումնե րը փո փո խե լու ա ռու մով՝ ա ռանց 
այդ փո փո խութ յուն նե րը ներ կա յաց նե լու Ազ գա յին ժո ղո վի հաս տատ մա նը 
(2013թ. պե տա կան բյու ջեի մա սին օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծի 12-րդ կետ):   
Ճ կու նութ յան նման բարձ րա ցու մը թվում է հիմնա վոր ված արդ յու նա վե-
տութ յան բարձ րաց ման ա ռու մով և  այն հա մա հունչ է ծրագ րա յին բյու-
ջե տա վոր ման սկզբունք նե րին: Ծ րագ րի շրջա նա կում հոդ ված նե րի միջև 
ներ քին վե րա բաշ խումնե րը դժվար թե բա ցա սա բար ազ դեն ծրագ րի նպա-
տակ նե րի ի րա կա նաց ման վրա: Ա վե լին, դրանք հա մա հունչ են ծրագ րա-
յին բյու ջե տա վոր մա նը, ո րը ծրագ րե րի հա մար պա տաս խա նա տու նե րին 
տա լիս է ճկու նութ յուն ծրագ րի ներ սում բաշ խե լու ռե սուրս նե րը՝ ել նե լով 
արդ յու նա վե տութ յան և  է ֆեկ տի վութ յան նկա տա ռումնե րից:
ՀՀ կա ռա վա րութ յունն ի րա վա սու է նաև կա տա րել վե րա բաշ խումներ ծրագ-
րե րի միջև՝  տվյալ տար վա պե տա կան բյու ջեի մա սին օ րեն քով հաս տատ-
ված հատ կա ցումնե րի ընդ հա նուր գու մա րի մինչև 3 տո կո սի սահ ման նե-



ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՊԾՖՀ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ, 2013Թ.

214

րում: Ծ րագ րե րի միջև վե րա բաշ խումնե րը չպետք է հան գեց նեն ֆի նան սա-
կան հա մա հար թեց ման սկզբուն քով հա մայնք նե րի հա մար նա խա տես ված 
դո տա ցիա նե րի ընդ հա նուր տա րե կան գու մա րի նվազ մա նը: Ա վե լին, բյու-
ջե տա յին մուտ քե րի թե րա կա տար ման պա րա գա յում ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը 
կա րող է հաս տատ ված բյու ջեի ընդ հա նուր գու մա րի մինչև 10 տո կո սի չա-
փով կրճա տել բյու ջեով հաս տատ ված հատ կա ցումնե րը` պահ պա նե լով այդ 
կրճա տումնե րի գծով օ րեն քով ամ րագր ված սահ մա նա փա կումնե րը: 
Այս եր կու դրույթ ներն էլ թերևս հիմնա վոր ված են ծրագ րե րի նպա տակ-
նե րի ի րա գործ ման և մակ րո-ֆիս կալ քա ղա քա կա նութ յան կա ռա վար ման 
հար ցում արդ յու նա վե տութ յան ա պա հով ման տե սանկ յու նից: Հա վա նա-
կան չէ, որ ծրագ րե րի հա մար սահ ման ված գու մար նե րի մինչև 3 տո կոս 
վե րա բաշ խումնե րի թույ լատ րու մը կխա թա րի ծախ սումնե րի նպա տա կայ-
նութ յու նը, այն դեպ քում, երբ արդ յու նա վետ և պա տաս խա նա տու մակ րո-
ֆիս կալ կա ռա վա րու մը են թադ րում է ա րագ ար ձա գան քում չնա խա տես-
ված ան բա րեն պաստ մակ րո ֆիս կալ զար գա ցումնե րին:
Կա ռա վա րութ յու նը կա րող է նաև իր պա հուս տա յին ֆոն դից մի ջոց ներ 
հատ կաց նել բյու ջե տա յին հիմնարկ նե րին՝ ա ռանց նա խա պես ստա նա լու 
ԱԺ-ի հա վա նութ յու նը: Սա օ րեն քով թույ լատր վում է, պայ մա նով, որ պահ-
պան վեն պա հուս տա յին ֆոն դե րի մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման պայ ման նե-
րը, քա նի որ բյու ջեի պա հուս տա յին ֆոն դը հաս տատ վում է ԱԺ-ի կող մից 
տա րե կան բյու ջեի մա սին օ րեն քի հաս տատ ման շրջա նա կում: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, մեկ կոնկ րետ դեպ քում, ա ռանց ԱԺ-ի հա վա նութ յան 
բյու ջե տա յին վե րա բաշ խումներ կա տա րե լու հար ցում ՀՀ կա ռա վա րութ յա-
նը ա ռա վել մեծ ճկու նութ յան տրա մադ րու մը, հա վա նա բար, թու լաց նում է 
ԱԺ-ի դերն ու կա րո ղութ յու նը արդ յու նա վե տո րեն ու սումնա սի րե լու բյու ջե-
տա յին ծախ սե րի ա վե լաց ման և/ կամ զգա լի ծա վալ նե րով վե րա բաշ խում-
նե րի կա տար ման վե րա բեր յալ կա ռա վա րութ յան այն նա խա ձեռ նութ-
յուն նե րը, ո րոնք ներ կա յաց վում են ար դեն բյու ջեի հաս տա տու մից հե տո: 
Մաս նա վո րա պես, 2002 թվա կա նի պե տա կան բյու ջեի մա սին օ րեն քից 
սկսած, ԱԺ-ն յու րա քանչ յուր տա րի տա րե կան բյու ջեի մա սին օ րեն քով 
ՀՀ կա ռա վա րութ յա նը թույ լատ րում է բյու ջեով նա խա տես ված մուտ քե րի 
փաս տա ցի գե րա կա տար ման (լրա ցու ցիչ մուտ քե րի) ծա վալ նե րի սահ ման-
նե րում մե ծաց նել բյու ջե տա յին ընդ հա նուր ծախ սերն՝ ա ռանց նա խա պես 
ԱԺ դի մե լու (օ րի նա կի հա մար տես՝ «2013թ. պե տա կան բյու ջեի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծի կետ 6-ը): Ն ման մո տե ցու մը գոր ծա դի րին 
հնա րա վո րութ յուն է տա լիս բյու ջեի կա տար ման ըն թաց քում զգա լիո րեն 
(լրա ցու ցիչ ե կա մուտ նե րի սահ ման նե րում) ա վե լաց նե լու ընդ հա նուր բյու-
ջե տա յին ծախ սե րը՝ ա ռանց նա խա պես ԱԺ դի մե լու: Ա վե լին, ան պայ ման 
չէ, որ ա վե լաց ված ծախ սե րը բյու ջե տա յին հիմնարկ նե րի միջև բաշխ վեն 
հա մա մաս նո րեն, ուս տի նման ի րա վա սութ յու նը գոր ծա դի րին տա լիս է 
նաև զգա լի ճկու նութ յուն ոչ հա մա մաս նո րեն (տո կո սա յին հա րա բե րակ-
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ցութ յամբ) և  ո րոշ ա ռու մով նաև ոչ թա փան ցի կո րեն մե ծաց նե լու բյու ջե-
տա յին հիմնարկ նե րին տրա մադր վող հատ կա ցումնե րը: 

ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր 
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

ԿՑ-27

C+
(վե րա-
նայ վել է 
«A»-ից)

C+

Գ նա հա տա կան նե րի ա ռու մով կա տա րո-
ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ, սա կայն 
ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից ծրագ րա յին 
բյու ջե տա վոր ման ներդր ման ուղ ղութ-
յամբ ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րի 
արդ յուն քում պե տա կան բյու ջեի նա խագ-
ծի ու սումնա սիր ման աշ խա տանք նե րի 
ո րա կը բարձ րա ցել է: 2008թ. ՊԾՖՀ-ում 
չա փում (iv)-ի գնա հա տա կա նը վե րա նայ վել 
է և դար ձել «C»:

(i) A A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ծրագ րա յին բյու ջե տա վոր-
ման ներդր ման ուղ ղութ յամբ ի րա կա նաց վող 
աշ խա տանք նե րի շնոր հիվ բարձ րա ցել է 
օ րենս դի րի կող մից բյու ջե տա յին ծախ սե րի 
ու սումնա սիր ման ո րա կը:

ԳՉ (i). ԱԺ-ի ու սումնա սիր ման շրջա նա կը 
նե րա ռում է հար կաբ յու ջե տա յին քա ղա քա-
կա նութ յուն նե րը, ՄԺ հար կաբ յու ջե տա յին 
շրջա նա կը, ՄԺ ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը և 
ման րա մասն հաշ վարկ նե րը:

(ii) A A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ:

ԳՉ (ii). Բ յու ջեի քննարկ ման ԱԺ-ի ըն թա ցա-
կար գե րը սահ ման ված են և պահ պան վում 
են:

(iii) A A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ:

ԳՉ (iii). Բ յու ջեի նա խագ ծի քննարկ ման 
հա մար ԱԺ-ին հատ կաց վում է առն վազն 2 
ա միս ժա մա նակ:
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ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր 
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

(iv)

C
(վե րա-
նայ վել է 
«A»-ից)

C

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: 
2002թ. պե տա կան  բյու ջեի մա սին օ րեն քի 
ըն դու նու մից ի վեր, կա ռա վա րութ յա նը տրվել 
է լրա ցու ցիչ ճկու նութ յուն բյու ջեի փաս տա ցի 
լրա ցու ցիչ մուտ քե րի սահ ման նե րում ա վե-
լաց նե լու ընդ հա նուր  բյու ջե տա յին ծախ սերն՝ 
ա ռանց նա խա պես ստա նա լու Ազ գա յին ժո-
ղո վի հա վա նութ յու նը: Ա վե լին, կա ռա վա-
րութ յու նը կա րող է օգ տա գոր ծել լրա ցու ցիչ 
մուտ քերն իր հա յե ցո ղութ յամբ՝ դրա նով իսկ 
ստա նա լով բյու ջեի կա ռուց ված քը փո փո խե-
լու հնա րա վո րութ յուն:

ԳՉ (iv). Գո յութ յուն ու նեն հստակ կա նոն ներ, 
բայց դրանք թույլ են տա լիս ծա վա լուն գե րա-
տես չա կան վե րա բաշ խումներ, ինչ պես նաև 
ընդ հա նուր ծախ սե րի աճ:

2008թ. ՊԾՖՀ գնա հա տա կա նը վե րա նայ վել 
է «C»-ի, քա նի որ օ րենսդ րութ յու նը մինչ օրս 
թույ լատ րում է Կա ռա վա րութ յա նը տար վա 
ըն թաց քում լրա ցու ցիչ փաս տա ցի ե կա մուտ-
նե րի սահ ման նե րում մե ծաց նել պե տա կան 
բյու ջեի ընդ հա նուր ծախ սերն ա ռանց նա-
խա պես ստա նա լու ԱԺ-ի հա վա նութ յու նը:

ԳՉ = գնա հատ ման չա փա նիշ

3.7.3.  ԿՑ-28. Ար տա քին աու դի տի հաշ վետ վութ յուն նե րի 
ու սումնա սի րումն օ րենս դի րի կող մից

Օ րենս դիրն ա ռանց քա յին դե րա կա տա րում ու նի հաս տատ ված բյու ջեի 
կա տար ման ման րազ նին ու սումնա սիր ման գոր ծում։ Այս ցու ցա նի շը կի-
րառ վում է միայն կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ յան մար մին նե րի աու դի տի 
վե րա բեր յալ հաշ վետ վութ յուն նե րի նկատ մամբ:   

Նա խա պատ մութ յուն

Այս ցու ցա նի շի կի րառ ման շրջա նա կը նե րա ռում է Ազ գա յին ժո ղո վին (ԱԺ) 
ներ կա յաց վող Վե րահս կիչ պա լա տի (ՎՊ) տա րե կան հաշ վետ վութ յուն նե-
րը և ՀՀ տա րե կան պե տա կան բյու ջեի կա տար ման հաշ վետ վութ յուն նե րի 
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մա սին ՎՊ-ի եզ րա կա ցութ յուն նե րը:

Օ րենս դի րի կող մից ար տա քին աու դի տի հաշ վետ վութ յուն նե րի ու սումնա-
սիր մա նը վե րա բե րող կար գա վո րող և  ինս տի տու ցիո նալ դաշ տում 2008թ. 
ՊԾՖՀ-ի գնա հա տու մից ի վեր էա կան փո փո խութ յուն ներ տե ղի չեն ու նե ցել:

(i) Օ րենս դի րի կող մից աու դի տի հաշ վետ վութ յուն նե րի ժա մա նա կին 
ու սումնա սի րու մը 

«ՀՀ բյու ջե տա յին հա մա կար գի մա սին» և «Ազ գա յին ժո ղո վի կա նո նա-
կարգ» ՀՀ օ րենք նե րի հա մա ձայն, ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը ՀՀ պե տա կան 
բյու ջեի կա տար ման մա սին տա րե կան հաշ վետ վութ յու նը Ազ գա յին Ժո ղով 
է ներ կա յաց նում մինչև հաշ վե տու բյու ջե տա յին տար վան հա ջոր դող տար-
վա մա յի սի 1-ը, որ տեղ հաշ վետ վութ յու նը քննարկ վում և հաս տատ վում է 
ՀՀ Վե րահս կիչ պա լա տի եզ րա կա ցութ յան (ո րը գործ նա կա նում ի րե նից 
ներ կա յաց նում է բյու ջեի կա տար ման հաշ վետ վութ յան աու դի տա կան եզ-
րա կա ցութ յուն) առ կա յութ յամբ մինչև հաշ վետ վու տար վան հա ջոր դող 
տար վա հու նի սի երկ րորդ չո րեք շաբ թին:

Աղ յու սակ 22-ում ներ կա յաց վում են վեր ջին 3 տա րի նե րի ՀՀ պե տա կան 
բյու ջեի կա տար ման հաշ վետ վութ յան վե րա բեր յալ ՀՀ վե րահս կիչ պա լա-
տի եզ րա կա ցութ յու նը Ազ գա յին ժո ղով ներ կա յաց նե լու և ԱԺ-ի կող մից այն 
ու սումնա սի րե լու փաս տա ցի ժամ կետ նե րը:

Աղ յու սակ 22. ԱԺ-ի կող մից աու դի տի հաշ վետ վութ յուն նե րի ու սումնա-
սիր ման կար գա վի ճա կը 

 2010թ. 2011թ. 2012թ.
Ազ գա յին Ժո ղո վի կող մից աու-
դի տի հաշ վետ վութ յան ստաց-
ման ամ սա թի վը

11.05.2011 07.06.2012 24.05.2013

ՀՀ պե տա կան բյու ջեի կա տար-
ման տա րե կան հաշ վետ վութ յան 
հաս տատ ման ամ սա թի վը

26.05.2011 04.10.2012 13.06.2013

Ազ գա յին Ժո ղո վի կող մից աու-
դի տի հաշ վետ վութ յան  ու սում-
նա սիր ման ընդ հա նուր տևո-
ղութ յու նը

15 օր 4 ա միս 20 օր

Աղբ յու րը` Ազ գա յին ժո ղով, ԱԺ ֆի նան սա վար կա յին ու բյու ջե տա յին հար ցե րով 
մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րի ար ձա նագ րութ յուն ներ

Վեր ջին 3 տա րի նե րից եր կու սում աու դի տի հաշ վետ վութ յուն ներն ու սում-
նա սիր վել են օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված ժամ կետ նե րում և դ րանց 
ու սումնա սի րութ յան ընդ հա նուր տևո ղութ յու նը չի գե րա զան ցել աու դի տի 
հաշ վետ վութ յան ստա ցու մից հե տո մե կամս յա ժամ կե տը: 2011թ. բյու ջեի 
կա տար ման հաշ վետ վութ յան հաս տատ ման հետ կապ ված մոտ 4 ամ սով 
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ու շա ցու մը պայ մա նա վոր ված էր 2012թ Ազ գա յին ժո ղո վի ընտ րութ յուն նե-
րով: Ն ման շե ղու մը ըն թա ցա կար գե րից բա ցա սա բար չի ազ դում սույն ցու-
ցա նի շի ընդ հա նուր գնա հա տա կա նի վրա: 

Օրենսդիրին Վերահսկիչ պալատի տարեկան հաշվետվության ներկա-
յացման և ԱԺ-ի կողմից նշված հաշվետվության ուսումնասիրման հետ 
կապված հարաբերությունները կարգավորվում են «Վերահսկիչ պալատի 
մասին» և «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքներով: Վերահսկիչ 
պալատի խորհրդի կողմից ՎՊ-ի տարեկան հաշվետվությունը և եզրա-
կացությունները հաստատելուց հետո 10-օրյա ժամկետում դրանք ներկա-
յացվում են Ազգային ժողով`այդ մասին տեղեկացնելով ՀՀ Նախա գահին 
և Կառավարությանը: Ի լրումն, 30-օրյա ժամկետում դրանք տեղադրվում 
ենՎՊ-ի պաշտոնական կայքում: Վերահսկիչ պալատի տարեկան 
հաշվետվությունն Ազգային ժողով է ներկայացվում բյուջետային տարվա 
ավարտից հետո ոչ ուշ, քան 3 ամսվա ընթացքում: Վերահսկիչ պալատի 
վերահսկողական աշխատանքների արդյունքների հաշվետվությունն 
Ազգային ժողովում քննարկվում է մինչև տվյալ հերթական նստաշրջանի 
ավարտը՝ առանց դրա վերաբերյալ որոշում ընդունելու:

Աղ յու սակ 23-ում ներ կա յաց վում են վեր ջին 3 տա րի նե րի ՀՀ Վե րահս կիչ 
պա լա տի տա րե կան հաշ վետ վութ յու նը Ազ գա յին ժո ղով ներ կա յաց նե լու և 
ԱԺ-ի կող մից այն քննար կե լու փաս տա ցի ժամ կետ նե րը:

Աղ յու սակ 23. ՀՀ Վե րահս կիչ պա լա տի տա րե կան հաշ վետ վութ յու նը 
Ազ գա յին ժո ղով ներ կա յաց նե լու և ԱԺ-ի կող մից այն 

քննար կե լու փաս տա ցի ժամ կետ նե րը

 2010թ. 2011թ. 2012թ.

 Վե րահս կիչ պա լա տի տա րե կան 
հաշ վետ վութ յան հաս տա տում 
ՎՊ-ի խորհր դի կող մից

24.03.2011 27.03.2012 29.03.2013

ՎՊ-ի տա րե կան հաշ վետ վութ յան 
ներ կա յա ցում Ազ գա յին ժո ղով 30.03.2011 29.03.2012 29.03.2013

ՎՊ-ի տարեկան հաշվետվության 
քննարկում Ազգային  ժողովում 12.05.2011 12.09.2012 18.06.2013

Ազ գա յին Ժո ղո վի կող մից Վե րահս-
կիչ պա լա տի տա րե կան հաշ վետ-
վութ յան ու սումնա սիր ման ընդ հա-
նուր տևո ղութ յու նը

42 օր 4.5 ամիս 78 օր

Աղբյուրը` Ազգային ժողով, ԱԺ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերով 
մշտական հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ
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Վերջին 3 տարիներից երկուսում աուդիտի հաշվետվություններն 
ուսումնասիրվել են սահ ման ված ժամ կետ նե րում և դ րանց ու սումնա սի-
րութ յան ընդ հա նուր տևո ղութ յու նը չի գե րա զան ցել աու դի տի հաշ վետ-
վութ յան ստաց ման ամ սաթ վին հա ջոր դող ե ռամս յա ժամ կե տը: Ինչ պես 
2011թ. տա րե կան բյու ջեի կա տար ման հաշ վետ վութ յան դեպ քում,  2011թ. 
ՎՊ-ի տա րե կան հաշ վետ վութ յան քննարկ ման հետ կապ ված մոտ 5 ամ-
սով ու շա ցու մը պայ մա նա վոր ված է 2012թ. Ազ գա յին ժո ղո վի ընտ րութ յուն-
նե րով:

Այս պի սով, առ հա սա րակ, ԱԺ-ն քն նար կում է ՎՊ-ի հաշ վետ վութ յուն նե րը 
դրանց ստաց մա նը հա ջոր դող ե ռամս յա ժամ կե տում:

(ii) Հիմնա կան բա ցա հայ տումնե րի շուրջ օ րենս դի րի անց կաց րած լսում-
նե րի մասշ տա բը

ՎՊ-ի տա րե կան հաշ վետ վութ յուն նե րը Ազ գա յին ժո ղո վում քննարկ վում 
են «Ազ գա յին ժո ղո վի կա նո նա կարգ» ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված ըն թա ցա-
կար գե րին հա մա պա տաս խան: ՎՊ-ի հաշ վետ վութ յուն նե րը նախ քննարկ-
վում են Ազ գա յին ժո ղո վի ֆի նան սա վար կա յին և բ յու ջե տա յին հար ցե րով 
մշտա կան հա նաձ նա ժո ղո վում, ա պա Ազ գա յին ժո ղո վի նիս տում, որն 
ա վարտ վում է եզ րա փա կիչ ե լույթ նե րով` ա ռանց որ ևէ փաս տա թուղթ ըն-
դու նե լու:

Վե րո հիշ յալ քննար կումնե րին, որ պես կա նոն, ներ կա են գտնվում ինչ պես 
ՀՀ Վե րահս կիչ պա լա տի, այն պես էլ ՀՀ կա ռա վա րութ յան ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րը (նե րառ յալ այն պե տա կան մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, 
ո րոնց գծով էա կան խնդիր ներ են ար ձա նագր վել): Աու դի տի հաշ վետ-
վութ յուն նե րի ու սումնա սիր ման ըն թաց քում Ազ գա յին ժո ղո վի մշտա կան 
հանձ նա ժո ղո վը ստա նում է տեխ նի կա կան ա ջակ ցութ յուն Ազ գա յին ժո ղո-
վի աշ խա տա կազ մից: Ազ գա յին ժո ղո վի նիս տում քննարկ ման ըն թաց քում 
հիմնա կան զե կուց մամբ ե լույթ է ու նե նում Վե րահս կիչ պա լա տի նա խա գա-
հը, իսկ հա րա կից զե կուց մամբ՝ ֆի նան սա վար կա յին և բ յու ջե տա յին հար-
ցե րով մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի ներ կա յա ցու ցի չը: Կա ռա վա րութ յունն 
ի րա վունք ու նի հան դես գա լու պա տաս խան ե լույ թով: 

(iii) Օ րենս դի րի ա ռա ջարկ վող գոր ծո ղութ յուն նե րը և դ րանց ի րա կա-
նա ցու մը գոր ծա դի րի կող մից

ՀՀ Սահ մա նադ րութ յու նը հստա կո րեն սահ մա նում է, որ պե տա կան մար-
մին ներն ու պաշ տո նա տար ան ձինք ի րա վա սու են կա տա րել միայն այն պի-
սի գոր ծո ղութ յուն ներ, ո րոնց հա մար լիա զոր ված են օ րենսդ րութ յամբ: ՀՀ 
օ րենսդ րութ յու նը չի նա խա տե սում Վե րահս կիչ պա լա տի տա րե կան հաշ-
վետ վութ յան հի ման վրա Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից ա ռա ջար կութ յուն նե րի 
ներ կա յաց ման պաշ տո նա կան ըն թա ցա կարգ: Այ դու հան դերձ, քննար կում-
նե րի ժա մա նակ Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վոր նե րի, մշտա կան հանձ-
նա ժո ղովնե րի, խմբակ ցութ յուն նե րի ու պատ գա մա վո րա կան խմբե րի կող-
մից ար վում են մի շարք ա ռա ջար կութ յուն ներ, թեև դրանք են թա կա չեն 
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պար տա դիր կա տար ման: Վեր ջին 12 ա մի սում Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից 
ՀՀ վե րահս կիչ պա լա տի հաշ վետ վութ յուն նե րի կամ եզ րա կա ցութ յուն նե րի 
քննարկ ման արդ յուն քում ՀՀ կա ռա վա րութ յա նը պաշ տո նա պես չեն ներ-
կա յաց վել ա ռա ջար կութ յուն ներ այդ հաշ վետ վութ յուն նե րում բա ցա հայտ-
ված խնդիր նե րի կարգավորման վերաբերյալ: 

ԿՑ
Միավոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

Միավոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գնահատում

ԿՑ-28 D+ D+

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: 
Ա մե նա թույլ օ ղա կը չա փում (iii)-ն  է, քա նի որ 
աու դի տո րա կան բա ցա հայ տումնե րի ու սում-
նա սի րութ յու նից հե տո պատ գա մա վոր նե րի 
կող մից ար վող ա ռա ջարկ նե րը են թա կա չեն 
պար տա դիր կա տար ման:

(i) A A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: 
Վեր ջին 3 տա րի նե րից 2-ում աու դի տո րա կան 
հաշ վետ վութ յուն նե րը ու սումնա սիր վել են 
սահ ման ված ժամ կետ նե րում, և ժա մա նա կը 
չի գե րա զան ցել հաշ վետ վութ յան ստաց ման 
ամ սա թի վին հա ջոր դող ե ռամս յա ժամ կե տը:
ԳՉ (i). Աու դի տի հաշ վետ վութ յուն նե րի ու սում-
նա սի րու մը սո վո րա բար ա վարտ վում է հաշ-
վետ վութ յու նը ստա նա լու օր վան հա ջոր դող 
ե րեք ամս վա ըն թաց քում:

(ii) A A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ:  
ՎՊ-ի հաշ վետ վութ յուն նե րը նախ քննարկ-
վում են ԱԺ Ֆի նան սա վար կա յին և բ յու ջե-
տա յին հար ցե րով մշտա կան հանձ նա ժո ղո-
վում, իսկ այ նու հետև` Ազ գա յին ժո ղո վում: 
Քն նար կումնե րին կա րող են մաս նակ ցել 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ ՎՊ-ից, ինչ պես նաև այն 
պե տա կան մար մին նե րից որ տեղ էա կան 
խախ տումներ են ար ձա նագր վել:

ԳՉ (ii). Հիմնա կան բա ցա հայ տումնե րի շուրջ 
խոր քա յին քննար կումներ են հետ ևո ղա կա-
նո րեն անց կաց վում պա տաս խա նա տու պաշ-
տոն յա նե րի մաս նակ ցութ յամբ:
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ԿՑ
Միավոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

Միավոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գնահատում

(iii) D D

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: 
Քն նարկ ման ըն թաց քում պատ գա մա վոր նե-
րի կող մից ար վում են ա ռա ջարկ ներ, բայց 
դրանք չու նեն պար տա դիր կա տար ման ուժ:

ԳՉ (iii). ԱԺ-ի կող մից որ ևէ ա ռա ջար կութ յուն 
չի ներ կա յաց վում:

ԳՉ = գնա հատ ման չա փա նիշ

3.8.Դո նոր նե րի գոր ծե լա կեր պե րը
Այս բաժ նում գնա հատ վում է դո նոր նե րի այն գոր ծե լա կեր պե րը, ո րոնք 
ազ դում են երկ րի ՊՖԿ հա մա կար գի կա տա րո ղա կա նի վրա:

ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

D-1 (Մ1). Ուղ ղա կի բյու-
ջե տա յին ա ջակ ցութ յան 
կան խա տե սե լիու թյուն

D+ C+

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե-
լավ վել է տար վա ըն թաց-
քում բյու ջեի ա ջակց մանն 
ուղղ ված հատ կա ցումնե րի  
կան խա տե սե լիութ յան ա ճի 
շնոր հիվ:

D-2 (Մ1). Նա խագ ծե րի 
ու ծրագ րե րի շրջա նակ-
նե րում տրա մա դր վող 
օգ նութ յան բյու ջե տա-
վոր ման և հաշ վետ վու-
թյուն նե րում ար տա ցոլ-
ման հա մար ԶԳ-նե րի 
կող մից տրա մադր վող 
ֆի նան սա կան տե ղե-
կատ վութ յուն

A A  Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել 
է ան փո փոխ:
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ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

D-3 (Մ1). Ազ գա յին ըն-
թա ցա կար գե րի կի րառ-
մամբ տրա մադր վող օգ-
նութ յան մաս նա բա ժին

D B

 Կա տա րո ղա կա նը բա-
րե լավ վել է, ին չը պայ-
մա նա վոր ված է վեր ջին 
տա րի նե րին ազ գա յին 
ըն թա ցա կար գե րի կի-
րառ մամբ կա ռա վար վող 
ա ջակ ցութ յան մաս նա-
բաժ նի զգա լի ա ճով, իսկ 
մա սամբ նաև որ պես բյու-
ջե տա յին ա ջակ ցութ յուն 
տրա մադր վող օգ նութ յան 
մաս նա բաժ նի ա ճով:

3.8.1.  D -1. Ուղ ղա կի բյու ջե տա յին ա ջակ ցութ յան կան խա-
տե սե լիու թյուն 

(i) Բ յու ջե տա յին ա ջակ ցութ յան տա րե կան շե ղու մը կա ռա վա րութ յան 
կող մից ա ռա ջարկ վող բյու ջեն օ րենս դիր մարմնին (կամ բյու ջեն հաս-
տա տող այլ հա մար ժեք մարմնին) ներ կա յաց նե լուց առն վազն վեց շա-
բաթ ա ռաջ ԶԳ-նե րի ներ կա յաց րած կան խա տես վող գու մար նե րից

Ուղ ղա կի բյու ջե տա յին ա ջակ ցութ յան բո լոր գու մար նե րը, ըստ ԶԳ-նե րից 
ստաց ված տե ղե կատ վութ յան (որն ա ռան ձին դեպ քե րում նախ նա կան է) 
ար տա ցոլ վում են պե տա կան միջ նա ժամ կետ ծախ սե րի ծրագ րում (ո րը ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան կող մից հաս տատ վում է մինչև հու լի սի 10-ը կամ ՀՀ կա-
ռա վա րութ յան կող մից ա ռա ջի կա տար վա պե տա կան բյու ջեի նա խա գիծն 
Ազ գա յին ժո ղով ներ կա յաց նե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ած վերջ նա-
ժամ կե տից շուրջ 11 շա բաթ ա ռաջ):
Որ պես կա նոն, ուղ ղա կի բյու ջե տա յին ա ջակ ցութ յան մա սին ԶԳ-նե րի (հիմնա-
կա նում ԵՄ-ի և Հա մաշ խար հա յին բան կի) և կա ռա վա րու թյան միջև կնքվող 
հա մա ձայ նագ րե րում նշվում են գու մար նե րի տե ղա բաշխ ման նախ նա կան 
ժամ կետ ներ` դրանք պայ մա նա վո րե լով նշված հա մա ձայ նագ րե րով բյու ջե-
տա յին ա ջակ ցութ յան գու մար նե րի կամ դրանց ա ռան ձին մաս նա բա ժին նե րի 
ստաց ման նա խա պայ ման նե րի կա տար ման (բա րե փո խումնե րի քա ղա քա-
կա նութ յան փոխ հա մա ձայ նեց ված ա ռան ձին մի ջո ցա ռումնե րի ի րա կա նաց-
ման) աս տի ճա նով: Ո րոշ դեպ քե րում սա ա ռա ջաց նում է շե ղումներ ԶԳ-նե րից 
ուղ ղա կի բյու ջե տա յին ա ջակ ցութ յան գու մար նե րի ստաց ման նա խա տես ված 
ու փաս տա ցի ժամ կետ նե րի ու ծա վալ նե րի միջև: 2010-2012թթ. ուղ ղա կի բյու-
ջե տա յին ա ջակ ցութ յան փաս տա ցի տե ղա բաշ խումնե րը հա մա պա տաս խա-
նա բար կազ մել են տար վա հա մար նա խա տես վա ծի 53.0%, 85.1% և 180.4% 
(ման րա մաս նե րը ներ կա յաց վում են Հա վել ված Բ-ում): 
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(ii) Սահ ման ված ժամ կե տում ԶԳ-նե րի կող մից վճա րումնե րի կա տա-
րու մը (հա մա պա տաս խա նութ յու նը ե ռամս յա կա յին ընդ հա նուր գնա-
հա տա կան նե րին) 

Ուղ ղա կի բյու ջե տա յին ա ջակ ցութ յան տե ղա բաշ խումնե րի ե ռամս յա կա յին 
ծա վալ նե րը հա մա ձայ նեց վել են ԶԳ-նե րի հետ մինչև բյու ջե տա յին տար-
վա սկիզ բը: Փաս տա ցի ե ռամս յա կա յին տե ղա բաշ խումնե րը (ար տա հայտ-
ված կշռված բա ժին նե րով) տար բեր վել են նա խա պես հա մա ձայ նեց ված 
գու մար նե րից (կշիռ ներն ար տա ցո լում են ժամ կե տից շեղ ման աս տի ճա նը) 
հա մա պա տաս խա նա բար 20.6%-ով, 11.7%-ով և 0.0%-ով 2010թ., 2011թ. և 
2012թ. (ման րա մաս նե րը ներ կա յաց վում են Հա վել ված Բ-ում):

ԿՑ
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

D-1 D+ C+

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է տար վա 
ըն թաց քում բյու ջե տա յին ա ջակ ցութ յան տե-
ղա բաշ խումնե րի կան խա տե սե լիութ յան ա ճի 
շնոր հիվ:

(i) C C

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: 
2010-2012թթ. բյու ջե տա յին ա ջակ ցութ յան 
գծով փաս տա ցի տե ղա բաշ խումնե րը կազ մել 
են նա խա տես վա ծի հա մա պա տաս խա նա բար 
53.0%-ը, 85.1%-ը և 180.4%-ը: Ե րեք տա րի նե-
րից մե կում (2010թ.) փաս տա ցի բյու ջե տա յին 
ա ջակ ցութ յու նը 15 տո կո սով պա կաս է ե ղել 
բյու ջեով նա խա տես վա ծից:

ԳՉ (i). Վեր ջին 3 տա րի նե րից ոչ ա վե լի, քան 
1-ում կան խա տես ված  ժամ կետ նե րի հա մե-
մատ փաս տա ցի ուղ ղա կի բյու ջե տա յին ա ջակ-
ցութ յան շե ղու մը չի գե րա զան ցել 15%-ը:

(ii) D B

 Կա տա րո ղա կա նը բա րե լավ վել է:  2010թ., 
2011թ. և 2012թ. ե ռամս յա կա յին կշռված (կշիռն 
ար տա հայ տում է ու շա ցումնե րի տևո ղութ յու նը) 
փաս տա ցի տե ղա բաշ խումնե րը տար բեր վել են 
նա խա տես ված գու մար նե րից հա մա պա տաս-
խա նա բար 20.6%-ով, 11.7%-ով և 0.0%-ով: 

ԳՉ (ii). Վեր ջին ա վարտ ված 3 տա րի նե րից 
(2010-2012թթ.) 2-ում փաս տա ցի ե ռամս յա-
կա յին տե ղա բաշ խումնե րի ու շա ցումնե րը 
(կշռված) չեն գե րա զան ցել 25%-ը:

ԳՉ = գնա հատ ման չա փա նիշ
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3.8.2.  D-2. Նա խագ ծե րի ու ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում 
տրա մադր վող օգ նու թյան բյու ջե տա վոր ման և հաշ-
վետ վութ յուն նե րում ար տա ցոլ ման հա մար ԶԳ-նե րի 
կող մից տրա մադր վող ֆի նան սա կան տե ղե կատ-
վութ յուն 

(i) Դո նոր նե րի կող մից ծրագ րե րի օ ժան դա կութ յան հա մար բյու ջե տա-
յին նա խա հա շիվնե րի ամ բող ջա կա նութ յունն ու ժա մա նա կին լի նե լը

 Բո լոր խո շոր ԶԳ-նե րի (ԱԶԲ, Հա մաշ խար հա յին բանկ, «KfW», Վե րա-
կա ռուց ման և զար գաց ման եվ րո պա կան բանկ (ՎԶԵԲ), Եվ րո պա կան 
ներդ րու մա յին բանկ (ԵՆԲ), Գ յու ղատն տե սա կան զար գաց ման մի ջազ-
գա յին հիմնադ րամ (ԳԶՄՀ), և (մինչև վեր ջերս), Ռու սաս տա նի Դաշ-
նութ յուն) Կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ յանն ուղղ ված ա ջակ ցութ յու նը 
տրա մադր վում է կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ յան բյու ջեի մի ջո ցով:2021 
ԶԳ- նե րի ֆի նան սա վոր մամբ ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման խո շո րա գույն 
ո լորտ ներն են ջրա յին տնտե սութ յու նը, ճա նա պար հա յին տնտե սութ-
յու նը, է ներ գե տի կան և գ յու ղա տն տե սութ յու նը: Նշ ված ծրագ րե րի մեծ 
մա սը ի րա կա նաց վում է հա մա պա տաս խան պե տա կան մար մին նե րի 
կա ռուց ված քում գոր ծող ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յակ նե-
րի (ԾԻԳ-եր) մի ջո ցով: Վեր ջին ներս հան դես են գա լիս որ պես կա պող 
օ ղակ պե տա կան մար մին նե րի և ֆի նան սա վո րող ԶԳ-նե րի միջև: ԾԻԳ-
ե րը կազ մում են հա մա պա տաս խան պե տա կան մարմնի հո վա նու ներ-
քո ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի բյու ջե տա յին նա խա հա շիվնե րը, ո րոնք 
բա ժան վում են փու լե րի և հա մա հունչ են բյու ջեի ժա մա նա կա ցույ ցին: 
ԶԳ-նե րի կող մից կի րառ վող դա սա կարգ ման վրա հիմն վող ծախ սա յին 
ծած կագ րե րը ՀՀ պե տա կան բյու ջեի դա սա կարգ ման ծած կագ րե րի վե-
րա ծե լու հա մար ԾԻԳ-ե րը կի րա ռում են հա մա պա տաս խան  ձևա չա փեր: 
Կա րե լի է ա սել, որ սրա շնոր հիվ որ ևէ խնդիր չի ա ռա ջա նում` կապ ված 
ԶԳ-նե րի ֆի նան սա վոր մամբ ծրագ րեր ի րա կա նաց նող պե տա կան մար-
մին նե րի և դո նոր նե րի տրա մադ րած տվյալ նե րի միջև հա մադ րումներ 
կա տա րե լու հետ:22

20  Թեև ԶԳ-ների կողմից ֆինանսավորվող որոշ ծախսեր (օր.` կապված ԶԳ-ներից 
ուղղակի ֆինանսավորում ստացող խորհրդատուների հետ) կարող են չարտացոլվել 
ՀՀ կառավարության բյուջեներում, եթե նման ծախսերը ներառված են ԶԳ-ների 
գործառնական ծախսերում և չեն կազմում ծրագրի վերաբերյալ կառավարության և ԶԳ-
ների միջև կնքված համաձայնագրերի բաղադրիչը:

21  Ինչպես նշվում է «ԿՑ-7»-ի վերաբերյալ մասում, ԱՄՆ ՄԶԳ-ն ևս խոշոր ԶԳ է, բայց նրա կողմից 
ֆինանսավորվող նախագծերը/ծրագրերը (օր.` համայնքային ենթակառուցվածքների 
նախագծերը) հիմնականում իրականացվում են ՀԿ-ների կամ ավելի ցածր մակարդակի 
կառավարությունների կողմից:

22  ՊԾՖՀ-ի «Դաշտային ուղեցույց»-ի «D2-b» հստակեցնող ծանոթագրության մեջ (էջ 
176) նշվում է. «Սույն ցուցանիշի գնահատման նպատակներով կարևոր չէ, թե արդյոք 
դոնորները տեղեկատվությունը տրամադրում են կառավարությանը ուղղակիորեն, թե 
անուղղակիորեն` ԾԻԳ-երի, բանկերի կամ շահառու կազմակերպությունների միջոցով»: 
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(ii) Ծ րագ րե րի ֆի նան սա վոր մանն ուղղ ված փաս տա ցի դրա մա կան 
հոս քե րի մա սին ԶԳ-նե րի հաշ վետ վութ յուն նե րի պար բե րա կա նու թ յու-
նը և ծած կույ թը 

Սահ ման ված ըն թա ցա կար գե րի հա մա ձայն, մի ջոց նե րի տե ղա բաշխ-
ման հայ տե րը ԶԳ-նե րի կող մից հաս տա տե լուց հե տո հա մա պա տաս-
խան տե ղե կատ վութ յու նը (թղթա յին կամ է լեկտ րո նա յին տար բե րա-
կով) ներ կա յաց վում է ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յուն, որ տեղ 
այն գրանց վում է օ րա կան պար բե րա կա նութ յամբ և  ամ փոփ վում ամ-
սա կան կտրված քով: Հա մաշ խար հա յին Բան կի «Client Connection» 
և ԱԶԲ-ի «LFIS/GFIS/LAS» առ ցանց ծրագ րե րը հնա րա վո րութ յուն են 
տա լիս վար կա ռո ւին առ ցանց հետ ևել տե ղա բաշ խումնե րի մա սին ու-
ղարկ ված հայ տե րի հաս տատ ման ըն թաց քին: Այս ԶԳ-նե րի կող մից 
տրա մադր ված վար կե րի գծով 2010-2012թթ. կա տար ված տե ղա բաշ-
խումնե րը կազ մել են ընդ հա նուր տե ղա բաշ խումնե րի հա մա պա տաս-
խա նա բար 37, 44 և 55 տո կո սը: 

Բո լոր մյուս ԶԳ- նե րի (օր.` ԱՄՆ ՄԶԳ, ՆԱԵԿ, Ա բու Դա բիի զար գաց-
ման հիմնադ րամ) կող մից փաս տա ցի կա տար ված տե ղա բաշ խում-
նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու նը տրա մադր վում է ամ սա կան 
պար բե րա կա նութ յամբ կամ տե ղա բաշխ ման հայ տի հաս տա տու մից 
հե տո է լեկտ րո նա յին փոս տի մի ջո ցով կամ թղթա յին տես քով: ԶԳ-
նե րի կող մից տրա մադր վող տե ղե կատ վութ յու նը հա մա հունչ չէ կա-
ռա վա րութ յան բյու ջե տա յին դա սա կարգ մա նը: Ինչ ևէ, սա չի ա ռա-
ջաց նում խնդիր ներ, քա նի որ փաս տա ցի տե ղա բաշ խումնե րի վե րա-
բեր յալ տե ղե կատ վութ յան աղբ յուր է հան դի սա նում նաև ԾԻԳ-ե րի 
հա մար բաց ված գան ձա պե տա կան հա շիվնե րի մի ջոց նե րի շար ժը և 
ԾԻԳ-ե րի գոր ծու նեութ յան հաշ վետ վութ յուն նե րը, ո րոնք կազմ վում 
են պե տա կան բյու ջեի դա սա կարգ մա նը հա մա պա տաս խան (տես չա-
փում (i)-ի նկա րագ րա կան մա սը): 
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ԿՑ (Մ1)
 Միա վոր 
2008թ. 
ՊԾՖՀ

 Միա վոր
2013թ. 
ՊԾՖՀ

Գ նա հա տում

D-2 A A Եր կու չա փումնե րի դեպ քում էլ կա տա րո ղա կա-
նը մնա ցել է ան փո փոխ:

(i) A A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: Կենտ-
րո նա կան կա ռա վա րութ յանն ուղղ ված բո լոր խո-
շոր ԶԳ-նե րի (ԵՄ, ԱԶԲ, Հա մաշ խար հա յին բանկ) 
ա ջակ ցութ յու նը տրա մադր վում է կենտ րո նա կան 
կա ռա վա րութ յան բյու ջեի մի ջո ցով: ԾԻԳ-ե րը 
կազ մում են հա մա պա տաս խան պե տա կան մարմ-
նի հո վա նու ներ քո ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի 
բյու ջե տա յին նա խա հա շիվնե րը, ո րոնք բա ժան-
վում են փու լե րի և հա մա հունչ են բյու ջեի ժա մա-
նա կա ցույ ցին: Դո նոր նե րի կող մից կի րառ վող 
դա սա կարգ ման վրա հիմն վող ծախ սա յին ծած-
կագ րե րը ՀՀ պե տա կան բյու ջեի դա սա կարգ ման 
ծած կագ րե րի վե րա ծե լու հա մար ԾԻԳ-ե րը կի րա-
ռում են հա մա պա տաս խան  ձևա չա փեր:

ԳՉ (i). Բո լոր ԶԳ-նե րը (բա ցա ռութ յամբ նրանց, 
ում տրա մադ րած ֆի նան սա վո րու մը նշա նա կա լից 
չէ) տրա մադ րում են կա ռա վա րութ յան բյու ջե-
տա յին ժա մա նա կա ցույ ցին հա մա հունչ փու լե րով 
ծրագ րե րի գծով ա ջակ ցութ յան գու մար նե րի տե-
ղա բաշխ ման բյու ջե տա յին նա խա հա շիվներ` պե-
տա կան բյու ջեի դա սա կարգ մա նը հա մա պա տաս-
խա նող բաց ված քով:

(ii) A A

 Կա տա րո ղա կա նը մնա ցել է ան փո փոխ: ԶԳ-նե-
րի կող մից մի ջոց նե րի տե ղա բաշխ ման հայ տե րի 
մեծ մա սը հաս տա տե լուց հե տո հա մա պա տաս-
խան տե ղե կատ վութ յու նը (է լեկտ րո նա յին կամ 
թղթա յին տար բե րա կով) տրա մադր վում է ՖՆ-ին 
ամ սա կան կտրված քով: Ո րոշ ԶԳ-ներ, ո րոնք 
փոքր ծա վա լի ա ջակ ցութ յուն են տրա մադ րում, 
հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վութ յու նը (է լեկտ րո-
նա յին կամ թղթա յին տար բե րա կով) տրա մադր-
վում է ՖՆ-ին ե ռամս յա կա յին կտրված քով:

ԳՉ (ii). Յու րա քանչ յուր ե ռամս յա կին հա ջոր դող 
1 ամս վա ըն թաց քում ԶԳ-նե րը տրա մադ րում են 
ե ռամս յա կա յին հաշ վետ վութ յուն ներ բյու ջեում 
նե րառ ված ար տա քին ֆի նան սա վոր մամբ ծրագ-
րե րի առն վազն 85 տո կո սի հա մար ի րա կա նաց-
ված տե ղա բաշ խումնե րի վե րա բեր յալ` պե տա կան 
բյու ջեի դա սա կարգ մա նը հա մա պա տաս խա նող 
բաց ված քով:

ԳՉ = Գ նա հատ ման չա փա նիշ
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3.8.3.  D-3. Ազ գա յին ըն թա ցա կար գե րի կի րառ մամբ կա-
ռա վար վող օգ նութ յան մաս նա բա ժի նը 

Գ նա հատ վող չա փու մը վե րա բե րում է կենտ րո նա կան կա ռա վա րութ յանն 
ուղղ ված օգ նութ յան մի ջոց նե րի այն ընդ հա նուր մաս նա բաժ նին, ո րը կա-
ռա վար վում է` կի րա ռե լով ազ գա յին ըն թա ցա կար գե րը (գնումներ, հաշ վա-
ռում/վճա րումներ, աու դի տի և հաշ վետ վա կան հա մա կար գեր):

2005թ. Փա րի զի հռչա կա գի րը և 2008թ. Գոր ծո ղութ յուն նե րի Ակ ռա յի 
օ րա կար գը պա հան ջում են, որ զար գաց ման օգ նութ յուն տրա մադ րե լիս` 
ԶԳ-նե րը կի րա ռեն շա հա ռու երկ րի հա մա կար գե րը` հետ ևե լով ազ գա յին 
ռազ մա վա րութ յուն նե րին։ Ազ գա յին հա մա կար գե րի և  ըն թա ցա կար գե րի 
կի րա ռու մը նշա նա կում է գնումնե րի մա սին ազ գա յին օ րենսդ րութ յան և  
ըն թա ցա կար գե րի պահ պա նում, մի ջոց նե րի վճա րում ազ գա յին գան ձա-
պե տա կան հա մա կար գի մի ջո ցով, ազ գա յին հաշ վա պա հա կան քա ղա-
քա կա նութ յուն նե րի և  ըն թա ցա կար գե րի կի րառ մամբ այս մի ջոց նե րի օգ-
տա գործ ման հաշ վա ռում, հաշ վետ վութ յուն նե րի պատ րաս տում, ո րոնք 
հա մա հունչ են տվյալ երկ րի հաշ վետ վա կան պա հանջ նե րին, ինչ պես նաև 
աու դի տի ազ գա յին ստան դարտ նե րին և  ըն թա ցա կար գե րին հա մա պա-
տաս խան այդ մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յուն:

Վեր ջին տա րի նե րին ԶԳ-նե րի կող մից ՀՀ կա ռա վա րութ յա նը տրա մադր վող 
ընդ հա նուր ա ջակ ցութ յան կա ռուց ված քում (ընդ հա նուր և  ո լոր տա յին բյու ջե-
տա յին ա ջակ ցութ յուն), ին չը ինք նին նշա նա կում է ազ գա յին ըն թա ցա կար-
գե րի կի րա ռում, ա վե լի քան 50 տո կո սով ա ճել է ազ գա յին ըն թա ցա կար գե-
րի կի րառ մամբ տրա մադր վող ուղ ղա կի բյու ջե տա յին ա ջակ ցութ յան մաս-
նա բա ժի նը: 2012թ. տրա մադր ված 133 մլրդ դ րա մի ԶԳ ա ջակ ցութ յու նից 75 
մլրդ դ րա մը տրա մադր վել է ուղ ղա կի բյու ջե տա յին ա ջակ ցութ յան տես քով: 
Սա բա ցատր վում է ինչ պես ԶԳ-նե րի վա րած քա ղա քա կա նութ յամբ, այն-
պես էլ Հա յաս տա նի ՊՖԿ ո լոր տում ի րա կա նաց վող բա րե փո խումնե րով, 
ո րոնք նպաս տում են այդ քա ղա քա կա նութ յա նը: Մաս նա վո րա պես, 2008թ 
ՊԾՖԿ գնա հատ ման հա մե մատ երկ րում տե ղի են ու նե ցել հետև յալ զար-
գա ցումներ (ո րոնք ման րա մասն քննարկ վում են բա ժին 4-ում).

•	 Բ յու ջեի պլա նա վոր ման մեջ աս տի ճա նա բար թափ հա վա քող ծրագ-
րա յին բյու ջե տա վոր ման մո տե ցումնե րի կի րա ռու մը, որ տեղ ֆի նան-
սա կան մի ջոց նե րը կապ վում են պլա նա վոր ված նպա տակ նե րի հետ, 
ո րի շնոր հիվ ա ճում է ֆի նան սա վոր ման դի մաց պլա նա յին ու փաս-
տա ցի արդ յունք նե րի թա փան ցի կութ յու նը (այդ թվում ԶԳ-նե րի ֆի-
նան սա վոր մամբ ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի կամ գե րա կա ուղ ղութ-
յուն նե րի մա սով),

•	 Ծ րագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յակ նե րի (ԾԻԳ-եր) հա շիվնե րի 
տե ղա փո խու մը գան ձա պե տա կան հա մա կարգ,
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•	 Բ յու ջեի կա տար ման հաշ վետ վութ յուն նե րում լրա ցու ցիչ (արդ յունք նե-
րի մա սին) տե ղե կատ վութ յան ար տա ցո լու մը,

•	 Ներ քին աու դի տի բա րե փո խումնե րը

•	 Վե րահս կիչ պա լա տի կող մից ի րա կա նաց վող ար տա քին աու դիտ նե-
րի ո րա կը սկսել է բա րե լա վվել: 

Աղ յու սակ 24-ում հաշ վարկ նե րը կա տար վել են` ուղ ղա կի բյու ջե տա յին 
ա ջակ ցութ յան գու մար նե րը (ո րոնց գծով բո լոր ազ գա յին ՊՖԿ հա մա-
կար գե րը և գոր ծըն թաց նե րը ինք նա բե րա բար կի րառ վում են) տա րան ջա-
տե լով ԾԻԳ-ե րի կող մից ո լոր տա յին ծրագ րե րի գու մար նե րից: Հան րա յին 
հատ վա ծում ըն դուն ված` վճա րա յին, հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման և 
գ նումնե րի հա մա կար գե րի կի րառ ման աս տի ճա նը էա պես ցածր է ֆի նան-
սա կան հաշ վետ վութ յուն նե րի և  աու դի տի հա մա կար գե րի կի րառ ման հա-
մե մատ: Հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման հետ կապ ված խնդիր նե րը թույլ 
չեն տա լիս զար գաց ման գոր ծըն կեր նե րին կի րա ռե լու ՀՀ Կա ռա վա րութ-
յան վճա րա յին և հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման հա մա կար գե րը(հան րա-
յին հատ վա ծի ժա մա նա կա կից ստան դարտ նե րի բա ցա կա յութ յան պա րա-
գա յում կի րառ վում են ԽՍՀՄ-ի շրջա նում ըն դուն ված հրա հանգ նե րը23): 

ԾԻԳ-ե րը գնա լով ա վե լի լայ նո րեն են կի րա ռում պե տա կան գնումնե րի հա-
մա կար գը, սա կայն առ կա տվյալ նե րը բա վա րար չեն ստույգ հաշ վարկ ներ 
կա տա րե լու հա մար: Մո տա վոր հաշ վար կը ներ կա յաց վում է ստորև: Ինչ վե-
րա բե րում է ՀՀ Կա ռա վա րութ յան ներ քին և  ար տա քին աու դի տի հա մա-
կար գե րին, բյու ջեի հաշ վետ վա կան հա մա կար գե րին, ա պա դրանք ընդգր-
կում են ԶԳ-նե րի կող մից ֆի նան սա վոր վող և ԾԻԳ-ի կող մից ի րա կա նաց-
վող բո լոր ծրագ րե րը / նա խագ ծե րը: Ինչ ևէ, ԶԳ-նե րը կա րող են ներգ րա վել 
մաս նա վոր աու դի տոր ներ և  ի րա կա նաց նել ի րենց սե փա կան աու դիտ նե րը: 

Աղ յու սակ 24. Երկ րի հա մա կար գե րի կի րա ռում

Ըն դա մե-
նը  օ գ նո ւ-

թ յուն

Երկ րի հա մա կար գե րի կի րա ռում

Գն ու մ-
ներ 

Վճարու-
մն եր ու  

հ աշվ ապ-
ահական 

հաշ վառո ւմ

Ֆ ինանսակ-
ան հ աշ-

վետվութ-
յուն ներ

Աո ւդ իտ Միջին

 Օգնության 
ծավալը 
(մլրդ 
դրամ)

133.2 7 5  75 133.2 133.2 104.1

Տոկոս 100% 56.3% 56 .3% 100% 100% 78.2% 

 Աղբյուրը ̀ 2012 թ. ՀՀ պետա կան  բյո ւջեի կատա րման հ աշ վետվության տվյալն եր 

23 Տես նաև «ԿՑ-25»-ի չափում (iii)-ի նկարագրական մասը:
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Ազգայի ն ՊՖԿ հա մ ա կարգե րի ն կատմա մբ ԶԳ-նե րի վստա հու թյ ան աճին 
նպաստող գործոններից  մե կն  այն է, որ նու յն դոնորները նա և ներգ րա-
վված են  ՊՖԿ բա րե փո խու մների մ շակման և  իրականաց մա ն գործ ու մ, 
այ սինքն` ազգայ ին  համակարգերի ց գնալով ավե լի շատ է օգտվ ում է ԶԳ-
ների  նո ւյն խումբը: 

ԿՑ (Մ1 )
Միավոր 
2008թ. 
Պ ԾՖ Հ

 Միավոր
2013թ. 
Պ ԾՖ Հ

 Գն ահ ատում

 D-3 D B

Գ նա հա տականը զգ ալիորե ն բա րել-
ավվել է, ինչը պայ մա նա վորվա ծ է  որպ ես 
բյուջ ետայ ին աջա կցու թյուն տ րա մադ-
րվող  օգնութ յա ն մասն աբ աժն ի աճով 
(ազ գային համ ակ արգերի կիրառման 
մակարդակ ը մոտ է 80% -ի ն), իս կ մա-
սամ բ նաև ա զգա յին ընթ աց ակա րգերի 
կիրա ռմամբ կ առ ավ արվող  օգնությա ն 
նշ ան ակ ալից ա ճո վ: 

ԳՉ.  Կենտրոնա կան կա ռավա րությանն 
ուղղվա ծ օգնութ յա ն 7 5%-ը կամ ա վե լի ն 
կառա վա րվում է`  կ իրա ռե լով ազգայ ին 
ընթաց ակար գերը ( գնո ւմնե ր,  վճարու մն-
եր և հաշ վապ ահ ական հա շվա ռում , ֆի-
նանսական  հաշվետվություն ներ , աուդ իտ ):

ԳՉ = գն ահ ատ ման չափանի շ
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 4.  Կ առ ավարու թյա ն բարեփոխո ւմն երի գո րծ ըն-
թաց ը

4.1 .  Վ եր ջերս ի րա կա նացվ ած  և ընթ ացիկ բարեփոխո ւմները
Ինչպես նշ վո ւմ  է  Բաժ ին 3-ում, ՀՀ Կա ռա վա րու թյունը սկսե լ է իրակ-
անա ցնել ՊՖԿ ռազմավարո ւթյ ու նը  (ՊՖ ԿՌ) 2011 թ.: Ռա զմ ավարութ-
յան մշակմ ան ժամանակ հաշվի են  առ նվել 2 00 8թ.  ՊԾՖ Հ գնահա տմ ան 
բ ացահայ տո ւմներ ը: «Վերահ սկի չ պալատ ի մասին» ՀՀ օրենքով (ուժ ի մեջ 
է մտել 20 07թ. հո ւն իսին) ՎՊ- ն ստաց ել է ավ ելի մե ծ անկախու թյ ու ն, ո րը 
վերջին իս հնարա վորու թյ ու ն է տ ալիս ծ րա գր ել և  ի րականացն ել  բարեփո-
խո ւմների  իր  սեփական  ռ ազ մա վարո ւթ յունը:     

Բարե փոխո ւմնե րի  հիմն ակ ան ուղղությ ու նները ներ առ ել  ե ն հետևյա լը.  

Բյ ուջետա վո րու մ. «Բ յուջետ այի ն համ ակա րգի մասին» օրե նք ը փոփոխվել 
է  2 013 թվականի ն:  Այն սահ մա նո ւմ է ծրագ րա յի ն բյուջետավ որման ա ստ-
իճանակ ան  ն երդրման  անհրա ժեշ տ իրավական հի մքը`  ամրագ րե լո վ ա յս 
ուղ ղո ւթ յամբ  ի րականա ցված  բ արեփո խու մն երի նվաճ ու մն եր ը: Ծրագրայի ն 
բ յուջետավորո ւմը  կբար ձրացնի 20 03թ. օ րեն քի ուժով պարտ ադ իր  ճան-
աչված ՄԺ ԾԾ -ի օգտակար ութ յան աստիճանը:  Ֆ Ն-ի աջ ակ ցո ւթյա մբ ճ յո-
ւղային  նախարարութ յո ւննե րը մշակո ւմ են  յ ուրաքանչ յուր տա րվ ա պետակա ն 
բյուջ եի ծա խսային ծ րագ րե րի դիտ ան ցե լի  ոչ ֆին ան սակ ան  կատ արողական 
ցուցան իշն երը: Քայլ  առ քայ լ մոտ եցմամբ մշակվ ու մ և ներդրվ ու մ են բ յու ջե-
տային ծ րագ րերի անձնագրե րը:  Ա կնկալվ ում  է, որ ամ բողջական  անցում ը 
ծրագ րա յին բյուջեին տեղի  կ ունենա սկսա ծ 2 018 թվա կա նի ց:  Այդ ընթա ցքում 
աստիճանա բա ր ներդ րվում ե ն նոր մեթ ոդի տա րբ եր  տարր երը ̀ նպատակ 
ո ւն ենա լո վ աջակ ցել նոր հա մակարգե րի ն սահուն ան ցմանը, ինչ պիսիք են , 
օրինա կ,   կո նկրետ ծ րա գրե րի  կատա րո ղա կա ն ց ուց անիշների  կ ատարե լա-
գործ ումը, ծրագր երի դա սա կար գմ ան հետ  գ որ ծող տեղեկ ատ վա կան բա զա-
ների կ ապն ապ ահովող ա վտ ոմատ մ ոդ ուլներ ը, ծրագրերի  ծ ախսերի  գ նահա-
տմ ան փ որ ձն ակ ան աշխատ ան քն եր ի իրակ անաց ու մը և քաղաքականո ւթ յո-
ւննե րի հ իմ ան վ րա գերակա յո ւթյո ւն ների որ ոշման մոտե ցո ւմնե րը , ինչ պե ս 
նաև  կատար ողա կանի  մոն իտ որինգի /հ աշվ ետվութ յո ւն նե րի  ն երկայա ցմ ան 
և կա տա րող ակ անի աո ւդ իտի  ըն թացակար գե րի ինստ իտուցիոնալ հի մք երի 
ստեղծում : Այս հարցեր ում Տ Ա ծրագ րերի և  Զ Գ-նե րի  համա կա րգման մե խա-
նիզմնե րի միջո ցով կառավար ությանը աջակցում են տարբեր ԶԳ-ներ, օր.` 
ԳՄՀԸ-ը, ՀԲ-ն,  ԱՄՀ-ն, ԱԶ Բ- ն և այլ ն,  որոնք պա րբերական  հ անդիպո ւմ են  
իր ենց ջան քե րի ներ դաշ նակեցմ ան  նպատա կո վ:

Բյ ուջեի կա տարո ւմ. Ֆի նանսա կան  հ սկողությունները  շարունակում են 
մնալ ուժեղ: 2010թ. և 2013թ.  « Client  T rea sury» ծր ագրային համակարգ ի 
ներդրման շնո րհ իվ  բար ձրա ցել է արդյ ու նավետու թյո ւն ը, եր բ պետական  
մ արմիններ ը կա րող են  կ ատ ար ել  բյուջե նե րը` անմի ջա կա նորեն կ ապ վե-
լո վ Կենտրոնական գանձապե տա րանի հետ, մինչդ եռ  նախկ ին ու մ սա կի-
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սա -ավ տոմատ եղանակով  իրակ ան ացվում էր ՏԳ Բ-ն երի միջ ոցով: Ա րդ-
իա կանաց վա ծ վե րջին տարբերակը շահագործ վու մ է 201 4թ . սկզբի ց` 
Բյ ուջեի հիմնա կան  օ գտ վո ղներին տալ ով  «Գանձապետ ակ ան գործառ-
նական օր » համակ ար գից առցանց օգ տվ ելու  ավելի լ այն  հ նար ավորութ-
յուն : Արդիա կա նացման ա րդ յու նքու մ մեծա ցել  է հա մակ ար գի ար ագո ւթյու-
նը և հո ւս ալիութ յո ւնը :  Գանձապե տակ ան համակարգը  նաև  ընդլայ նել է 
ի ր ծա ծկույթ ը` դրանու մ ներառելով բոլոր ԾԻ Գ-երին  ( այդ թվո ւմ ԶԳ-ն երի 
ու ղղակի  վճարմ ան  գ ործ արքների մասով) :

•	 Բ ար ել ավվո ւմ է նաև ար դյո ւն ավետ ութ յունն ու թափանց իկ ությունը,  
քա նի որ ն երկ այո ւմ ս զարգացմ ան գո րծ ընկերն երը (ԾԻԳ- եր ի միջո-
ցո վ)  իր ենց բյուջեն եր ը իր ականաց նո ւմ են գա նձ ապետական 
համակար գի  միջոցով, մինչդ եռ  ն ախկին ու մ ն րանց բյուջեներ ի կա-
տարո ւմը դո ւր ս է ր կառավ արու թյ ան համակար գե րից: Բ ար ձրան ում 
է հանր այի ն ծառայո ւթ յուններ մա տուցո ղ ( հատկապես կր թությա ն 
ո լորտի ) ՊՈԱԿ -նե րի  գոր ծու նեությ ան թ ափանց իկ ու թյունը: 

Գն ումնե ր. Պետակա ն գ նումն երի մասին նոր օրենքը ու ժի մեջ  է մ տե լ 
201 1թվակա նին : Գնո ւմնե րի համար պա տասխանատվո ւթ յունը հա նձ նվել  
է ճ յո ւղային նախարարութ յունն երին,  իսկ  նրա նց վերա հս կման և ո ւղ ղո րդմ-
ան գործա ռույ թն  իրա կանա ցնում է Գն ումների ա ջա կցման կ են տրո նը (գն-
ու մնե րի կենտր ոնաց վա ծ համակարգո ւմ  նախկի ն Պե տակա ն գ նումների  
գործ ակալ ու թյու նը):  Ինչպես Գն ումների ա ջակցման կեն տր ոնում,  ա յն պես 
էլ ճ յո ւղային ն ախ արարու թյ ու նն երի գն ումների ստ որ աբաժան ու մներ ում 
սա հմանափա կ կա րող ությունն երո վ պա յման ավորվ ած` ար դյո ւնավետո-
ւթյան  ա ճի ակնկալվող արդյ ու նք ներ ը դեռևս չեն ն յո ւթակա նա ցվե լ:

•	 Էլ-գն ումների համակա րգ ը ներդրվել է 2010 թվ ակ ան ին: 2013թ. այն  
կ ատ արել ագործվե լ է` հ նա րավորություն  տ ալով կիրա ռե լ էլ -գ նո ւմն-
երի մ ոդ ուլները: Համակարգը հասանելի է www.armeps.am կայ քի 
մի ջո ցով: 2014թ. հա մա կար գի գոր ծար կու մից ի վեր ա ճել է ի րա կա-
նաց ված էլ-գնումնե րի թի վը, ո րը շա հա գործ ման ա ռա ջին 3 ամ սում 
գե րա զան ցել է 500-ը24: 

•	 Գ նումնե րի հա մա կար գի գոր ծու նեութ յա նը օ ժան դա կում է վեր ջերս 
ստեղծ ված գնումնե րիԳ բո ղո քարկ ման խոր հուր դը (ԳԲԽԲ): Խորհր-
դում ընդգրկ ված են ինչ պես պե տա կան, այն պես էլ ոչ պե տա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, և կա ռա վա րութ յու նը 
խրա խու սում է ԳԲԽ-ում ՀԿ-նե րի ա վե լի լայն ներ կա յաց վա ծութ յու նը: 
Դեռևս շատ վաղ է դա տել խորհր դի արդ յու նա վե տութ յան մա սին, քա-
նի որ վեր ջին ե րեք տա րում ներ կա յաց ված բո ղոք նե րի թի վը փոքր-
ինչ ցածր է, որ պես զի ար տա ցո լի գնումնե րի ընդ հա նուր հա մա կար գի 
ո րա կը և  ա ռանձ նա պես ԳԲԽ-ի արդ յու նա վե տութ յու նը (26, 38 և 49 
բո ղոք հա մա պա տաս խա նա բար 2011թ., 2012թ. և 2013թ.): 

24 Աղբյուրը` ՖՆ-ի պաշտոնական կայք. http://minfin.am/index.php?art=1528&lang=3
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•	 Գ նումնե րի բնա գա վա ռի ա վե լի քան 300 ո րա կա վոր ված մաս նա գետ-
նե րի ներգ րավ ման մի ջո ցով ու ժե ղա ցել են գնումնե րում ընդգրկ ված 
անձ նա կազ մի կա րո ղութ յուն նե րը:

•	 Մեկ աղբ յու րից գնման ձևի կի րառ ման հա մար ան բա վա րար հիմնա-
վո րու մը մտա հո գող խնդիր է քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յութ յան կազ-
մա կեր պութ յուն նե րի հա մար: Ն մա նա պես, ա ռանձ նա կի դեպ քե րում 
լուրջ մտա հո գութ յան տե ղիք են տա լիս մրցույթ նե րի ժա մա նակ ար-
դար մրցակ ցութ յան մա կար դա կը, բա ցա հայտ ված գնան շումնե րի և 
սա կար կութ յուն նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: Այս խնդիր նե րը 
հստա կո րեն ար տա ցոլ ված են ՎՊ-ի վեր ջին տա րի նե րի տա րե կան 
հաշ վետ վութ յուն նե րում (այդ թվում 2014թ. ապ րի լին հրա պա րակ-
ված 2013թ. հաշ վետ վութ յու նում): Կա ռա վա րութ յու նը ար ձա գան քել 
է 2013թ. կե սե րին գնե րի դի տանց ման ա վե լի խիստ հա մա կար գի 
ներդր մամբ, ԳԲԽ-ի ստեղծ մամբ, գնումնե րի մա սին տե ղե կատ վութ-
յան թա փան ցի կութ յան բարձ րաց մամբ և  այլն:

•	 2014թ. սկզբից կի րառ վում է գնումնե րի ծած կագր ման նոր հա մա-
կարգ (Գ նումնե րի միաս նա կան բա ռա րան): ԵՄ-ի ստան դարտ նե րի 
վրա հիմն վող և մի ջազ գայ նո րեն կի րառ վող ծած կագ րե րը թույլ են 
տա լիս ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ-
յուն նե րին արդ յու նա վե տո րեն կի րա ռել դրանք մե կից ա վե լի տա րի-
նե րի կտրված քով:

Ներ քին աու դի տը: Մինչ օրս հիմնա կա նում ի րա կա նաց վել է ֆի նան սա կան 
աու դիտ, բայց « Ներ քին աու դի տի մա սին» նոր օ րեն քը (ըն դուն վել է 2010թ. 
դեկ տեմ բե րի22դեկ տեմ բե րի -ին) նա խա տե սում է նաև կա տա րո ղա կա նութ-
յան հա մա պա տաս խա նութ յան աու դիտ: Կա րո ղութ յուն նե րի սահ մա նա փա-
կութ յան գոր ծո նը դեռևս հան գու ցա յին նշա նա կութ յուն ու նի ճյու ղա յին նա-
խա րա րութ յուն նե րում և պե տա կան այլ կազ մա կեր պութ յուն նե րում ներ քին 
աու դի տի գո ծա ռույթ նե րիր շրջա նա կի ու բնույ թի հզո րաց ման ա ռու մով: 
Կա ռա վա րութ յու նը շա րու նա կա բար ա ջակ ցութ յուն է տրա մադ րում այս ուղ-
ղութ յամբ` ինչ պես ներ քին ու ժե րով (ու սուց ման, աու դի տի պլան նե րի և գոր-
ծե լա կեր պե րի ա դապ տաց ման, աու դի տի հանձ նա ժո ղովնե րի ստեղծ ման, 
կա ռա վար ման միաս նա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի մշակ ման և  
այլ նի), այն պես էլ ԶԳ-նե րի ա ջակ ցութ յան ծրագ րե րի (օր.` ԵՄ-ի Թ վի նինգ 
ծրա գիր) մի ջո ցով: 2014թ. փետր վա րին կա ռա վա րութ յու նը հաս տա տել է 
ներ քին աու դի տոր նե րի ո րա կա վոր ման նոր կար գը25, ո րը, ի թիվս այ լոց, 
նա խա տե սում է շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան զար գաց ման պար տա-
դիր ծրա գիր հան րա յին հատ վա ծի ներ քին աու դի տոր նե րի հա մար:

Պե տա կան ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը (ՊՈԱԿ-ներ): ԶԳ-նե-
րի ա ջակ ցութ յամբ մշակ վել է ֆի դու ցիար հսկո ղութ յան նոր ռե ժիմ, ո րը 
փորձ նա կան հի մուն քով ի րա կա նաց վել է 2011 թվա կա նին: Վեր ջինս ուղղ-
25  Տե՛ս 2014թ. փետրվարի 13-ի ՀՀ Կառավարության թիվ 176 որոշումը: Աղբյուրը` www.e-gov.am
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ված է պե տա կան բյու ջեից զգա լի ֆի նան սա վո րում ստա ցող այս կի սաան-
կախ կազ մա կեր պութ յուն նե րի26 ընդ հա նուր ֆիս կալ ռիս կի նվա զեց մա նը: 
Մ շակ վել և փորձ նա կան հի մուն քով կի րառ վել է նա խա գի ծը:ի րա վա կան 
ակ տե րի ծե րը։ Կա ռա վա րութ յու նը սահ մա նել է ՖՆ-ի կող մից ՊՈԱԿ-նե-
րի ե ռամս յա կա յին գոր ծու նեութ յան արդ յունք նե րի մո նի տո րին գի նոր պա-
հանջ ներ:27

Թա փան ցի կութ յու նը: Կա ռա վա րութ յու նը ա պա հո վում է ՄԺԾԾ-ի, բյու ջե-
նե րի (այդ թվում բո լոր կից հա վել ված նե րի) և բ յու ջեի կա տար ման հաշ վետ-
վութ յուն նե րի (ամ սա կան տե ղե կա տու նե րի, ե ռամս յա կա յին և տա րե կան 
հաշ վետ վութ յուն նե րի, գնումնե րի պլան նե րի, մրցույթ նե րի) և ՊՖԿ հա-
մա կար գե րի տար բեր տար րե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յան առ ցանց 
հա սա նե լիութ յու նը: Ներդր վել է էլ-կա ռա վար ման «ին տե րակ տիվ բյու ջե» 
գոր ծի քը, ո րը, ի թիվս այլ տե ղե կութ յուն նե րի, օ րա կան կտրված քով տրա-
մադ րում է բյու ջե տա յին ծախ սե րի մա սին տվյալ ներ, նե րառ յալ  փաս տա-
ցի ծախ սե րի ման րա մասն ծա վա լուն տվյալ նե րը: Բա ցի այդ, ա պա հով վել 
է մա տա կա րար նե րի պայ մա նագ րե րի և հա շիվ-ապ րան քագ րե րի առ ցանց 
հա սա նե լիութ յու նը: ՀԲ-ի «BOOST» նա խա ձեռ նութ յու նը, ո րը պա րու նա-
կում է տե ղե կատ վա կան բա զա, ևս հ նա րա վո րութ յուն է տա լիս առ ցանց 
հետ ևե լու Հա յաս տա նի բյու ջե տա յին տե ղե կատ վութ յան դի նա մի կա յին28: 

Ար տա քին ու սումնա սի րու մը: 2007թ. հու նի սին ու ժի մեջ է մտել « Վե րահս-
կիչ պա լա տի մա սին» ՀՀ օ րեն քը, ո րով ՀՀ Վե րահս կիչ պա լա տը (ՎՊ) 
ձեռք է բե րել ա վե լի մեծ ան կա խութ յուն: Այ սօր այն գոր ծում է Ազ գա յին 
ժո ղո վից (ԱԺ) ան ջատ, մինչ դեռ նախ կի նում ՎՊ-ն կոչ վում է ՀՀ Ազ գա-
յին ժո ղո վի Վե րահս կիչ պա լատ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ինչ պես նշվում է 3-րդ 
բաժ նի «ԿՑ-26» ցու ցա նի շին նվիր ված մա սում, ան կա խութ յան ա ռու մով 
այն դեռևս չի ա պա հո վել լիար ժեք հա մա պա տաս խա նութ յուն «INTOSAI»-ի 
ստան դարտ նե րի հետ: ՎՊ-ի հզո րաց ման աշ խա տանք նե րը դեռևս ըն թա-
նում են, և  այս ուղ ղութ յամբ զգա լի տեխ նի կա կան ա ջակ ցութ յուն են ցու-
ցա բե րում ԶԳ-նե րը:

ՊՖԿՌ-ի շրջա նա կում ջան քեր են գոր ծադր վում մնա ցած մար տահ րա վեր-
նե րի հաղ թա հար ման ուղ ղութ յամբ. 

•	 Հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րի է ֆեկ տի վութ յա նը և  արդ յու նա վե տութ-
յա նը խո չըն դո տում է կենտ րո նաց վա ծութ յան բարձր մա կար դակ ու-
նե ցող վար չա րա րա կան հա մա կար գը, ո րը սահ մա նա փակ հնա րա վո-
րութ յուն է տա լիս ստո րին մա կար դա կի անձ նա կազ մին խնա յո ղա բար 
և  արդ յու նա վե տո րեն կա ռա վա րե լու ծախ սե րը: Բարձր մա կար դա կի 
տես չութ յուն նե րը ստու գում են բյու ջեի կա տար ման գոր ծըն թաց նե րը, 
որ պես զի գնա հա տեն, թե արդ յոք պահ պան վում են օ րենսդ րա կան 

26 ՊՈԱԿ-ների թիվը շուրջ 1850է, որոնց մոտ 75%-ը դպրոցներ են:
27 2013թ. նոյեմբերի 8-ի ՀՀ Կառավարության թիվ 1397-Ն որոշում:
28  Հայաստանը մեկն է այն 14 երկրներից (2014թ. մարտի դրությամբ), որի մասին նշված 

տեղեկությունը ներառված է «BOOST»-ում: Աղբյուրը` http://wbi.worldbank.org/boost/country
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պա հանջ նե րը, փո խա րե նը պար զե լու, թե արդ յոք ի րա գործ վում են 
քա ղա քա կա նութ յան նպա տակ նե րը և  արդ յոք ա պա հով վում է «փո ղի 
դի մաց ար ժե քը» (ին չը դուրս է ի րենց խնդիր նե րի շրջա նա կից): 

o Այս խնդի րը լու ծե լու հա մար 2011 թվա կա նին հաս տատ վել է Պե-
տա կան ներ քին և ֆի նան սա կան հսկո ղութ յան (ՊՆՖՀ) ռազ-
մա վա րութ յու նը: Ռազ մա վա րութ յան նպա տակն է ա պա կենտ-
րո նաց նել կա ռա վար ման պար տա կա նութ յուն նե րը և ներդ նել 
ներ քին աու դի տի ժա մա նա կա կից հա մա կարգ, ո րը կփո խա րի նի 
տես չա կան հա մա կար գին և դ րա նով իսկ կօ ժան դա կի պե տա-
կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ղե կա վար նե րին` «փո ղի դի մաց 
ար ժեք»-ի ա պա հով ման ա ռու մով ներ քին հսկո ղութ յան հա մա-
կար գե րի գոր ծու նեութ յու նը մո նի տո րին գի են թար կե լու մի ջո ցով: 
Ներ քին աու դի տի ժա մա նա կա կից հա մա կար գի ստեղծ ման աշ-
խա տանք նե րը սկսվել են 2012 թվա կա նին, և  այ սօր ՆԱ-ի գոր-
ծա ռույ թը ներդր վել է 52 պե տա կան մար մին նե րում: Այ լա կերպ, 
ՊՆՖՀ-ի ռազ մա վա րութ յու նը դեռևս գտնվում է ի րա կա նաց ման 
վաղ փու լում, քա նի որ հիմնա կան հա մա պա տաս խան օ րենսդ-
րութ յու նը` « Ֆի նան սա կան կա ռա վար ման հսկո ղութ յան մա սին» 
օ րեն քը, դեռևս չի ըն դուն վել:

o Ծ րագ րա յին բյու ջե տա վոր ման աս տի ճա նա կան ներդ րու մը և 
ՊՆՖՀ ռազ մա վա րութ յան ի րա կա նա ցու մը կփոխլ րաց նեն միմ-
յանց` պե տա կան բյու ջեի կա տար ման գան ձա պե տա կան գոր-
ծըն թաց նե րից ու շադ րութ յունն ուղ ղե լով քա ղա քա կա նութ յան 
սահ ման ված նպա տակ նե րի ի րա գործ մա նը և «ար ժեք դրա մի 
դի մաց» սկզբուն քի ա պա հով մա նը:

•	 Ե կա մուտ նե րի վար չա րա րութ յու նում ո րոշ ա ռու մով թա փան ցի կութ-
յա նը դեռևս ան բա վա րար է` պայ մա նա վոր ված հար կա յին օ րենք նե րի 
ի րա կա նաց ման մեջ զգա լի չա փով հա յե ցո ղա կան մո տեց ման ցու ցա-
բեր ման հնա րա վո րութ յամբ: Գ րանց ման և հայ տա րա րագր ման նկատ-
մամբ հսկո ղութ յուն նե րը դեռևս ո րոշ ա ռումնե րով կա տա րե լա գործ ման 
կա րիք ու նեն: Ե կա մուտ նե րի վար չա րա րութ յու նում թա փան ցի կութ յան 
ան բա վա րար աս տի ճա նը, մաս նա վոր հատ վա ծի պո տեն ցիալ ներդ-
րող նե րի ըն կալ մամբ, բա ցա սա բար է անդ րա դառ նում գոր ծա րար մի-
ջա վայ րի ո րա կի վրա: Պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեին տրա մադր-
վում է զգա լի տեխ նի կա կան ա ջակ ցութ յուն` ուղղ ված ե կա մուտ նե րի 
վար չա րա րութ յան հզո րաց մա նը: Թեև Հա յաս տա նի գնա հա տա կա նը 
դեռևս ցածր է, սա կայն  հար կա յին վար չա րա րութ յան հա մա կար գում 
ո րոշ բա րե լա վումներ են ի րա կա նաց վել: Ս րանք ճա նաչ վել են ՀԲ-ի 
2014թ. «Doing Business» զե կույ ցում, որ տեղ, նա խորդ տար վա 112-րդ 
տե ղի հա մե մատ, Հա յաս տա նը զբա ղեց րել է 103-րդ տե ղը29:

29 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/armenia/
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•	 Հան րա յին հատ վա ծի հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման ժա մա նա կա-
կից ստան դարտ նե րի բա ցա կա յութ յու նը հնա րա վո րութ յուն չի տա լիս 
Վե րահս կիչ պա լա տին կար ծիք տրա մադ րել կա ռա վա րութ յան տա-
րե կան հա շիվնե րի վե րա բեր յալ: ՖՆ-ն միայն կազ մում է բյու ջեի կա-
տար ման հաշ վետ վութ յուն ներ, ո րոնք ներ կա յաց վում են ՎՊ-ին բան-
կա յին հա շիվնե րի մնա ցորդ նե րի և դ րանց հոս քե րի մա սին ո րոշ տե-
ղե կութ յուն նե րի հետ մեկ տեղ: Տա րե կան ֆի նան սա կան հաշ վետ վութ-
յուն նե րի բա ցա կա յութ յու նը սահ մա նա փա կում է Կա ռա վա րութ յան 
ու նա կութ յու նը ա պա ցու ցե լու, որ այն ա պա հո վում է լիար ժեք ֆի նան-
սա կան հաշ վետ վո ղա կա նութ յուն պե տա կան մի ջոց նե րի օգ տա գործ-
ման հա մար: ԶԳ-նե րի ա ջակ ցութ յամբ մշակ վել է հաշ վա պա հա կան 
հաշ վառ ման ժա մա նա կա կից ստան դարտ նե րի մա սին նոր օ րեն քի 
նա խա գի ծը ( Հա յաս տա նի հան րա յին հատ վա ծի հաշ վա պա հա կան 
հաշ վառ ման ստան դարտ ներ` ՀՀՀՀՀՍ-ներ): Ակն կալ վում է, որ այն 
կըն դուն վի Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից 2014թ. ըն թաց քում:

Պե տա կան ֆի նանս նե րի կա ռա վար ման ռազ մա վա րութ յու նը (ՊՖԿՌ)

Ինչ պես նշվում է Բա ժին 3-ում, ՀՀ Կա ռա վա րութ յու նը սկսել է ի րա կա նաց-
նել Պե տա կան ֆի նան սա կան կա ռա վար ման ռազ մա վա րութ յու նը (ՊՖԿՌ) 
2011թ., 2010թ. հոկ տեմ բե րի 28-ի ՀՀ Կա ռա վա րութ յան թիվ 42 ո րո շումն 
ըն դու նե լուց հե տո: Ռազ մա վա րութ յան մշակ ման ժա մա նակ հաշ վի են 
առն վել 2008թ. ՊԾՖՀ գնա հատ ման բա ցա հայ տումնե րը: « Վե րահս կիչ 
պա լա տի մա սին» ՀՀ օ րեն քով (ու ժի մեջ է մտել 2007թ. հու նի սին) ՎՊ-ն 
ս տա ցել է ա վե լի մեծ ան կա խութ յուն, ո րը վեր ջի նիս հնա րա վո րոթ յուն է 
տա լիս ծրագ րել և  ի րա կա նաց նել բա րե փո խումնե րի իր սե փա կան ռազ-
մա վա րութ յու նը:    

ՊՖԿՌ-ի գլխա վոր նպա տակն է բարձ րաց նել պե տա կան ծախ սե րի կա-
ռա վար ման է ֆեկ տի վութ յունն ու արդ յու նա վե տութ յու նը` միա ժա մա նակ 
ա պա հո վե լով ըն թա ցա կար գե րի և մա տուց վող ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կի 
բա րե լա վու մը և պե տա կան մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման հա մար հաշ վետ-
վո ղա կա նութ յու նը: Այն սահ մա նում է պե տա կան ֆի նանս նե րի կա ռա վար-
ման հա մա կար գում (ՊՖԿՀ) 2011-2020թթ. ի րա կա նաց վե լիք բա րե փո-
խումնե րի շրջա նա կը, որ տեղ որ պես հե նա նիշ կի րառ վում են լա վա գույն 
մի ջազ գա յին փորձն ու ստան դարտ նե րը, այդ բա րե փո խումնե րի գե րա կա 
խնդիր նե րը: Ի րա կա նա ցու մը պետք է գնա հատ վի մո նի տո րին գի հա մա-
կար գի մի ջո ցով: Ամ բող ջա կան փաս տա թուղ թը, նե րառ յալ գոր ծո ղութ յուն-
նե րը ծրագ րե րը հա սա նե լի են ՖՆ-ի պաշ տո նա կան կայ քում (www.minfin.
am): Բարեփոխումները ներառում են ՊՖԿ-ի բոլոր ուղղությունները, այդ 
թվում պետական մարմինների և ՏԻՄ-երի մակարդակում: 

ՊՖԿՀ բա րե փո խումներն ի րա կա նաց վում են ե րեք փու լով. 

Փուլ 1-ին (2010-2014թթ.). Ա վար տին հասց նել հիմնա կան հա մա կար-
գե րի ու հսկո ղութ յան մե խա նիզմնե րի հետ կապ ված աշ խա տանք նե-
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րը` միա ժա մա նակ կենտ րո նաց ված վար չա րա րութ յու նից աս տի ճա նա-
բար ան ցում կա տա րե լով դե պի ա պա կենտ րո նաց ված կա ռա վար մա նը: 
Պետք է ու սումնա սիր վեն ՊՖԿՀ-ի բիզ նես գոր ծըն թաց նե րը` նպա տակ 
ու նե նա լով ա պա հո վել բո լոր գոր ծըն թաց նե րի փոխ կապ վա ծութ յու նը և 
փոխլ րա ցու մը, ինչ պես նաև դրան ցում վար չա րա րա կան հաշ վետ վո ղա-
կա նութ յան, պա տաս խա նատ վութ յան ու հսկո ղութ յան հա մա կար գե րի 
առ կա յութ յու նը.

•	 Ներ քին հսկո ղա կան մի ջոց նե րը, այդ թվում ներ քին աու դի տը պետք 
է ար դիա կա նաց վեն` դրա նով իսկ օգ նե լով բարձ րաց նել ռե սուրս նե րի 
կա ռա վար ման արդ յու նա վե տութ յու նը: Մ շակ վել է Պե տա կան ներ քին 
ֆի նան սա կան հսկո ղութ յան են թա ռազ մա վա րութ յու նը (ո րը քննութ-
յան է առն վում Բա ժին 3-ում և ս տորև):  

•	 ՀՀ Կա ռա վա րութ յու նը պետք է ո րո շի, թե ինչ պես լա վա գույնս հզո-
րաց նել բյու ջե տա յին հա մա կար գը և գան ձա պե տա կան գոր ծող ՏՏ 
հա մա կար գը` դրա նով իսկ բարձ րաց նե լով պե տա կան մի ջոց նե րի 
օգ տա գործ ման է ֆեկ տի վութ յունն ու արդ յու նա վե տութ յու նը: Որ պես 
հնա րա վոր տար բե րակ` քննութ յան է առն վում Կա ռա վա րութ յան ֆի-
նան սա կան կա ռա վար ման տե ղե կատ վա կան հա մա կարգ («GFMIS») 
ստեղ ծե լու հար ցը: 2014թ. սկզբին մեկ նար կել է ՀԲ-ի կող մից ֆի նան-
սա վոր վող նոր ծրա գիր, որն ուղղ ված է այս խնդրում կա ռա վա րութ յա-
նը ա ջակ ցե լուն: Ծ րագ րա յին բյու ջե տա վոր ման ի րա կա նա ցու մը, ըստ 
էութ յան, կհան գեց նի նրան, որ ա վե լի մեծ ու շադ րութ յուն կդարձ վի 
ծախ սե րի խնա յո ղութ յա նը և  արդ յու նա վե տութ յա նը, թեև հարկ է նշել, 
որ նախ ևա ռաջ անհ րա ժեշտ կլի նի մշա կել է ֆեկ տի վութ յան և  արդ յու-
նա վե տութ յան բա րե լավ ման միաս նա կան մո տե ցում:

•	 Շա րու նա կա բար պետք է հզո րաց վեն ինս տի տու ցիո նալ և մարդ կա յին 
ռե սուրս նե րի կա րո ղութ յուն նե րը:

•	 ՊՆՖՀ ռազ մա վա րութ յու նը նե րա ռում է ե րեք հիմնա կան բա ղադ րիչ` 
կա ռա վար չա կան հաշ վետ վո ղա կա նութ յան վրա հիմն ված ֆի նան սա-
կան կա ռա վա րում և հս կո ղութ յուն (այ սու հետ` ՖԿՀ), կա ռա վար ման 
բո լոր մա կար դակ նե րում պատ շաճ հա վաս տիա ցում ա պա հո վող ներ-
քին աու դիտ, ստան դարտ նե րը սահ մա նող և ՊՆՖՀ-ի ռազ մա վա-
րութ յան ի րա կա նա ցու մը վե րահս կող կենտ րո նա կան ներ դաշ նա կեց-
ման մար մին (այ սու հետ` ԿՆՄ):

ՊՆՖՀ ռազ մա վա րութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րին հա մա պա տաս-
խան մինչև օրս կա տար ված հիմնա կան աշ խա տան քը ներ քին աու դի տի 
գոր ծա ռույ թի ստեղ ծումն է, որն ի րա կա նաց վել է 2012թ. ներ քին աու դի տի 
մա սին օ րեն քի ըն դու նու մից հե տո: Ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րը նե րա ռում 
են ներ քին հսկո ղութ յան մի ջո ցա ռումնե րի սահ մա նումնե րի հստա կե ցու-
մը, ֆի նան սա կան կա ռա վար ման և հս կո ղութ յան մա սին օ րեն քի մշա կու-
մը, ո րը կսա տա րի ռազ մա վա րութ յան ի րա կա նաց մա նը, հաշ վա պա հա-
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կան հաշ վառ ման ժա մա նա կա կից ստան դարտ նե րի մշա կու մը և հաշ վա-
յին պլա նի կա տա րե լա գոր ծու մը: 

ՊՆՖՀ ռազ մա վա րութ յան ի րա կա նա ցու մը դժվա րին կլի նի: Հա յաս տա-
նում եր կար ժա մա նակ կի րառ վող կենտ րո նաց ված կա ռա վար ման հա մա-
կար գի ա պա կենտ րո նա ցու մը, ո րը են թադ րում է հա րա ցույ ցա յին փո փո-
խութ յուն, կպա հան ջի նշա նա կա լից փո փո խութ յուն ներ կա ռա վար ման և  
ինս տի տու ցիո նալ/վար չա կան գոր ծըն թաց նե րում, ո րոնք դուրս են ՊՖԿ 
հա մա կար գե րի շրջա նա կից:  

Փուլ 2-րդ. Կա ռա վար չա կան հաշ վետ վո ղա կա նութ յան կա տա րե լա գոր-
ծում 

Երկ րորդ փու լի մի ջո ցա ռումնե րը ուղղ ված են ա ռա ջին փու լի արդ յունք նե-
րի գործ նա կան կի րառ ման ա պա հով մա նը: Դեռևս չի սահ ման վել ժա մա-
նա կա ցույ ցը և գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա գի րը, մա սամբ այն պատ ճա ռով, 
որ պե տա կան ֆի նան սա կան կա ռա վար ման և հս կո ղութ յան մա սին օ րեն-
քը դեռ չի ըն դուն վել: Արդ յունք նե րը նե րա ռում են հետև յա լը.

•	 Կա ռա վար չա կան հաշ վետ վո ղա կա նութ յա նը և պա տաս խա նատ վութ-
յա նը օ ժան դա կող ար դիա կա նաց ված կուռ բիզ նես գոր ծըն թաց նե րի 
առ կա յութ յուն ,

•	 Կա տա րե լա գործ ված բիզ նես գոր ծըն թաց նե րի և ՏՏ-նե րի վրա հիմն-
վող կա տա րե լա գործ ված ՊՖԿ հա մա կար գի գործ նա կան կի րառ ման 
հա մար վար չա րար ման բո լոր մա կար դակ նե րում անհ րա ժեշտ ինս-
տի տու ցիո նալ ու մարդ կա յին կա րո ղութ յուն նե րի ա պա հո վում,

•	 Պե տա կան ծախ սե րի կա ռա վար ման հա մա պար փա կութ յան և թա-
փան ցի կութ յան ամ րապն դում: 

•	 Ներ քին աու դի տի գոր ծա ռույ թի հզո րա ցու մը նպաս տում է կա ռա վար-
ման և հաշ վետ վո ղա կա նութ յան կա տա րե լա գործ մա նը:  

Փուլ 3-րդ. Պե տա կան մի ջոց նե րի արդ յու նա վե տութ յան բարձ րա ցում 
(ժամ կետ նե րը և գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա գի րը դեռ պետք է սահ ման վեն)  

Երկ րորդ փու լում կա ռա վար չա կան հաշ վետ վո ղա կա նութ յան և պա տաս-
խա նատ վութ յան հզո րա ցու մը կծա ռա յի որ պես հիմք պե տա կան ծախ սե րի 
արդ յու նա վե տութ յան ա ռա վել խոր քա յին դի տարկ ման ու վեր լու ծութ յան 
հա մար: 
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4.2.  Բա րե փո խումնե րի պլա նա վոր մա նը և  ի րա կա նաց-
մանն ա ջակ ցող ինս տի տու ցիո նալ գոր ծոն նե րը

ՊՖԿՀ բա րե փո խումնե րը հա մա կարգ վում են Ֆի նանս նե րի նա խա րա րի 
կող մից ՖՆ-ի կո լե գիա յի մի ջո ցով: Ֆի նանս նե րի նա խա րա րը ՀՀ Կա ռա-
վա րութ յանն է ներ կա յաց նում բա րե փո խումնե րի ըն թաց քի մա սին տա րե-
կան հաշ վետ վութ յուն (տե ղե կանք), ինչ պես նաև հան դես է գա լիս այս քա-
ղա քա կա նութ յան վե րա նայ ման մա սին ա ռա ջար կութ յուն նե րով:

Ո րո շա կի ուղ ղութ յամբ բա րե փո խումնե րի ի րա կա նա ցու մը խթա նե լու 
նպա տա կով անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում մո բի լի զաց վում են ՖՆ-ի և  այլ 
կա ռույց նե րի հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժա նումնե րի ջան քե րը: Ֆի-
նանս նե րի նա խա րա րի կող մից ձևա վոր վել է ՊՖԿՀ-ի բա րե փո խումնե րի 
քար տու ղա րութ յուն, ո րի խնդիրն է հետ ևել ՊՖԿ-ի տար բեր ուղ ղութ յուն-
նե րում ա ռա ջըն թա ցին և  անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում հա մա կար գել բա-
րե փո խումնե րի աշ խա տանք նե րը: Ի րա կա նում Քար տու ղա րութ յան գոր-
ծա ռույ թը կա տա րում է Պե տա կան ներ քին ֆի նան սա կան հսկո ղութ յան և 
պե տա կան գնումնե րի մե թո դա բա նութ յան վար չութ յու նը` վեր ջի նիս պե տի 
գլխա վո րութ յամբ,  ո րը սույն ՊՖԿՀ գնա հատ ման շրջա նա կում նաև հան-
դես է ե կել որ պես ՀՀ Կա ռա վա րութ յու նը ներ կա յաց նող գոր ծըն կե րը:

Պե տա կան մար մին նե րի ղե կա վար նե րը պա տաս խա նա տու են ի րենց 
գլխա վո րած կա ռույց նե րում ՊՖԿՀ բա րե փո խումնե րի ընդ հա նուր հա մա-
կարգ ման հա մար: Յու րա քանչ յուր մարմնի աշ խա տա կազ մի ղե կա վա րը 
պա տաս խա նա տու է տվյալ կա ռույ ցում բա րե փո խումնե րի ի րա կա նաց-
ման հա մար: Կա ռա վա րութ յան բա րե փո խումնե րի օ րա կար գը և ջան քե-
րը հա մա ձայ նեց վում են դո նոր հա մայն քի հետ բա րե փո խումնե րի հա մա-
կարգ ման հան դի պումնե րի և պար բե րա կան քննար կումնե րի մի ջո ցով: 
Ֆո րու մում ներ կա յաց ված են կա ռա վա րութ յա նը ա ջակ ցող բո լոր հիմնա-
կան ԶԳ-նե րը և ծ րագ րե րը (օր.` ԱԶԲ-ը, ՎԶԵԲ-ը, Հա յաս տա նում ԵՄ-ի 
պատ վի րա կութ յու նը, ԳՄՀԸ-ը, ԱՄՆ ՄԶԳ-ն, ՀԲ-ն): Ինչ ևէ, գործ նա կա-
նում (ինչ պես հայտ նել են ՊՖԿՀ-ի գնա հատ ման թի մին) ֆոր մալ հան դի-
պումնե րը տե ղի են ու նե նում ոչ հա ճախ: 

ՊՖԿՌ-ի շրջա նա կում չի նե րառ ված Վե րահս կիչ պա լա տի բա րե փո խում-
նե րի ծրա գի րը, քա նի որ ՎՊ-ն գոր ծում է ՀՀ Կա ռա վա րութ յու նից ան-
կախ:  Ար տա քին աու դի տի գոր ծա ռույ թը ՊՖԿ հա մա կար գի ան բա ժա նե լի 
մասն է, և լա վա գույն տար բե րա կում ՎՊ-ի բա րե փո խումնե րի ծրա գի րը 
պետք է սեր տո րեն հա մա կարգ վի ՊՖԿՌ-ի ի րա կա նաց ման հետ: Սա վե-
րա բե րում է հատ կա պես այն բա ղադ րիչ նե րին, ո րոնք ուղղ ված են ներ քին 
հսկո ղութ յուն նե րին և հաշ վա պա հա կան հաշ վառ մա նը: Մինչև օրս նման 
հա մա կար գում ինչ-որ չա փով չի ի րա կա նաց վել:

Միա ժա մա նակ, Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րը նաև ջա նում են ձևա-
վո րել պա հան ջարկ ՊՖԿ  բա րե փո խումնե րի նկատ մամբ, թեև սա ան-
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մի ջա կա նո րեն ար տա ցոլ ված չէ ՊՖԿՌ-ում: Օ րի նակ` Ազ գա յին ժո ղո վում 
ի րա կա նաց վում են ինստ տու ցիո նալ բա րե փո խումներ, որ տեղ ԳՄՀԸ-ը և  
այլ ԶԳ-նե րը ա ջակ ցում են օ րենս դի րի նա խա ձեռ նութ յուն նե րը` ուղղ ված 
ինչ պես բյու ջե տա յին գրա սեն յա կի ստեղծ մա նը, այն պես էլ խորհր դա րա-
նի անձ նա կազ մի կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց մա նը, ո րոնք կբա վա րա րեն 
քա ղա քա կա նութ յուն նե րի վրա հիմն վող ծրագ րա յին բյու ջե տա վոր ման 
գոր ծըն թաց նե րի և  ե ղա նակ նե րի վե րա բեր յալ նոր պա հանջ նե րը: Ակն կալ-
վում է, որ բյու ջե տա յին գրա սեն յա կը կսկսի գոր ծել 2015թ. սկզբին:
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Հավելված Բ. Տվյալներ «D-1»-ի վերաբերյալ

2010թ., 
ե ռամ-
սյակ

 Հա-
մա ձայ-
նեց ված 
կան խա-
տե սում 

(գու մար)

 Փաս-
տա ցի 
տե ղա-
բաշխ-
ված 

(գու մար)

Ե ռամս-
յա կա յին 
փաս տա-
ցի տե-
ղա բաշ-

խումնե րի 
պլան (*)

 Փաս տա ցի 
հե տաձգ ված 
տե ղա բաշ-

խումներ յու-
րա քանչ յուր 

ժա մա նա կաշր-
ջա նի հա մար

Ու շա ցու մով 
ի րա կա նաց-
ված տե ղա-

բաշ խումնե րի 
մաս նա բա-
ժին ընդ հա-

նու րում

Ու շա ցու մով 
ի րա կա-
նաց ված 

կու տա կա-
յին տե ղա-
բաշ խում-
նե րի մաս-
նա բա ժին

Եռ.1 2,854 - 2,854 2,854 7.3% 7.3%
Եռ.2 14,455 15,161 14,455 (706) -1.8% 5.5%
Եռ.3 14,455 13,588 14,455 867 2.2% 7.7%
Եռ.4 41,774 10,245 41,774 31,529 80.9%

Ըն դա-
մե նը 73,536 38,993 73,536 34,543 88.6% 20.6%

2011թ., 
ե ռամս-

յակ

 Հա-
մա ձայ-
նեց ված 
կան խա-
տե սում 

(գու մար)

 Փաս-
տա ցի 
տե ղա-
բաշխ-
ված 

(գու մար)

Ե ռամս-
յա կա յին 
փաս տա-
ցի տե-
ղա բաշ-

խումնե րի 
պլան

 Փաս տա ցի 
հե տաձգ ված 
տե ղա բաշ-

խումներ յու-
րա քանչ յուր 

ժա մա նա կաշր-
ջա նի հա մար

Ու շա ցու մով 
ի րա կա նաց-
ված տե ղա-

բաշ խումնե րի 
մաս նա բա-
ժին ընդ հա-

նու րում

Ու շա ցու մով 
ի րա կա-
նաց ված 

կու տա կա-
յին տե ղա-
բաշ խում-
նե րի մաս-
նա բա ժին

Եռ.1 20,000 21,281 20,000 (1,281) -1.8% -1.8%
Եռ.2 10,023 20,005 10,023 (9,982) -14.3% -16.1%
Եռ.3 31,999 - 31,999 31,999 45.8% 29.7%
Եռ.4 20,103 28,577 20,103 (8,474) -12.1%

Ըն դա-
մե նը 82,126 69,863 82,126 12,263 17.6% 11.7%

2012թ., 
ե ռամս-

յակ

 Հա մա-
ձայ-

նեց ված 
կան խա-
տե սում 

(գու մար)

 Փաս-
տա ցի 
տե ղա-
բաշխ-
ված 

(գու մար)

Ե ռամս-
յա կա յին 
փաս տա-
ցի տե-
ղա բաշ-

խումնե րի 
պլան

 Փաս տա ցի 
հե տաձգ ված 
տե ղա բաշ-

խումներ յու-
րա քանչ յուր 

ժա մա նա կաշր-
ջա նի հա մար

Ու շա ցու մով 
ի րա կա նաց-
ված տե ղա-

բաշ խումնե րի 
մաս նա բա ժի-
նը ընդ հա նու-

րում

Ու շա ցու մով 
ի րա կա-
նաց ված 

կու տա կա-
յին տե ղա-

բաշ խումնե-
րի մաս նա-

բա ժի նը
Եռ.1 - 20,247 20,247 - 0.0% 0.0%
Եռ.2 - 37,166 37,166 - 0.0% 0.0%
Եռ.3 - - - - 0.0% 0.0%
Եռ.4 41,557 17,540 17,540 - 0.0%

Ըն դա-
մե նը 41,557 74,953 74,953 - 0.0% 0.0%

       

Ար դ յ ու-
նք նե ր ի 
մա տ-
րից 

 
տա ր ի

D-1, չա փում (i) D-1, չա փում (ii)

 

Փաստ ացի  բյուջ ետ-
այի ն աջակ ցու թյան 

շեղ ումը կանխ ատ ես-
վածից 

Տա րվա ընթացքո ւմ բյ ուջետ-
այ ին աջակ ցո ւթյան  գ ումա-
րների տեղաբաշխումների 

ուշացումներ
2010 -47.0% 20.6%
2011 -14.9% 11.7%
2012 80.4% 0.0%
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Հավելված Գ. Փաստաթղթերի ցանկ
- Բ յու ջեի կա տար ման հաշ վետ վութ յուն ներ, 2012թ. և 2013թ., ՖՆ
- Վե րահս կիչ պա լա տի տա րե կան հաշ վետ վութ յուն, 2012թ.
-  Բ յու ջեի կա տար ման աու դիտ ան ցած հաշ վետ վութ յուն, 2012թ., Վե րահս-

կիչ պա լատ
- Վե րահս կիչ պա լա տի տա րե կան ծրա գիր, 2011թ.
- Աու դի տո րա կան գոր ծու նեութ յան մա սին օ րենք, 2002թ. դեկ տեմ բեր
- Հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման մա սին օ րենք, 2003թ. հու լիս
- Բ յու ջե տա յին հա մա կար գի մա սին օ րենք, 1997թ.
- Ս տու գումնե րի անց կաց ման մա սին օ րենք, 2000թ. մա յիս
-  Ակ ցի զա յին հար կի, ե կամ տա հար կի, շա հու թա հար կի, ԱԱՀ-ի մա սին 

օ րենք ներ, 2000թ. հու լիս, 2010թ. դեկ տեմ բեր, 1997թ. սեպ տեմ բեր, 
1997թ. մա յիս

- Գ նումնե րի մա սին օ րենք, 2013թ. հուն վար
-  Պե տա կան բյու ջեի մա սին օ րենք, 2013թ.
-  Գան ձա պե տա կան հա մա կար գի մա սին օ րենք, 2001թ. հու լիս
- Ազ գա յին ժո ղո վի կա նո նա կարգ, 2002թ. փետր վար
-  ՊՖԿ բա րե փո խումնե րի ռազ մա վա րութ յուն, ՊՆՖՀ ռազ մա վա րութ յուն, 

ՖՆ, 2010թ. նո յեմ բեր, 2010թ. հոկ տեմ բեր
-  Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ռազ մա վա րութ յուն, Ի րա կա նաց ման գոր ծո-

ղութ յուն նե րի ծրա գիր, 2009-2012թթ., 2009թ. հու լիս 
-  Միջ նա ժամ կետ ծախ սե րի ծրագ րեր, 2007-09թթ., 2011-13թթ., 2012-

13թթ.
- Աղ քա տութ յան կրճատ ման ռազ մա վա րութ յուն, Եր ևան, 20003թ.
-  «Թ րանս փա րեն սի Ին թեր նե շընլ», Հա յաս տա նի մա սին կա ռա վար ման 

հաշ վետ վութ յուն, 2011թ.
- Փաս տեր Հա յաս տա նի մա սին, ԱԶԲ, 2012թ.
- ԱԶԲ-ի գոր ծա րար ծրա գիր, 2012թ. նո յեմ բեր
-  ԱԶԲ, Հա յաս տա նում էլ-գնումնե րի գործ նա կան ու սումնա սի րութ յուն, 

2011թ. մա յիս
-  ԱՄՀ-ի ու սումնա սի րումներ, Հա յաս տան, 2011թ. դեկ տեմ բեր, 2012թ. 

դեկ տեմ բեր, 2013թ. հու նիս, Հոդ ված IV-ի վե րա բեր յալ հաշ վետ վութ յուն, 
2013թ. փետր վար

- ՄՖԿ, Գոր ծա րա րութ յան հաշ վետ վութ յուն 
-  ՎԶԵԲ. երկ րի հիմնա կան թի րա խա յին հար ցեր,  2012թ. և Ան ցու մա յին 

հաշ վետ վութ յուն, Հա յաս տան, 2012թ., ՎԶԵԲ-ի ռազ մա վա րութ յու նը Հա-
յաս տա նում, 2013թ. նո յեմ բե րի 7 
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- ՎԶՄԲ-ի ռազ մա վա րութ յուն, Հա յաս տան 
-  Քա ղա քա կա նութ յան ֆո րում, Հա յաս տան, տա րե կան հաշ վետ վութ յուն, 

2008-10թթ.
-  Հա մաշ խար հա յին բանկ, Երկ րի ռազ մա վա րութ յան ու սումնա սի րութ յուն, 

2012թ. հու նիս և Երկ րի ռազ մա վա րութ յան հաս տա տում, 2012թ. նո յեմ բեր
-  Հա մաշ խար հա յին բանկ, Երկ րի պատ կե րը, Հա յաս տան, 2013թ. հոկ-

տեմ բեր, և Երկ րի գոր ծըն կե րութ յան ռազ մա վա րութ յան ի րա կա նաց ման 
ըն թացք, 2011թ. հու նիս

- Հա մաշ խար հա յին բանկ, ԿՖԿՏՀ-ի հաշ վետ վութ յուն, 2013թ. հու լիս
-  Հա մաշ խար հա յին բանկ, ՊՖԿ բա րե փո խումնե րի գե րա կա յութ յուն նե րը, 

2011թ. հոկ տեմ բեր
-  Հա մաշ խար հա յին բանկ, Հար կա յին ծախ սե րի մա սին զե կույց, վերձ նա-

կան նախ նա կան տար բե րակ, 2013թ. ապ րիլ
-  Թ րանս փա րեն սի Ին թեր նե շընլ, Կո ռուպ ցիա յի մա սին զե կույց, 2013թ. 

հոկ տեմ բեր
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Փաստաթղթեր, որոնք առնչվում են 
ԿՑ 18-21, 26-28 ցուցանիշներին

ԿՑ-18 Օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտեր
• «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք 
•  «Քաղծառայողների վարձատրության մասին» ՀՀ օրենք 
•  «Քաղաքացիական հատուկ ծառայության մասին» ՀՀ օրենք 
•  «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք
•  «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք 
•  «Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք
•   «Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» ՀՀ 

օրենք
•  «Դատական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք
•  «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենք
•  «Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք
•   ՀՀ Նախագահի «ՀՀ կառավարության և նրան ենթակա պետական 

կառավարման այլ մարմինների գործունեության կազմակերպման 
կարգը սահմանելու մասին» 18.07.2007թ. ՆՀ-174-Ն հրամանագիր 

•   ՀՀ կառավարության 10.07.2003թ. «Հանրապետական գործադիր 
մարմիններում հայեցողական պաշտոններ զբաղեցնող, 
հանրապետական գործադիր մարմինների եվ մարզպետարանների 
աշխատակազմերում քաղաքացիական աշխատանք կատարող, 
հանրապետական գործադիր մարմինների, մարզպետարանների 
աշխատակազմերում, ՀՀ դատական դեպարտամենտում, ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանությունում տեխնիկական 
սպասարկում իրականացնող, ինչպես նաև ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր ՀՀ ոստիկանությունում ոստիկանության (զինվորական) 
կոչում չունեցող աշխատողների նվազագույն պաշտոնային 
դրույքաչափերը սահմանելու մասին»  N837-Ն որոշում

•  ՀՀ կառավարության «Ոստիկանության, զինված ուժերի, ազգային 
անվտանգության ծառայության, քրեակատարողական ծառայության, 
դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության, 
փրկարարական ծառայության, դատախազության պաշտոնների 
համապատասխանությունը սահմանելու մասին» 30.04.2009թ. 
N550-Ն որոշում

•  ՀՀ կառավարության «Պետական կառավարման մարմինների 
աշխատողների առավելագույն թվաքանակ և ղեկավարների 
տեղակալների թվաքանակ սահմանելու մասին» 06.11.1998թ. N620-Ն 
որոշում

•  ՀՀ վարչապետի «Պետական կառավարման մարմիններում 
աշխատավարձի վճարման ժամկետների մասին» 31.01.2001թ. N72 
որոշում

•  ՀՀ կառավարության «Դիվանագետին օտար լեզվի իմացության 
համար լրավճար սահմանելու մասին» 26.03.2009թ. N294-N որոշում

•  ՀՀ կառավարության «Դիվանագիտական ծառայության պաշտոն 
զբաղեցնելու համար նվազագույն դիվանագիտական աստիճանները 
հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2004թ նոյեմբերի 11-ի N 1639-Ն 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 08.09.2011թ. թիվ 1299 որոշում
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•  ՀՀ վարչապետի «Պետական կառավարման մարմիններում 
աշխատավարձի վճարման ժամկետների մասին» 31.01.2001թ. N72 
որոշում

•  ՀՀ կառավարության «Օտարերկրյա պետություններում գործող 
ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմիններում ծառայող 
դիվանագետների պաշտոնային դրույքաչափերը, ինչպես նաեվ 
ծառայության հետ կապված ծախսերի ամսական փոխհատուցման 
առավելագույն չափը հաստատելու մասին» 13.02.2002թ. N120 
որոշում 

•  «Աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրի վարման կարգը և ձևը 
սահմանելու մասին» ՀՀ Կառավարության 25.08.2005թ. N 1471-Ն 
որոշում

•  «ՀՀ 2014թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 
բյուջետային ուղերձ

•  ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2002 թվականի 
հունիսի 1-ի «Քաղաքացիական ծառայողների անձնական գործերը 
և գրանցամատյանը վարելու կարգը հաստատելու մասին» N 14-Ն 
որոշում

•  ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2002 թվականի հունիսի 
18-ի «Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր 
խմբի ընդհանուր նկարագիրը հաստատելու մասին» N 20-Ն որոշում

Վարձատրության համակարգի աշխատանքի վերաբերյալ աստաթղթեր 
և տեղեկանքներ
•  Առանձին պետական մարմինների ներքին աուդիտի 2010-2012թթ 

հաշվետվություններ 
•  Պետական մարմինների անձնակազմի գրանցումներ, և դրա 

վերաբերյալ հաշվետվություններ ներկայացված ՀՀ Քաղաքացիական 
ծառայության խորհուրդ և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտե 

•  Քաղաքացիական ծառայողների բազային աշխատավարձի 
մեծության և վարձատրության համակարգի վերաբերյալ 2013թ 
զեկույցը

•  Պետական մարմիններում աշխատանքի նշանակման, ազատման 
և այլ համապատասխան դիմումներ, հրամաններ, անձնական 
թերթիկներ

•  Պետական մարմինների աշխատավարձի հաշվարկման և 
վճարացուցակների կազմման նպատակով կիրառվող «Հայկական 
ծրագրեր» համակարգի՝ դրա ընթացակարգերի և տվյալների 
շտեմարանի ուսումնասիրություն և քաղվածքներ

•  2011 և 2012թթ աշխատաժամանակի հաշվարկման տեղեկագրեր, 
ընդլայնված շախմատաձև հաշվետվություններ, հաշվարկային 
թերթիկներ, աշխատավարձի վճարացուցակներ, եկամտային 
հարկի ամսական ամփոփ հաշվարկներ, վարձու աշխատողի 
և քաղաքացիաիրավական պայմանագրով ծառայություններ 
մատոուցողի գրանցման հայտ և այլ փաստաթղթեր
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•   2011 և 2012թթ աշխատավարձի գծով վճարման հանձնարարագրեր 
և LSFinance համակարգից քաղվածքներ աշխատավարձի գծով 
կատարված վճարումների վերաբերյալ

•    Անձնակազմի կառավարման վարչության և ֆինանսական 
վարչության աշխատակիցների պաշտոնների անձնագրեր

•   Անձնակազմի կառավարման բաժնի կանոնադրություն և 
ֆինանսական վարչության կանոնադրություն 

Հարցազրույցների արձանագրություններ
•   ՀՀ ՖՆ և այլ պետական մարմինների Ֆինանսական և անձնակազմի 

կառավարման վարչության աշխատակիցների հետ կատարված 
հարցազրույցներ

Հղումներ ինտերնետային կայքերին
•   www.minfin.am,
•  www.csc.am

ԿՑ-19 Օրենսդրական և կանոնակարգային փաստաթղթեր
•	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենք
•		«Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ 

կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որոշում
• Գնումների գործընթացը կանոնակարգող ՀՀ ՖՆ հրամաններ

Գնումների վերաբերյալ փաստաթղթեր և տեղեկանքներ
• ՀՀ պետական մարմինների գնումների 2012 և 2013թթ պլաններ
•  Տեղեկանքներ պետական մարմինների 2011 և 2012թթ գնումների  

ծավալների վերաբերյալ տրամադրված ՀՀ ՖՆ կողմից
•  2012թ. պետության կարիքների համար իրականացված առանձին 

գնումների գծով հայտարարություններ,  ընթացակարգերի 
արձագրություններ և այլ փաստաթղթեր

•  Գնումների աջակցման կենտրոնի հաշվետվությունը 2012 թվականի 
ընթացքում պետական կառավարման մարմինների և պետական 
հիմնարկների կատարած գնումների վերաբերյալ

•  ՀՀ Վերահսկիչ պալատի 2012թ վերահսկողության արդյունքների 
տարեկան հաշվետվություն

•  ՀՀ ՖՆ ֆինանսական վերահսկողության տեսչության կողմից 
2012թ ընթացքում իրականացված ստուգումների վերաբերյալ 
հաշվետվություն

•  Պետական մարմինների ներքին աուդիտների հաշվետվություններ 
(գնումների ոլորտում իրականացված աուդիտների մասով)

Բողոքներին առնչվող փաստաթղթեր և տեղեկանքներ
•   Գնումների բողոքարկման խորհրդի անդամների ցուցակ (www.

gnumner.am),
•   Պետության կարիքների համար իրականացված գնումների 

գծով 2012թ, ներկայացված բողոքների և դրանց վերաբերյալ 
բողոքարկման հանձնաժողովի որոշումների արձանագրություններ 
(www.gnumner.am),

•   Տեղեկանք ԳԱԿ-ից 2011-2013թթ ընթացքում գնումների 
բողոքարկման խորհրդի կողմից ստացված բողոքների վերաբերյալ 
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Հարցազրույցների արձանագրություններ
•  Գնումների աջակցման կենտրոնի, ՀՀ ՖՆ և առանձին պետական 

մարմինների գնումների գծով պատասխանատու պաշտոնյաների 
հետ հարցազրույցներ

•  Հարցազրույցներ ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ ՖՆ և այլ պետական մարմինների 
ներքին աուդիտորների հետ

•  Հարցազրույցներ ՀՀ ՖՆ ֆինանսական վերահսկողության 
տեսչության և ՀՀ Վերահսկիչ պալատի պաշտոնատար անձանց հետ

Հղումներ ինտերնետային կայքերին
•  Գնումների էլեկտրոնային տեղեկատու (www.gnumner.am կամ www.

procurement.am)։ 
• www.azdarar.am
• www.armeps.am
• www.minfin.am

ԿՑ-20 Օրենսդրական և կանոնակարգային փաստաթղթեր
•	«Գանձապետական համակարգի մասին» ՀՀ օրենք
• «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք
•  «ՀՀ պետական և համայնքների բյուջեների կատարման կարգը 

հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 12.01.2002թ. թիվ 48 
որոշմամբ ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշում

• ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշում
• ՀՀ ՖՆ 18.09.2008թ. N 730-Ն հրաման
• ՀՀ ՖԷՆ 23.07.2007թ. N 597-Ն հրաման
• ՀՀ ՖԷՆ 24.12.2007թ. թիվ 898-Ն հրաման
• ՀՀ ՖՆ 24.12.2007թ.  N 899-Ն հրաման

Ներքին հսկողությունների վերաբերյալ փաստաթղթեր և տեղեկանքներ
•		ԳԳօր և Client Treasury համակարգերում գանձապետական ներքին 

հսկողության գործառույթների ուսումնասիրություն, քաղածքներ և 
տեղեկանքներ տրամադրված համակարգերի,հարցազրույցներ այդ 
գործընթացներում ներգրավված պաշտոնատար անձանց հետ

•  ՀՀ ֆՆ, ԿԳՆ և այլ պետական մարմինների ֆինանսական 
և  գնումների ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող 
ֆինանսական և այլ ներքին հսկողության համակարգերի, 
կանոնակարգերի և գործառույթների ուսումնասիրություն, 
հարցազրույցներ այդ գործընթացներում ներգրավված 
պաշտոնատար անձանց հետ

Հաշվետվություններ
•		Պետական մարմինների ներքին աուդիտի հաշվետվություններ և 

հարցազրույցներ ներքին աուդիտի բաժնի աշխատակիցների հետ
•		ՀՀ Վերահսկիչ պալատի 2010-2012թթ տարեկան և ընթացիկ 

հաշվետվություններ (www.coc.am) և հարցազրույց վերահսկիչ 
պալատի պաշտոնյաների հետ

Հարցազրույցներ
•		Հարցազրույց ՀՀ ՖՆ կենտրենական գանձապետարանի և 

գնումների գործընթացի կարգավորման համար պատասխանատու 
ստորաբաժանումների պաշտոնատար անձանց հետ
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ԿՑ-21 Օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտեր
•	«Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենք
•		«Ներքին աուդիտի գործընթացի կազմակերպման, «Ներքին 

աուդիտի մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված լիազոր մարմնի 
սահմանման և ՀՀ կառավարության 2008թ. մայիսի 15-ի N503 
որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 11.08.2011թ. N1233-Ն որոշում

•		«50 տոկոս եվ ավելի պետական մասնակցությամբ բաժնետիրական 
ընկերությունների վերստուգող հանձնաժողովների (վերստուգողների) 
լիազորությունները բաժնետոմսերի կառավարման լիազորություն 
ունեցող պետական կառավարման մարմինների ներքին աուդիտի 
ստորաբաժանումներին վերապահելու կամ այդ մարմինների 
որոշմամբ մասնավոր ընկերություններին պատվիրելու և Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 21-ի 
N1923-Ն ու 2005 թվականի մայիսի 19-ի N1187-Ն որոշումներն ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 31.05.2012թ. թիվ 732-Ն որոշում

•  «ՀՀ ներքին աուդիտի մասնագիտական գործունեության 
ստանդարտների կիրառման մեթոդական ցուցումները հաստատելու 
մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի 08.12.2011թ. N974-Ն հրաման 

•  «Կազմակերպությունների ներքին աուդիտի որակի երաշխավորման 
նպատակով կազմակերպության գործունեության հետ չառնչվող 
անձանց կողմից կազմակերպության ներքին աուդիտի համակարգի 
գնահատումների իրականացման, ինչպես նաև ստուգում իրականացնող 
մարմինների և արտաքին աուդիտի մարմնի հետ ներքին աուդիտի 
համագործակցության կարգերը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 08.08.2013թ. N 896-Ն որոշում

Հաշվետվություններ 
•  «ՀՀ հանրային հատվածի ներքին աուդիտի համակարգի 2012թ. 

տարեկան ամփոփ հաշվետվության» ՀՀ ՖՆ (www.minfin.am)

Այլ փաստաթղթեր
•  Իրականացված աուդիտների արդյունքներով ներքին աուդիտի կողմնից 

ներկայացված բացահայտումների, առաջարկությունների և դրանց 
ուղղությամբ ղեկավարության կողմից ձեռնարկված միջոցառումներին 
վերաբերվող նամակագրություն

•  Աուդիտի էլեկտրոնային համակարգի և առանձին փաստաթղթերի 
ուսումնասիրություն (քաղվածքներ ռսկերի հավանականության 
գնահատումների և ռիսկերի խմբերի սահմանումների վերաբերյալ և այլն)

•  Պետական մարմինների աուդիտի հաշվետվությունների և աուդիտի 
կոմիտեների արձանագրությունների ուսումնասիրություն

Հարցազրույցներ
•  Հարցազրույց ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի պետական ներքին ֆինանսական 

հսկողության և պետական գնումների մեթոդաբանության վարչության 
աշխատակիցների հետ

•  Հարցազրույց ՀՀ ՖՆ, ՀՀ ԿԳՆ և այլ պետական մարմինների աուդիտի 
ստորաբաժանումների ղեկավարների հետ

Ինտերնետային կայքեր
•	www.minfin.am
•	www.laws.am
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ԿՑ-26 Օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտեր
•	«ՀՀ Սահմանադրություն»
•	«ՀՀ Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք
• «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենք
• «Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենք
• Վերահսկիչ պալատի կանոնակարգ

Հաշվետվություններ
•  «ՀՀ 2012թ. պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ» ՀՀ կառավարության 

տարեկան հաշվետվություն
•  «ՀՀ կառավարության «ՀՀ 2012թ. պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ» 

տարեկան հաշվետվության մասին» ՎՊ եզրակացություն (հաստատվել է ՎՊ 
խորհրդի 2013թ. մայիսի 24-ի թիվ 10/1 որոշմամբ)

•  ՎՊ 2010, 2011 և 2012թթ տարեկան ծրագրերը և դրանց կատարման  
վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունները (www.coc.am)

Այլ փաստաթղթեր
•  ՎՊ 2012թի տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ ՀՀ պետական 

մարմինների պաշտոնական արձագանքներ հրապարակված ՀՀ 
կառավարության  պաշտոնական կայքում (www.e-gov.am)

•  ՎՊ կողմից պատրաստված տեղեկանք ՎՊ 2012թ տարեկան հաշվետվությամբ 
հայտնաբերված խախումների և թերությունների վերացման ուղղությամբ ՀՀ 
պետական մարմինների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների վերաբերյալ

Հարցազրույցներ
• Հարցազրույց ՎՊ պալատի ներկայացուցիչների հետ

Ինտերնետային կայքեր
•	www.parliament.am
•	www.e-gov.am
• www.laws.am
• www.coc.am

ԿՑ-27 Օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտեր
•	«ՀՀ Սահմանադրություն»
•	«ՀՀ Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք
•	«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենք
•	Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների կանոնակարգեր
•	ՀՀ 2002-2013թթ.պետական բյուջեների մասին ՀՀ օրենքներ
•		ՀՀ 2010-2012թթ.պետական բյուջեների կատարման եռամսյակային 

համամասնությունների մասին ՀՀ կառավարության որոշումներ
•		ՀՀ 2012թ. պետական բյուջեում փոփոխությունների վերաբերյալ ՀՀ 

կառավարության որոշումներ

Հաշվետվություններ
•			«ՀՀ 2012թ. պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ» ՀՀ կառավարության 

տարեկան հաշվետվություն
•			«ՀՀ կառավարության «ՀՀ 2012թ. պետական բյուջեի կատարման 

վերաբերյալ» տարեկան հաշվետվության մասին» ՀՀ Վերահսկիչ պալատի 
եզրակացություն (հաստատվել է ՀՀ ՎՊ խորհրդի 2013թ. մայիսի 24-ի թիվ 10/1 
որոշմամբ)

Այլ փաստաթղթեր
•		«ՀՀ 2013 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 

քննարկման հետ կապված փաստաթղթերի ուսումնասիրություն (ԱԺ 
ներկայացված փաստաթղթերի փաթեթներ, ֆինանսավարկային և բյուջետային 
հարցերով հանձնաժողովի նիստերի արձանագրություններ, Ազգային ժողովի 
նիստերի արձանագրություններ, տեղականք-ամփոփաթերթեր և այլ ներքին 
գրագրություններ և այլն)
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Հարցազրույցներ
•		Հարցազրույց ՀՀ ԱԺ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերով մշտական 

հանձնաժողովի նախագահի հետ 
•		Հարցազրույց ՀՀ վերահսկիչ պալատի ներկայացուցիչների հետ

Ինտերնետային կայքեր
•	www.parliament.am
•	www.minfin.am
•	www.laws.am
•	www.coc.am

ԿՑ-28 Օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտեր
•	«ՀՀ Սահմանադրություն»
•	«ՀՀ Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք
•	«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենք
•	«ՀՀ Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենք
•	Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների կանոնակարգեր

Հաշվետվություններ
•		«ՀՀ 2012թ. պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ» ՀՀ կառավարության 

տարեկան հաշվետվություն
•		«ՀՀ կառավարության «ՀՀ 2012թ. պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ» 

տարեկան հաշվետվության մասին» ՀՀ Վերահսկիչ պալատի եզրակացություն 
(հաստատվել է ՀՀ ՎՊ խորհրդի 2013թ. մայիսի 24-ի թիվ 10/1 որոշմամբ)

•		«ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2012 թվականի տարեկան հաշվետվություն» 
(հաստատվել է ՀՀ ՎՊ խորհրդի 2013թ. մարտի 29-ի թիվ 7/1 որոշմամբ)

•			ՀՀ 2010-2012թթ.պետական բյուջեների կատարման հաշվետվություններ

Այլ փաստաթղթեր
•		ՀՀ 2010,2011 և 2012թթ պետական բյուջեների կատարման 

հաշվետվությունների հաստատման վերաբերյալ ՀՀ ԱԺ նիստերի 
արձանագրություններ,

•		ՀՀ 2010-2012թթ պետական բյուջեների կատարման հաշվետվությունների 
վերաբերյալ ՀՀ վերահկիչ պալատի եզրակացությունների և ՀՀ վերահսկիչ 
պալատի 2010-2012թթ տարեկան հաշվետվությունների ՀՀ ԱԺ տրամադրման 
ժամկետների վերաբերյալ քաղվածքներ գնարցամատյաններից

•		ՀՀ 2010-2012թթ պետական բյուջեների կատարման հաշվետվությունների 
վերաբերյալ ՀՀ վերահսկիչ պալատի եզրակացությունների և ՀՀ վերահսկիչ 
պալատի 2010-2012թթ տարեկան հաշվետվությունների վերաբերյալ ՀՀ ԱԺ 
հանձնաժողովների նիստերի արձանագրություններ

Հարցազրույցներ
•		Հարցազրույց ՀՀ ԱԺ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերով մշտական 

հանձնաժողովի նախագահի հետ 
•			Հարցազրույց ՀՀ Վերահսկիչ պալատի ներկայացուցիչների հետ

Ինտերնետային կայքեր
•	www.parliament.am
•	www.minfin.am
•	www.laws.am
• www.coc.am
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Հավելված Դ. ՖՆ-ի կազմակերպչական կառուցվածքը30 

30 Իինքնագնահատման աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում
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Հավելված Ե. Որակի երաշխավորման մեխանիզմը 
(ՊԾՖՀ-ի ստուգում)

ՊԾՖՀ-ի գնահատման կառավարման կազմակերպումը

Հայաստանի Հանրապետության (կենտրոնական կառավարության) ՊԾՖՀ-ի 
գնահատման 2014թ. մայիսի վերջնական հաշվետվության պլա նա վորման 
և պատրաստման համար սահմանվել են որակի երաշխավորման հետևյալ 
մեխանիզմները: 

1. Հայեցակարգային փաստաթղթի և /կամ տեխնիկական 
առաջադրանքի ուսումնասիրություն

Հայեցակարգային փաստաթղթի նախնական տարբերակը մշակվել է 
ՖՆ-ի կողմից և քննության առնվել 2013թ. ապրիլին և մայիսին հետևյալ 
ուսումնասիրողների կողմից.

1. Արման Վաթյան, Համաշխարհային բանկ 
2. Դավիդ Ֆրանցրեբ, ԳՄՀԸ
3. Վարսենիկ Մնացականյան, ԳՄՀԸ
4. Ալեսանդրո Զանոտա, Հայաստանում ԵՄ-ի պատվիրակություն
5. ՖՆ

2013թ. մայիսի 30-ին այն ներկայացվել է ՊԾՖՀ-ի քարտուղարության 
(տկն. Հելենա Ռամոսին) ուսումնասիրմանը և մեկնաբանությունները 
ստացվել են 2013թ. հունիսին:

Հայեցակարգային փաստաթուղթը վերջնական տեսքի է բերվել 2013թ. 
հունիսի 25-ին:

2. Հաշվետվության նախնական տարբերակ (ներ)ի ուսումնասիրությունը

2014թ. հունվարի 9-ի առաջին նախնական տարբերակը նույն ամսաթվին 
ներկայացվել է հետևյալ անձանց ուսումնասիրմանը. 

1. Արման Վաթյան, Համաշխարհային բանկ
2. Գարեգին Սերգեյան, Համաշխարհային բանկ
3. Դավիդ Ֆրանցրեբ, ԳՄՀԸ
4. Վարսենիկ Մնացականյան, ԳՄՀԸ
5. Ալեսանդրո Զանոտա, Հայաստանում ԵՄ-ի պատվիրակություն
6. DEVCO-ի 3-րդ ստորաբաժանում (բյուջետային աջակցություն և 

պետական ֆինանսական կառավարում)
7. Տերեսա Դաբան Սանչես, ԱՄՀ
8. Մարկ Դեյվիս, ՎԶԵԲ
9. Դեյվիդ Դոուլ, ԱԶԲ

10. Ջուպ Վրոլյիկ, ՍԻԳՄԱ
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11. Վերահսկող թիմ
12. Գնահատող թիմեր

2014թ. մար տի 24-ի հաշ վետ վութ յան երկ րորդ նախ նա կան տար բե րա կը 
ներ կա յաց վել է ՊԾՖՀ-ի քար տու ղա րութ յուն (պրն. Ֆիլ Սի նե թին) 2014թ. 
մար տի 25-ին, իսկ մեկ նա բա նութ յուն նե րը ստաց վել են 2014թ. ապ րի լի 4-ին: 

3. Հաշ վետ վութ յան վերջ նա կան տար բե րա կի ու սումնա սի րութ յու նը 

Հաշ վետ վութ յան վե րա նայ ված տար բե րա կը և բո լոր (այդ թվում 
ՊԾՖՀ-ի քար տու ղա րութ յան) մեկ նա բա նութ յուն նե րին ար ձա գանքն 
ար տա ցո լող աղ յու սա կը ներ կա յաց վել և քն նարկ վել են ԶԳ-նե րի, գնա-
հա տող թի մե րի և վե րահս կող թի մի մաս նակ ցութ յամբ 2014թ. ապ րի լի 
9-ին տե ղի ու նե ցած աշ խա տա ժո ղո վում: 

Հաշ վետ վութ յան 2014թ. ապ րի լի 23-ի վերջ նա կան նախ նա կան տար բե-
րա կը ու ղարկ վել է ՊԾՖՀ-ի քար տու ղա րութ յուն 2014թ. ապ րի լի 25-ին: Այն 
նե րա ռել է փոր ձա գի տա կան ու սում նա սիր ման բո լոր խմբե րի մեկ նա բա-
նութ յուն նե րին ար ձա գանքն ար տա ցո լող աղ յու սա կը: ՊԾՖՀ-ի քար տու-
ղա րութ յու նը տվել է նշված ար ձա գան քին իր մեկ նա բա նութ յուն նե րը մա յի-
սի 1-ին՝ խնդրե լով ներ կա յաց նել ո րոշ լրա ցու ցիչ պար զա բա նում ներ: Գ նա-
հա տող թի մը ներ կա յաց րել է դրանք մա յի սի 11-ին:

4. Լրացուցիչ տեղեկատվություն
Գնահատման վերահսկող 
թիմի (ՊԾՖՀ-ի 
առաջադրանքային խմբի) 
ստեղծման ամսաթիվ 

2013թ. հունիսի 25-ը

Վերահսկող թիմի 
ղեկավար և անդամներ

Ղեկավար՝
Պրն. Պավել Սաֆարյան
ՀՀ Ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ

Անդամներ՝
1) ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն,
2) Հայաստանում ԵՄ-ի պատվիրակություն,
3) ԳՄՀԸ,
4) ՀԲ:

Գնահատման 
աշխատանքների ղեկավար

Մակար Ղամբարյան
ՀՀ Ֆի նանս նե րի նա խա րա րութ յան Պե տա կան ներ-
քին ֆի նան սա կան հսկո ղութ յան և պե տա կան գնում-
նե րի մե թո դա բա նութ յան վարչության պետ
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Գնահատող թիմերի 
ղեկավարներ

Գայանե Զարգարյան, ՖՆ
Գ նա հա տող թիմ 1-ին (պե տա կան բյու ջեի կա տա րում, 
գրան ցումնե րի վա րում և հաշ վետ վութ յուն ներ)

Դա վիթ Համ բար ձում յան, ՖՆ
Գ նա հա տող թիմ 2-րդ (բյու ջեի կա ռուց ված քի ամ բող-
ջա կա նութ յուն և թա փան ցի կութ յուն, հա մա գոր ծակ-
ցութ յուն դո նոր նե րի հետ)

Մա կար Ղամ բար յան, ՖՆ
Գ նա հա տող թիմ 3-րդ (պե տա կան գնումներ, ներ քին 
հսկո ղութ յուն և  աու դիտ)

Ար ման Պո ղոս յան, ՖՆ
Գ նա հա տող թիմ 4-րդ (հար կա յին վար չա րա րութ յուն)

Գա գիկ Բար սեղ յան, ԱԺ
Գ նա հա տող թիմ 5-րդ (ԱԺ Ֆի նան սա վար կա յին և 
բ յու ջե տա յին հար ցե րի մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի 
ի րա վա սութ յուն ներ)

Կա րեն Ա ռուս տամ յան, ՎՊ
Գ նա հա տող թիմ 6-րդ ( Վե րահս կիչ պա լա տի ի րա վա-
սութ յուն ներ)

Հայաստանի Հանրապետության (կենտրոնական կառավարության) 
Պետական ծախսերի և ֆինանսական հաշվետվողականության (ՊԾՖՀ) 

գնահատման հաշվետվություն, Մայիս 11, 2014 թվական

Սույն հաշվետվության պատրաստման ընթացքում որակի ապահովման 
գործընթացը լիովին բավարարում է ՊԾՖՀ քարտուղարության բոլոր 

պահանջներին, ուստի արժանանում է ‘PEFA CHECK’-ի: 

ՊԾՖՀ քարտուղարություն,Մայիսի 28, 2014 թվական
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