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Հոդված 26. Հաշվեքննիչ պալատի ընթացիկ եզրակացությունը 
  

1. Հաշվեքննիչ պալատի հաշվեքննություն իրականացնող կառուցվածքային 
ստորաբաժանման ղեկավարը հաշվեքննության ավարտից հետո ընթացիկ եզրակացության 
նախագիծը ներկայացնում է տվյալ կառուցվածքային ստորաբաժանման գործունեությունը 
համակարգող հաշվեքննիչ պալատի անդամին՝ վավերացման: 

2. Ընթացիկ եզրակացության նախագիծը հաշվեքննիչ պալատի անդամի կողմից 
վավերացվելուց հետո ներկայացվում է հաշվեքննիչ պալատի հաստատմանը: Ընթացիկ 
եզրակացության նախագծի հետ պալատ են ներկայացվում նաև վերջինիս կազմման համար 
հիմք հանդիսացող հաշվեքննության արձանագրությունները ու դրանց վերաբերյալ 
հաշվեքննության օբյեկտի ղեկավարի կամ նրան փոխարինող անձի առարկությունները և 
բացատրությունները: 

3. Ընթացիկ եզրակացության վերաբերյալ հաշվեքննիչ պալատը որոշում է կայացնում 
դրա նախագիծն ստանալուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում: 

4. Հաշվեքննիչ պալատը պետական բյուջեի երեք, վեց և ինն ամիսների կատարման 
վերաբերյալ ընթացիկ եզրակացությունները համապատասխանաբար այդ 
ժամանակահատվածների ավարտման օրվանից հետո՝ չորս ամսվա ընթացքում, ներկայացնում 
է Ազգային ժողով: 

5. Գործունեության ծրագրի երկրորդ մասում ընդգրկված ծրագրային կետի. 
1) կատարման արդյունքում կազմված՝ 
ա. կատարողականի հաշվեքննության ընթացիկ եզրակացությունը ներառում է 

հաշվետվություն հաշվեքննության առարկայի տնտեսման եւ/կամ նպատակային 
արդյունավետության եւ/կամ ծախսային արդյունավետության վերաբերյալ. 

բ. ֆինանսական եւ համապատասխանության հաշվեքննությունների ընթացիկ 
եզրակացությունները ներառում են սույն օրենքի 27-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի 
տեղեկատվությունը եւ 2-րդ կետի ա. կամ բ. կամ գ. կամ դ. ենթակետով նախատեսված 
կարծիքը: 

2) կատարման արդյունքում կազմված ընթացիկ եզրակացությունը, ըստ 
անհրաժեշտության, ներառում է՝ 

ա. գրառում` անհամապատասխանություն կամ խեղաթյուրում չհայտնաբերելու մասին. 
բ. գրառում` անհամապատասխանության կամ խեղաթյուրման վերաբերյալ. 
գ. առաջարկություններ հաշվեքննության օբյեկտի ղեկավարությանը եւ այլ շահագրգիռ 

կողմերին. 
դ. հաշվեքննության արձանագրությունների վերաբերյալ հաշվեքննության օբյեկտների 

ղեկավարների ներկայացրած առարկությունները եւ բացատրությունները. 
ե. եզրակացություններ. 
զ. այլ տեղեկատվություն: 
6. Հաշվեքննիչ պալատը գործունեության ծրագրի 2-րդ մասում ընդգրկված ծրագրային 

կետի հաշվեքննության արդյունքում կազմված ընթացիկ եզրակացությունը հաստատվելուց 
հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, ուղարկում է ծրագրային կետում նշված 

Deleted: 5. Գործունեության 
ծրագրի երկրորդ մասում 
ընդգրկված ծրագրային կետի 
կատարման արդյունքում կազմված 
ընթացիկ եզրակացությունը, ըստ 
անհրաժեշտության, ներառում է՝¶
1) գրառում` 
անհամապատասխանություն կամ 
խեղաթյուրում չհայտնաբերելու 
մասին.¶
2) գրառում` 
անհամապատասխանության կամ 
խեղաթյուրման վերաբերյալ.¶
3) առաջարկություններ 
հաշվեքննության օբյեկտի 
ղեկավարությանը և այլ շահագրգիռ 
կողմերին.¶
4) հաշվեքննության 
արձանագրությունների վերաբերյալ 
հաշվեքննության օբյեկտների 
ղեկավարների ներկայացրած 
առարկությունները և 
բացատրությունները.¶
5) եզրակացություններ.¶
6) այլ տեղեկատվություն:



հաշվեքննության օբյեկտի ղեկավարին, որն ընթացիկ եզրակացությունն ստանալուց հետո՝ 30 
օրվա ընթացքում, հաշվեքննիչ պալատին տրամադրում է ընթացիկ եզրակացությունում 
ամրագրված անհամապատասխանության, խեղաթյուրման վերացման, առաջարկությունների 
իրականացման և ընթացիկ եզրակացությանը վերաբերող այլ գրավոր տեղեկատվություն: 

7. Հաշվեքննիչ պալատը սույն հոդվածի 6-րդ մասում նշված տեղեկատվությունն 
ստանալուց հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, այն կցում է համապատասխան 
ընթացիկ եզրակացությանը և ներկայացնում Ազգային ժողով և Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարություն: 

8. Սույն հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված տեղեկատվության տրամադրման պահանջի 
խախտման դեպքում հաշվեքննիչ պալատը նախատեսված ժամկետի ավարտից հետո՝ երեք 
աշխատանքային օրվա ընթացքում, դրա վերաբերյալ տեղեկատվությունը կցում է ընթացիկ 
եզրակացությանը և ուղարկում է Ազգային ժողով և Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարություն: 
 
Հոդված 28. Հաշվեքննիչ պալատի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդումը 
  

1. Տարեկան հաղորդումը բաղկացած է երեք մասից՝ 
1) պետական բյուջեի կատարողականի հաշվեքննության հետ կապված՝ նախորդ տարվա 

ընթացքում իրականացված աշխատանքների մասին ամփոփ տեղեկատվություն. 
2) գործունեության ծրագրի 2-րդ մասում ընդգրկված ծրագրային կետերի կատարման 

վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն. 
3) նախորդ տարվա ընթացքում գործունեության ծրագրի 3-րդ մասի իրականացման 

վերաբերյալ հաշվեքննիչ պալատի տեղեկատվությունը և արտաքին աուդիտորական 
կազմակերպության կողմից տրված եզրակացությունը: 

2. Տարեկան հաղորդման 2-րդ մասում ներառվում է միայն այն ծրագրային կետերի 
կատարման վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվությունը, որոնց մասով ընթացիկ 
եզրակացությունը սույն օրենքի 26-րդ հոդվածի 7-րդ կամ 8-րդ մասով սահմանված կարգով 
ներկայացվել է Ազգային ժողով մինչեւ տվյալ տարվա ապրիլի 1-ը: 

3. Հաշվեքննիչ պալատը յուրաքանչյուր տարի՝ մինչև հունիսի 1-ը, Ազգային ժողով է 
ներկայացնում նախորդ տարվա իր գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդումը: 
 
 

 

Deleted: տարեկան հաղորդումը 
Ազգային ժողով ուղարկվելուց 
առնվազն մեկ ամիս առաջ


