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Հոդված 1.2. Սահմանումներ և հասկացություններ 

  
Սույն օրենքի իմաստով` 
1. Բյուջետային եկամուտներն են օրենսդրությանը համապատասխան պետական 

և համայնքների բյուջեներ մուտքագրվող` համապատասխանաբար պետական 
մարմնի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից տնօրինվող 
դրամական միջոցները (բացառությամբ սույն հոդվածի 7-րդ մասում թվարկված ոչ 
ֆինանսական ակտիվների օտարումից ստացվող միջոցների և սույն օրենքով 
բյուջեների դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրներին դասվող 
միջոցների): 

2. Բյուջետային ծախսերն են պետական և տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններին օրենսդրությամբ վերապահված գործառույթների ֆինանսական 
ապահովման նպատակով (բացառությամբ վարկերի և փոխատվությունների 
տրամադրման, ներգրավված փոխառու միջոցների մարումների, ինչպես նաև 
բաժնետոմսերի և կապիտալում մասնակցության և այլ արժեթղթերի ձեռք բերման 
դեպքերի) համապատասխան բյուջեներից ուղղվող դրամական միջոցները: 

3. Կապիտալ կամ ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերն են պետական և 
համայնքային նշանակության ծրագրերի շրջանակներում նախատեսվող այն 
ծախսերը, որոնք հանգեցնում են սույն հոդվածի 7-րդ մասում թվարկված ոչ 
ֆինանսական ակտիվների ստեղծմանը (ձեռք բերմանը) կամ դրանց արժեքի 
ավելացմանը: 

4. Ընթացիկ ծախսերն են այն ծախսերը, որոնք ընդգրկված չեն կապիտալ 
ծախսերում: 

5. Փոխառու միջոցներն են պետության կամ համայնքի կողմից թողարկված 
արժեթղթերի տեղաբաշխումից, ինչպես նաև վարկերի և բյուջետային 
փոխատվությունների տեսքով բյուջեներ ստացվող միջոցները: 

6. Ֆինանսական ակտիվներն են պետությանը կամ համայնքին սեփականության 
իրավունքով պատկանող իրավաբանական անձանց բաժնետոմսերը, կապիտալում 
այլ մասնակցությունը և այլ արժեթղթերը, բյուջեներից տրամադրված բյուջետային 
վարկերը և փոխատվությունները, ինչպես նաև բյուջեների միջոցների տարեսկզբի 
ազատ մնացորդը: 

7. Ոչ ֆինանսական ակտիվներն են պետությանը կամ համայնքին 
սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցները (հիմնական 
ֆոնդերը), բարձրարժեք ակտիվները, չարտադրված ակտիվները, պետական 
ռազմավարական և համայնքային նշանակության պահուստներում պահվող 
ապրանքանյութական արժեքները: 



8. Բյուջետային մուտքերն են պետական կամ համայնքների բյուջեներ ստացվող 
դրամական միջոցները: Բյուջետային մուտքերը ներառում են տվյալ բյուջեին 
օրենքով ամրագրված բյուջետային եկամուտները, բյուջեի միջոցների տարեսկզբի 
ազատ մնացորդը, բյուջեից տրամադրված բյուջետային վարկերի և 
փոխատվությունների գումարների վերադարձից, ոչ դրամային տեսքով այլ 
ֆինանսական ակտիվների և ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից ստացվող, 
ինչպես նաև ներգրավված փոխառու և այլ դրամական միջոցները: 

9. Բյուջետային ելքերն են Սահմանադրությամբ և օրենքներով պետական և 
համայնքների բյուջեներից պետությանը և տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններին վերապահված իրավասությունների իրականացմանն ուղղվող 
դրամական միջոցները: Բյուջետային ելքերը ներառում են բյուջետային ծախսերը, 
ինչպես նաև ֆինանսական ակտիվների (բացառությամբ բյուջեների միջոցների 
տարեսկզբի ազատ մնացորդի) ձեռքբերումները և ներգրավված փոխառու 
միջոցների մարումները: 

10. Բյուջետային հատկացումներն են բյուջեն հաստատող իրավական ակտով 
բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների գծով նախատեսված 
միջոցները: 

11. Բյուջեն հաստատող իրավական ակտն է պետական բյուջեի մասով Ազգային 
ժողովի ընդունած` տվյալ տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքը, իսկ համայնքի 
բյուջեի մասով` համայնքի ավագանու ընդունած` համայնքի բյուջեի մասին որոշումը: 
Բյուջեն հաստատող իրավական ակտը սահմանում է համապատասխան բյուջեի 
տվյալ տարվա մուտքերը և ելքերը, բյուջետային հատկացումների բաշխումն ըստ 
դրանց գլխավոր կարգադրիչների, ինչպես նաև այլ նորմատիվ դրույթներ, որոնք 
գործում են միայն այն ժամանակահատվածում, որի համար ընդունվել է բյուջեն (եթե 
այլ բան չի նախատեսվում բյուջեն հաստատող իրավական ակտով): 

12. Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչներն են պետական 
բյուջեով նախատեսվող հատկացումների գծով տվյալ տարվա պետական բյուջեի 
ելքերի գերատեսչական կառուցվածքում նշված պետական մարմինները և (կամ) 
պետական հիմնարկները` իրենց գծով սահմանված հատկացումների մասով, իսկ 
համայնքի բյուջեով նախատեսվող հատկացումների գծով` համայնքի ղեկավարը: 
Բյուջեներով նախատեսվող ծրագրերի իրականացման արդյունավետությունը 
բարձրացնելու նպատակով այդ ծրագրերի գծով բյուջետային հատկացումների 
գլխավոր կարգադրիչի լիազորություններն օրենքով կամ Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության որոշմամբ (այդ ծրագրերը պետական բյուջեում 
նախատեսված լինելու դեպքում) կամ համայնքի ավագանու որոշմամբ (այդ 
ծրագրերը համայնքի բյուջեում նախատեսված լինելու դեպքում) կարող են 
վերապահվել համապատասխանաբար պետական մարմնի կամ համայնքային 
կառավարչական հիմնարկի առանձնացված ստորաբաժանմանը, այլ հիմնարկի: 
Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչի իրավասությունը 
և պարտականությունները սահմանվում են օրենսդրությամբ: 

13. Պետական լիազորված մարմինն է պետական ֆինանսների կառավարման 
բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության (այսուհետ` 
կառավարություն) լիազորած պետական կառավարման մարմինը: 

14. Նպատակային բյուջետային մուտքերն են` 
ա) օրենքով իրեն վերապահված իրավասության շրջանակներում, 

կառավարության (կամ համայնքի) և վերջիններիս միջոցներ հատկացնողի միջև 
կնքված գործարքով նախատեսված որոշակի բյուջետային ելքերի կատարման 
նպատակով կառավարությանը (կամ համայնքին) նվիրաբերվող կամ վարկի 
տեսքով տրամադրվող (կամ նվիրաբերվող կամ վարկի տեսքով տրամադրվող 
ապրանքների դրամայնացումից) պետական (կամ համայնքի) բյուջե մուտքագրվող 
գումարները. 



բ) առանձին բյուջետային ելքերի ֆինանսավորման նպատակով օրենքով 
սահմանված պարտադիր վճարների գծով պետական կամ համայնքի բյուջե 
մուտքագրվող գումարները: 

15. Նպատակային բյուջետային ֆոնդը համապատասխան բյուջեին 
օրենսդրությամբ ամրագրված բյուջետային մուտքերի կազմից օրենքով կամ 
կառավարության կամ համայնքի ավագանու որոշումներով առանձնացվող 
մուտքերի որոշ տեսակների (կամ դրանց հստակ սահմանված մասի) և բացառապես 
դրանց հաշվին ֆինանսավորվող բյուջետային ելքերի ամբողջությունն է: 
Նպատակային բյուջետային ֆոնդը համապատասխան բյուջեի բաղկացուցիչ մասն 
է: 

16. Արտաբյուջետային (այդ թվում` ավանդային) հաշիվներն են պետական կամ 
համայնքային հիմնարկի անվամբ գանձապետական միասնական հաշվում 
պետական բյուջեի միջոցների և համայնքների բյուջեների միջոցների ենթահաշվից 
դուրս գործող ենթահաշիվները, ինչպես նաև բանկային համակարգում գործող 
հաշիվները: Արտաբյուջետային հաշիվները բացվում են և նախատեսված են` 

ա) առանձին դեպքերում նպատակային բյուջետային մուտքերի և դրանց հաշվին 
կատարվող ելքերի (ներառյալ` նպատակային բյուջետային ֆոնդերի մուտքերի և 
ելքերի) կատարման և առանձնացված հաշվառման համար. 

բ) օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների կողմից 
Հայաստանի Հանրապետությանը ապրանքային տեսքով տրամադրված վարկերի և 
դրամաշնորհների դրամայնացումից առաջացող միջոցների կուտակման համար. 

գ) դատական, նախաքննական և հարկադիր կատարման մարմինների անվամբ 
դատավարական և կատարողական վարույթի նորմերի հիմքերով իրավաբանական 
և ֆիզիկական անձանցից բռնագանձվող, բռնագրավվող, առգրավվող, ի պահ 
վերցվող կամ գրավադրվող դրամական (նաև արտարժութային) միջոցների 
ստացման և դրանք օրենքի հիման վրա որոշված ստացողներին հետագա 
փոխանցումն ապահովելու համար. 

դ) պետական լիազորված մարմնի անվամբ` բյուջեների ժամանակավորապես 
ազատ միջոցների ավանդադրման, առևտրային կազմակերպություններում 
պետական բաժնեմասի մասնավորեցումից (սեփականաշնորհումից) առաջացող 
միջոցների հավաքագրման և ավանդադրման համար. 

ե) պետական կամ համայնքային հիմնարկի անվամբ` սակարկությունների 
կազմակերպման հետ կապված նախավճարների գանձումը և վերադարձն 
ապահովելու համար. 

զ) պետական հիմնարկների անվամբ` իրավաբանական անձանց 
վճարահաշվարկային սպասարկման համար. 

է) պետական մարմինների անվամբ` որոշակի ոլորտներում առանձին 
տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից իրականացվող տնտեսական գործունեության 
արդյունքում առաջացող բացասական հետևանքների վերացման և ռիսկերի 
կառավարման հետ կապված ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով այդ 
սուբյեկտների կողմից կատարվող վճարների կամ մասհանումների տեսքով 
ստացվող միջոցների կուտակման համար. 

ը) պետական և համայնքային հիմնարկների անվամբ` օրենքով կամ 
կառավարության (համայնքի ավագանու) որոշմամբ նախատեսված աղբյուրներից 
այլ նպատակներով միջոցների կուտակման համար: 

17. Ծրագիրը միևնույն վերջնական արդյունքի հասնելուն ուղղված 
քաղաքականության իրագործման միջոցառումների (այսուհետ` ծրագրի 
միջոցառումներ) տրամաբանական խմբավորումն է: 

17.1. Ծրագիրը միևնույն նպատակին հասնելուն ուղղված քաղաքականության 
իրագործման միջոցառումների (այսուհետ` ծրագրի միջոցառումներ) 
տրամաբանական խմբավորումն է: 

Deleted: դատական ակտերի 



17.2. Յուրաքանչյուր ծրագիր ներառում է տվյալ նպատակին ուղղված միայն մեկ՝ 
գլխավոր կարգադրիչի վերագրվող միջոցառումներ: 

17.3. Ծրագրի նպատակը այն կոնկրետ սոցիալական կամ հասարակական 
խնդիրն է, որի լուծմանն ուղղված է ծրագիրը: 

18. Ծրագրի միջոցառումը պետության միջամտությունն է, որը կարող է հանդես 
գալ պետական մարմինների, պետական կամ այլ կազմակերպությունների կողմից 
ծառայությունների մատուցման, աշխատանքների կատարման, ապրանքների կամ 
տրանսֆերտների տրամադրման, կապիտալ (ոչ ֆինանսական) և ֆինանսական 
ակտիվների ստեղծման (ձեռք բերման) կամ օտարման, ինչպես նաև օրենքով 
սահմանված այլ ձևերով: 

18.1. Ծրագրի միջոցառումը ծրագրի շրջանակներում քաղաքականության 
իրագործման նպատակով իրականացվող պետության միջամտությունն է, որն 
ուղղված է տվյալ ծրագրի համար սահմանված նպատակի իրագործմանը: 

19. Վերջնական արդյունքները սոցիալական, տնտեսական և շրջակա 
միջավայրի այն փոփոխություններն են, որոնց ձգտում է հասնել պետությունը 
հանրության համար ծրագրերի միջոցառումների տեսքով սահմանված 
միջամտությունների միջոցով: 

20. Տրանսֆերտները բյուջետային հիմնարկի կարգավիճակ չունեցող 
շահառուներին կամ բյուջետային համակարգի այլ մակարդակի բյուջեներին 
անհատույց և անվերադարձ տրամադրվող ֆինանսական և ոչ ֆինանսական 
միջոցներն են: 

21. Սույն հոդվածի 17-20-րդ մասերում բերված սահմանումները վերաբերում են 
բացառապես սույն օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «դ» կետով, 23-րդ հոդվածի 4-
րդ մասով և 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «դ1» կետով նախատեսված` բյուջետային 
ելքերը ծրագրային ձևաչափով ներկայացնող փաստաթղթերի կազմման 
գործընթացին: 

(1.2-րդ հոդվածը լրաց. 30.04.13 ՀՕ-45-Ն, փոփ., լրաց. 14.12.17 ՀՕ-304-Ն) 
(1.2-րդ հոդվածի 18-րդ և 21-րդ մասերի դրույթներն իրենց ուժը կորցնում են 

Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի կատարման 
վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու օրը) 
 
Հոդված 18. Պետական բյուջեի ծախսերի ուղղությունները 

  
1. Պետական բյուջեի միջոցով ֆինանսավորվում են պետական նշանակության 

ծրագրերը և ծախսերը` հետևյալ հիմնական ուղղություններով` 
ա) ընդհանուր բնույթի պետական ծառայություններ. 
բ) պաշտպանություն. 
գ) հասարակական կարգի պահպանություն և անվտանգություն. 
դ) կրթություն և գիտություն. 
ե) առողջապահություն. 
զ) սոցիալական ապահովություն. 
է) բնակարանային կոմունալ տնտեսություն. 
ը) մշակույթ, սպորտ և կրոն. 
թ) վառելիքաէներգետիկ համալիր. 
ժ) գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ջրային տնտեսություն և 

ձկնաբուծություն. 
ժա) լեռնահանքային արդյունաբերություն և հանքային հանածոներ 

(բացառությամբ վառելիքի), վերամշակող արդյունաբերություն, շինարարություն և 
բնապահպանություն. 

ժբ) տրանսպորտ և կապ, ճանապարհային տնտեսություն. 
ժգ) կառավարությանը օրենքով վերապահված իրավասությունների 

իրականացման այլ ուղղություններ: 



2. Պետական բյուջեի ծախսերում կարող են առանձին տողով նախատեսվել 
սոցիալական պաշտպանության ոլորտի, պետական լիազորված մարմնի Անշարժ 
գույքի կադաստրի կոմիտեի, հարկային մարմնի, մաքսային մարմնի, ինչպես նաև այլ 
պետական մարմինների համար ստեղծվող՝ աշխատակիցների խրախուսման և 
(կամ) համակարգի զարգացման նպատակային ֆոնդեր, որոնց ձևավորման և 
օգտագործման կարգը սահմանվում է օրենքով: Ընդ որում, 
սոցիալական պաշտպանության ոլորտի, հարկային մարմնի և մաքսային մարմնի 
խրախուսման և (կամ) համակարգի զարգացման նպատակային ֆոնդերի 
գումարների օգտագործման` «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքին, «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածին և «Մաքսային կարգավորման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 95-րդ հոդվածին համապատասխան և 
«Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 53-րդ 
հոդվածին համապատասխան ուղղությունները հաստատում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը՝ տարեկան ծախսերի նախահաշվի ձևով: 
Պետական բյուջեում նախատեսման դեպքում պետական լիազորված մարմնի, 
անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի համակարգի խրախուսման 
նպատակային ֆոնդի միջոցները օգտագործվում են պետական լիազորված մարմնի 
և անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի համակարգի 
աշխատակիցների խրախուսման համար, ընդ որում` խրախուսման միջոցներն 
օգտագործվում են համապատասխանաբար` պետական լիազորված մարմնի 
ղեկավարի և անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի համակարգի 
ղեկավարի սահմանած կարգով:  

Պետական բյուջեի ծախսերում պետական մարմնի աշխատակիցների 
խրախուսման և (կամ) համակարգի զարգացման նպատակային ֆոնդ 
նախատեսված լինելու դեպքում պետական մարմինների կամ 
դրանց պաշտոնատար անձանց վարչարարության հետևանքով պատճառված 
վնասը (բացառությամբ պետական բյուջե գանձված գումարները պետական բյուջեի 
մուտքերի համապատասխան հաշիվներից վերադարձնելու դեպքերի) հատուցվում է 
նշված ֆոնդի միջոցների, իսկ դրանց անբավարարության դեպքում՝ պետական 
բյուջեի այլ միջոցների հաշվին, եթե այլ բան սահմանված չէ օրենքով: Ընդ որում, 
օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնատար անձանց ներկայացված 
հետադարձ պահանջների բավարարումից ստացվող գումարներն ուղղվում են 
խրախուսման և (կամ) համակարգի զարգացման նպատակային ֆոնդերի 
համալրմանը: 

3. (մասն ուժը կորցրել է 30.04.13 ՀՕ-45-Ն) 
4. Բնապահպանական ծրագրերի գծով յուրաքանչյուր տարվա պետական 

բյուջեով նախատեսվող ծախսերը չեն կարող պակաս լինել, քան այդ տարվան 
նախորդող երկրորդ բյուջետային տարվա բնապահպանական և բնօգտագործման 
վճարների, իսկ 2020 թվականից սկսած՝ բնապահպանական հարկի և 
բնօգտագործման վճարների գծով փաստացի մուտքերի հանրագումարը: 

 
Հոդված 22. Ազգային ժողովում պետական բյուջեի նախագծի քննարկումը և 

հաստատումը 
  
1. Ազգային ժողովում պետական բյուջեի նախագծի քննարկման և հաստատման 

կարգը սահմանվում է «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքով: 
2. Եթե պետական բյուջեի նախագծով նախատեսվում է բյուջեի կատարումն 

ապահովող օրենքների ընդունում, ապա բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը 
քվեարկության է դրվում դրանց ընդունումից հետո: 

Deleted: , անշարժ գույքի 
պետական միասնական կադաստրի 
համակարգի

Deleted: «Հայաստանի 
Հանրապետության Ազգային ժողովի 
կանոնակարգ» 

Deleted:  Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով



Սույն մասով սահմանված պահանջը չի տարածվում Հայաստանի 
Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված 
օրենքների ընդունման վրա: 

3. Մինչև բյուջետային տարվա սկիզբը պետական բյուջեն չհաստատվելու 
դեպքում` ծախսերը կատարվում են նախորդ տարվա բյուջեի 
համամասնություններով: 

Այդ դեպքում, մինչև այդ տարում բյուջետային միջոցների օգտագործումը 
կարգավորող օրենքի ընդունումը, կառավարությունն իրավասու է տվյալ տարում 
բյուջետային միջոցները ծախսելու` օրենսդրությամբ սահմանված նպատակներով 
կատարել նախկինում կնքված պայմանագրերից բխող պարտավորությունները, 
ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների հատկացումները տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններին (նախորդ տարվա համար օրենքով սահմանված 
բաշխմամբ), շարունակել կենսաթոշակների և նպաստների վճարումները, ինչպես 
նաև ներդրումային ծրագրերի ֆինանսավորումը: Ընդ որում, նշված ծախսերը կարող 
են կատարվել, եթե դրանց ֆինանսավորման համար նախորդ տարվա պետական 
բյուջեով արդեն իսկ նախատեսված են եղել հատկացումներ: Այդ դեպքում 
կատարվող ծախսերի չափը (բացառությամբ կենսաթոշակների և նպաստների 
վճարման ծախսերի) չի կարող գերազանցել նախորդ տարվա հատկացումների մեկ 
քառորդը` եռամսյակի, կամ մեկ տասներկուերորդը` ամսվա կտրվածքով: 
Կառավարությունն իրավասու է չֆինանսավորել այն ծախսերը, որոնք չեն 
նախատեսվել տվյալ տարվա բյուջեի մասին իր կազմած օրենքի նախագծում: 

4. Եթե մինչև բյուջետային տարվա սկիզբն այդ տարվա պետական բյուջեն չի 
հաստատվում, ապա մինչև դրա հաստատումը բյուջեից շարունակվում է 
oրենսդրությամբ սահմանված կենսաթոշակների և նպաստների ֆինանսավորումը` 
ամբողջ ծավալով: 
 

  
Հոդված 25. Պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան

հաշվետվությունը 
  
1. Կառավարությունը յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի կատարման 

մասին տարեկան հաշվետվությունն Ազգային ժողով է ներկայացնում մինչև հաջորդ 
տարվա մայիսի 1-ը: Կառավարությունը յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի 
կատարման մասին տարեկան հաշվետվության հետ Ազգային ժողով է 
ներկայացնում նաև դրա վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի կողմից 
կառավարություն ներկայացված Կենտրոնական բանկի պաշտոնական 
եզրակացությունը: 

2. Պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը ներառում 
է` 

ա) տեղեկություններ հաշվետու տարում հարկաբյուջետային քաղաքականության 
և համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ, որոնք ազդել 
են պետական բյուջեի կատարման արդյունքների վրա. 

բ) պետական բյուջեի եկամուտների, ծախսերի և դեֆիցիտի (հավելուրդի) 
հիմնավորվածությունը, դրանց համեմատական վերլուծությունը հաշվետու տարվան 
նախորդող տարվա փաստացի, ինչպես նաև հաշվետու տարվա համար 
հաստատված և փաստացի կատարված համապատասխան ցուցանիշների 
նկատմամբ. 

գ) տեղեկություններ հաշվետու տարում կառավարության պահուստային ֆոնդից 
կատարված ծախսերի ուղղությունների և չափերի մասին` համապատասխան 
հիմնավորումներով. 

դ) տեղեկություններ հաշվետու տարում պետության արտաքին և 
ներքին պարտքերի և դրանց սպասարկման վերաբերյալ. 



դ1) պետական մարմինների կողմից պետական լիազորված մարմին 
ներկայացված տարեկան հաշվետվությունների համապատասխան 
տեղեկություններն այդ մարմինների գծով հաշվետու բյուջետային տարվա 
պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 
բյուջետային ելքերը ծրագրային ձևաչափով ներկայացնող` Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության հաստատած փաստաթղթի մաս կազմող 
գերատեսչական տարեկան ծրագրերով նախատեսված արդյունքների կատարման 
վերաբերյալ. 

դ2) պետական մարմինների կողմից պետական լիազորված մարմին 
ներկայացված տարեկան հաշվետվությունների համապատասխան 
տեղեկություններն այդ մարմինների գծով հաշվետու բյուջետային տարվա 
պետական բյուջեի մասին օրենքով նախատեսված ծրագրերի և ծրագրերի 
միջոցառումների գծով կառավարության սահմանած արդյունքային 
(կատարողական) ցուցանիշների կատարման վերաբերյալ. 

ե) այլ տեղեկություններ, որոնք կառավարությունն անհրաժեշտ է համարում 
պետական բյուջեի կատարման արդյունքները ներկայացնելու և հիմնավորելու 
համար: 

3. Պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության պետական և 
ծառայողական գաղտնիք պարունակող ծախսային հոդվածները, բացված տեսքով, 
սույն օրենքով սահմանված դասակարգմամբ, ներկայացվում են Ազգային ժողով` 
առանձին փակ ծրարով: 

4. Պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության 
վերաբերյալ Հաշվեքննիչ պալատի եզրակացությունը բաղկացած է հետևյալ 
մասերից՝ 

1) պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ կարծիք. 
2) հայտնաբերված անհամապատասխանությունների, խեղաթյուրումների, 

ինչպես նաև առաջարկությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն: 
5. Ազգային ժողովի նիստում պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան 

հաշվետվությունը քննարկվում և հաստատվում է «  «Ազգային ժողովի 
կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքով սահմանված կարգով` մինչև ընթացիկ 
տարվա հունիսի երկրորդ չորեքշաբթին: 
Հոդված 41.2. Պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծով, ինչպես նաև պետական բյուջեի մասին Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով նախատեսված բյուջետային ելքերը 
ծրագրային ձևաչափով ներկայացնող փաստաթղթի բաղկացուցիչ 
մասերը 

  
1. Պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծով 

նախատեսված բյուջետային ելքերը Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության բյուջետային ուղերձի կազմում ծրագրային ձևաչափով 
ներկայացնող փաստաթուղթը, ինչպես նաև պետական բյուջեի մասին Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով նախատեսված բյուջետային ելքերը ծրագրային 
ձևաչափով ներկայացնող` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից 
հաստատվող փաստաթուղթը բաղկացած է երկու մասից` 

ա) առաջին մասում ներկայացվում են բյուջետային ելքերը` ծրագրային 
(ծրագրերի միջոցառումների մակարդակով) դասակարգմամբ. 

բ) երկրորդ մասում ներկայացվում են գերատեսչական տարեկան ծրագրերը, 
որոնք պարունակում են յուրաքանչյուր գերատեսչության ռազմավարական 
նպատակների համառոտ շարադրանքը և գերատեսչության կողմից իրականացվող 
միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը պետական մարմնի գործունեության 
արդյունքները բնութագրող կատարողական չափորոշիչներով: 

Deleted: Հայաստանի 
Հանրապետության Ազգային ժողովի 
կանոնակարգ» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով

Deleted: պետական 
կառավարչական հիմնարկի 



Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 
 


