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Հոդված 3. Հիմնադրամի իրավական կարգավիճակը 

1. Հիմնադրամ է համարվում քաղաքացիների և (կամ) իրավաբանական անձանց կամավոր 

գույքային վճարների հիման վրա ստեղծված և անդամություն չունեցող ոչ առևտրային 

կազմակերպությունը, որը հետապնդում է սոցիալական, բարեգործական, մշակութային, կրթական, 

գիտական, առողջապահական, բնապահպանական և (կամ) այլ հանրօգուտ նպատակներ: 

2. Հիմնադրամը ստեղծված է համարվում օրենքով սահմանված կարգով պետական 

գրանցման պահից: 

3. Հիմնադրամն իրավաբանական անձ է և ունի հիմնադրի գույքից առանձնացված գույք, որը 

հաշվառվում է ինքնուրույն հաշվեկշռում: 

4. Հիմնադրամն իրավունք ունի իր անունից ձեռք բերել և իրականացնել գույքային և 

անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ 

որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

5. Հիմնադրամն իրավունք ունի օրենքով սահմանված կարգով բացել բանկային հաշիվներ 

Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների բանկերում` Հայաստանի 

Հանրապետության դրամով և (կամ) արտարժույթով: 

5. Հիմնադրամն իրավունք ունի օրենքով սահմանված կարգով բացել բանկային հա-

շիվներ Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների բանկերում Հա-

յաստանի Հանրապետության դրամով և (կամ) արտարժույթով: Եթե հիմնադրամի հիմնադի-

րը պետությունն է կամ համայնքը կամ պետության ու համայնքի կողմից հիմնադրած հիմ-

նադրամը` ապա նման հիմնադրամը կամ նրա հիմնադրած իրավաբանական անձը իրա-

վունք ունեն բացել հաշիվներ նաև պետական ֆինանսների կառավարման բնագավառում 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորած պետական կառավար-

ման մարմնի գանձապետարանում (այսուհետ` գանձապետարան):  

Հոդված 27. Հիմնադրամի կառավարիչը 

1. Հիմնադրամի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է կառավարիչը: 

2. Կառավարչի իրավասությանն են պատկանում հիմնադրամի ընթացիկ գործունեության 

կառավարման բոլոր հարցերը: 



Կառավարիչը կազմակերպում է հոգաբարձուների խորհրդի  որոշումների կատարումը: 

Կառավարչին ընտրում և պաշտոնից ազատում է հոգաբարձուների խորհուրդը: Նրա 

պաշտոնում առաջին անգամ նշանակում կարող է կատարել նաև հիմնադիրը: 

Կառավարչի իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են սույն օրենքով, 

հիմնադրամի կանոնադրությամբ և նրա հետ կնքված պայմանագրով: Հիմնադրամի անունից 

պայմանագիրը ստորագրում է  հոգաբարձուների խորհրդի  նախագահը կամ հոգաբարձուների 

խորհրդի  լիազորած այլ անձ: 

3. Կառավարիչը` 

1) տնօրինում է հիմնադրամի գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է 

կնքում հիմնադրամի անունից. 

2) ներկայացնում է հիմնադրամը Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա 

պետություններում. 

3) գործում է առանց լիազորագրի. 

4) տալիս է լիազորագրեր. 

5) սահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր, այդ թվում` աշխատանքային. 

6) բանկերում բացում է հիմնադրամի հաշվարկային (այդ թվում` արտարժութային) և այլ 

հաշիվներ. 

6) բանկերում բացում է հիմնադրամի հաշվարկային (այդ թվում` արտարժութային) և 

այլ հաշիվներ (ընդ որում, եթե հիմնադրամի հիմնադիրը պետությունն է կամ համայնքը կամ 

իրենց կողմից հիմնադրած հիմնադրամը` կարող է հաշիվներ բացել նաև գանձապետարա-

նում. 

7) հոգաբարձուների խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում հիմնադրամի աշխատանքային 

ներքին կանոնակարգը, առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների ու հիմնադրամի 

կողմից հիմնադրվող տնտեսական ընկերությունների կանոնադրությունները, հիմնադրամի 

վարչակազմակերպական կառուցվածքը, հաստիքացուցակը. 

8) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, կատարման 

համար տալիս է պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը. 

9) սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում է հիմնադրամի 

աշխատողներին, այդ թվում` հիմնադրամի առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների 

ղեկավարներին ու աշխատողներին. 

10) աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական 

պատասխանատվության միջոցներ: 

Կանոնադրությամբ կարող են սահմանվել կառավարչի նաև այլ իրավասություններ: 



3.1. Անձեռնմխելի կապիտալով հիմնադրամի կառավարիչը իրավասու է նաև իրականացնելու 

անձեռնմխելի կապիտալի կառավարումը, պարտատոմսերի ձեռք բերման և սպասարկման 

նպատակով դիլերների և (կամ) գանձապետական պահառուի հետ կնքելու ծառայությունների 

մատուցման պայմանագրեր և վերահսկելու դրանց կատարումը, հիմնադրամի հոգաբարձուների 

խորհրդի հաստատմանը ներկայացնելու անձեռնմխելի կապիտալի տարեկան ծրագիրը և դրա 

լրացումները կամ փոփոխությունները, ինչպես նաև իրականացնելու օրենքով և կանոնադրությամբ 

սահմանված այլ լիազորություններ: 

4. Կառավարիչն այլ կազմակերպություններում կարող է վճարովի պաշտոններ զբաղեցնել 

միայն հոգաբարձուների խորհրդի համաձայնությամբ: 

5. Հոգաբարձուների խորհուրդն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ լուծել կառավարչի հետ 

կնքված պայմանագիրը` օրենքով, հիմնադրամի կանոնադրությամբ և տվյալ պայմանագրով 

սահմանված կարգով: 

 

  Հոդված 39.2. Անձեռնմխելի կապիտալի ձևավորումը և համալրումը 

 

1. Անձեռնմխելի կապիտալի կազմում կարող են ընդգրկվել դրամական միջոցներ և (կամ) 

պետական պարտատոմսեր: 

2. Անձեռնմխելի կապիտալը համարվում է ձևավորված հիմնադրամի բանկային հաշվին 

դրամական միջոցներ փոխանցելու կամ հիմնադրամին պետական պարտատոմսեր փոխանցելու 

պահից: 

2. Անձեռնմխելի կապիտալը համարվում է ձևավորված հիմնադրամի բանկային հաշ-

վին դրամական միջոցներ փոխանցելու կամ հիմնադրամին պետական պարտատոմսեր փո-

խանցելու պահից (իսկ եթե հիմնադրամի հիմնադիրը պետությունն է կամ համայնքը կամ 

իրենց կողմից հիմնադրած հիմնադրամն է` ապա նաև գանձապետական հաշվին դրամա-

կան միջոցներ փոխանցելու կամ հիմնադրամին պետական պարտատոմսեր փոխանցելու 

պահից): 

3. Անձեռնմխելի կապիտալի համալրումն անձեռնմխելի կապիտալը կազմող սկզբնական 

դրամական միջոցների ավելացումն է: 

4. Անձեռնմխելի կապիտալը կարող է հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի որոշմամբ 

համալրվել անձեռնմխելի կապիտալի կառավարումից ստացվող այն եկամուտների հաշվին, որոնք 

չեն ծախսվել տվյալ ֆինանսական տարվա ընթացքում: 

5. Եթե ստացված գույքը կամ դրա մի մասը չի բավարարում սույն օրենքի 39.1-ին հոդվածի և 

սույն հոդվածի 1-ին մասի պահանջները, ապա հիմնադրամը պարտավոր է գույքն ստանալուց հետո` 

մեկամսյա ժամկետում, գույքն ամբողջությամբ կամ գույքի այն մասը, որը չի բավարարում սույն 



օրենքի պահանջները, վերադարձնել նվիրատուին, իսկ դրա անհնարինության դեպքում այն 

փոխանցել պետական բյուջե: 

 

  Հոդված 39.4. Անձեռնմխելի կապիտալի կառավարումը 

 

1. Անձեռնմխելի կապիտալը կարող է կառավարվել բացառապես պետական 

պարտատոմսերում ներդրումներ կատարելու, դրանց տոկոսավճարներից և մարումից եկամուտներ 

ստանալու և ստացված եկամուտները սույն օրենքով սահմանված կարգով ծրագրին 

համապատասխան օգտագործելու միջոցով: 

2. Անձեռնմխելի կապիտալը չի կարող ծախսվել կամ որևէ կերպ օտարվել` հանգեցնելով դրա 

անվանական արժեքի նվազմանը: 

3. Անձեռնմխելի կապիտալի դրամական, այդ թվում` պետական պարտատոմսերի ցանկացած 

մարումից (հետգնումից) ստացվող միջոցները Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով ներդրվում են` 

1) Հայաստանի Հանրապետության պետական կարճաժամկետ պարտատոմսերում` դիլերի 

կամ գանձապետական պահառուի միջոցով. 

2) Հայաստանի Հանրապետության պետական միջին ժամկետայնության և երկարաժամկետ 

արժեկտրոնային պարտատոմսերում, ինչպես նաև պետական այլ պարտատոմսերում` դիլերի 

միջոցով: 

4. Հիմնադրամի հաշվին և հանձնարարությամբ ներդրումներ կատարելու դեպքում դիլերի 

կողմից ձեռք են բերվում պետական այնպիսի պարտատոմսեր, որոնք ձեռք բերման պահի դրութ-

յամբ ապահովում են առավել բարձր եկամտաբերություն: 

5. Հիմնադրամի կողմից արտարժութային միջոցների հաշվին պետական պարտատոմսեր 

ձեռք բերելու դեպքում ներդրվող արտարժույթը հիմնադրամի կողմից նախապես փոխանակվում է 

հայկական դրամի` փոխանակման օրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական 

բանկի հրապարակած` տվյալ արտարժույթի միջին փոխարժեքից ոչ ցածր փոխարժեքով: 

6. Պետական պարտատոմսեր ձեռք բերելուց հետո առկա դրամական միջոցների այն մնացոր-

դը, որի հաշվին հնարավոր չէ ձեռք բերել պետական պարտատոմս, մնում է հիմնադրամի բանկային 

ցպահանջ հաշվում և առաջին իսկ հնարավորության դեպքում ներդրվում է պետական պարտատոմ-

սերում: 

6. Պետական պարտատոմսեր ձեռք բերելուց հետո առկա դրամական միջոցների այն 

մնացորդը, որի հաշվին հնարավոր չէ ձեռք բերել պետական պարտատոմս, մնում է հիմնա-

դրամի բանկային ցպահանջ հաշվում և առաջին իսկ հնարավորության դեպքում ներդրվում 

է պետական պարտատոմսերում (իսկ, եթե հիմնադրամի հիմնադիրը պետությունն է կամ 

համայնքը կամ իրենց կողմից հիմնադրած հիմնադրամը` ապա կարող է մնալ հիմնադրամի 



գանձապետական ցպահանջ հաշվում և առաջին իսկ հնարավորության դեպքում ներդրվում 

է պետական պարտատոմսերում): 

7. Անձեռնմխելի կապիտալի համար հիմնադրամը բացում է առանձին բանկային հաշիվ և 

վարում է առանձնացված հաշվառում` դրանց վերաբերյալ տեղեկություններն արտացոլելով 

հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդին և օրենքով սահմանված դեպքերում ներկայացվող մյուս 

հաշվետվություններում: Անձեռնմխելի կապիտալով հիմնադրամը կարող է բացել ենթահաշիվներ` 

հիմնադրի և յուրաքանչյուր նվիրատուի տրամադրած միջոցների համար: 

7. Անձեռնմխելի կապիտալի համար հիմնադրամը բանկում բացում է առանձին բան-

կային հաշիվ և վարում է առանձնացված հաշվառում՝ դրանց վերաբերյալ տեղեկություններն 

արտացոլելով հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդին և օրենքով սահմանված դեպքե-

րում ներկայացվող մյուս հաշվետվություններում (իսկ, եթե հիմնադրամի հիմնադիրը պետու-

թյունն է կամ համայնքը կամ իրենց կողմից հիմնադրած հիմնադրամը` ապա անձեռնմխելի 

կապիտալի համար կարող է բացել հաշիվ նաև գանձապետարանում և վարել առանձնաց-

ված հաշվառում՝ դրանց վերաբերյալ տեղեկություններն արտացոլելով հիմնադրամի հոգա-

բարձուների խորհրդին և օրենքով սահմանված դեպքերում ներկայացվող մյուս հաշվետվու-

թյուններում: 

 

 

 

 

 


