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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 
 

Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ը 
 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  ԲԱՆԿԻ  ԽՈՐՀՐԴԻ 

2018  ԹՎԱԿԱՆԻ  ՀՈՒԼԻՍԻ  27-Ի  N  132 Ա  ՈՐՈՇՄԱՄԲ  ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  ԲԱՆԿԻ  2019  ԹՎԱԿԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ  

ԾԱԽՍԵՐԻ  ՆԱԽԱՀԱՇՎԻ  ԵՎ  ԿԱՊԻՏԱԼ  ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ  ԾՐԱԳՐԻ  

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 
 

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի, «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» 

ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 13-րդ մասի և ՀՀ վարչապետի 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 

N 1559-Ա որոշման պահանջներին համապատասխան ՀՀ կենտրոնական բանկը (այսու-

հետև` Բանկ) ՀՀ ֆինանսների նախարարություն է ներկայացրել Բանկի խորհրդի 2018 

թվականի հուլիսի 27-ի N 132 Ա որոշմամբ հաստատված Բանկի 2019 թվականի վարչական 

ծախսերի նախահաշիվը և կապիտալ ներդրումների ծրագիրը` ՀՀ 2019 թվականի պետա-

կան բյուջեի նախագծում ներառելու համար:  

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի «ժբ2» կետի պահանջի համաձայն սույն եզրակացությունը տրվում է 

Բանկի կողմից ներկայացված` վերը նշված փաստաթղթերի վերաբերյալ:  

 

Ա. Վարչական ծախսերի նախահաշվի նախագծով նախատեսված 
ծախսերի վերաբերյալ 

 

1. Ըստ Բանկի 2019 թվականի վարչական ծախսերի նախահաշվի (այսուհետև` Նախա-

հաշիվ), 2019 թվականին Բանկի վարչական ծախսերը կկազմեն 7,229.5 մլն դրամ, որը 2018 

թվականի համար «Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մա-

սին» ՀՀ օրենքով (այսուհետ` 2018 թվական) հաստատված համապատասխան ցուցանիշից 
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պակաս է 0.9 %-ով կամ 65.3 մլն դրամով: Ինչպես և նախկինում Բանկի 2019 թվականի վար-

չական ծախսերի գերակշիռ մասը բաժին է ընկնում Բանկի ապարատի պահպանման ծախ-

սերին, որը կազմում է ծրագրվող վարչական ծախսերի 97.0 %-ը:  

2. Ըստ Նախահաշվի, 2019 թվականին Բանկի ապարատի պահպանման ծախսերը նա-

խատեսվել են 7,009.5 մլն դրամի չափով, որը 2018 թվականի համապատասխան ցուցանի-

շից պակաս է 0.8 %-ով կամ 54.2 մլն դրամով: Բանկի ապարատի պահպանման 2019 թվա-

կանի ծախսերի 92.0 %-ը (2018 թվականին նույնպես այդ ցուցանիշը կազմել է 92.0%) կամ 

6,446.8 մլն դրամը բաժին է ընկնում Բանկի աշխատակիցների աշխատավարձի (ներառյալ 

պարգևատրումը և նյութական խրախուսումը) և սոցիալական ապահովության գծով 

ծախսերին: 

2.1. Բանկի աշխատակիցների աշխատավարձի (ներառյալ աշխատավարձին հավասա-

րեցված միջոցների) գծով ծախսերը 2018 թվականի համար հաստատված 6,078.5  մլն 

դրամի դիմաց, ըստ Բանկի կողմից ներկայացված Մեկնաբանության (այսուհետ` Մեկնա-

բանություն), 2019 թվականին նախատեսվել է 6,026.3 մլն դրամ (52.2 մլն դրամ կամ 0.9 % 

նվազումով): Մեկնաբանության համաձայն Բանկի աշխատակիցների աշխատավարձի և 

նրան հավասարեցված միջոցների հաշվարկը կատարվել է` ելնելով «Հայաստանի Հան-

րապետության կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ կետի «զ» ենթակետի պա-

հանջներից, համաձայն որի Բանկի աշխատակիցների աշխատավարձի միջինը պետք է հա-

մապատասխանի ՀՀ բանկային համակարգի միջին աշխատավարձին: Բանկի աշխատա-

կիցների միջին աշխատավարձը 2018 թվականի նկատմամբ չի փոփոխվել և 2019 թվականի 

համար ընդունվել է 621.5 հազ. դրամ (ըստ Մեկնաբանության, 2019 թվականի համար ՀՀ 

առևտրային բանկերի կողմից ՀՀ բանկային համակարգի միջին աշխատավարձի չափը 

կանխատեսվոում է 761.0 հազ. դրամ): Հարկ է նշել նաև, որ աշխատավարձի 2019 թվականի 

հաշվարկը կատարվել է 808 աշխատակցի հաշվով` 2018 թվականի 815 աշխատակցի 

փոխարեն:  

Սոցիալական ապահովության այլ ծախսերի գծով Նախահաշվով նախատեսված է 

420.5 մլն դրամ, որը 2018 թվականի ծրագրային համապատասխան ցուցանիշից պակաս է 

2.0 մլն դրամով կամ 0.5 %-ով: Վերը նշված ծախսերը նախատեսված են Բանկի աշխատա-

կիցների առողջության ապահովման և այլ ծախսերը հոգալու համար: Հաշվարկը կատար-

վել է 2019 թվականին կանխատեսվող Բանկի հաստիքացուցակի համար:  
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2.2. Ռազմավարական խնդիրների իրականացման գործում կարևորելով Բանկի անձ-

նակազմի մասնագիտական գիտելիքների խորացման և հմտությունների զարգացման 

նպատակով Բանկի աշխատակիցների ուսուցումը և վերապատրաստումը` 2019 թվականին 

Բանկը կշարունակի ապահովել իր աշխատակիցների մասնակցությունն ինչպես ՀՀ տա-

րածքում, այնպես էլ արտասահմանում վերապատրաստման ծրագրերին, ուսուցողական և 

փորձի փոխանակման այցերին: Բացի այդ, Բանկը անդամակցելով որոշակի միջազգային 

կառույցների, ուղղակի պարտավորություններ ունի ներկայացուցչություն ապահովելու այդ 

կառուցների կողմից կազմակերպվելիք համաժողովներին, տարեկան հանդիպումներին: 

Այդ նպատակով Բանկի 2019 թվականի գործուղման ծախսերը (ներառյալ անձնակազմի ու-

սուցման և վերապատրաստման ծախսերը) նախատեսվում են 434.4 մլն դրամի՝ 2018 

թվականի ծրագրային համապատասխան ցուցանիշի մակարդակով:  

2.3. Բանկի 2019 թվականի ներկայացուցչական ծախսերը ծրագրվել են 54.2 մլն դրամ 

կամ 2018 թվականի ծրագրային համապատասխան ցուցանիշի մակարդակով: Ըստ Մեկնա-

բանության, 2019 թվականին նախատեսվում է մի շարք միջազգային պատվիրակություննե-

րի ընդունելություններ, օտարերկրյա բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչների այցեր` համատեղ ծրագրեր իրականացնելու վերաբերյալ քննարկում-

ների և բանակցությունների նպատակով:  

2.4. Ծառայողական փոխադրամիջոցների շահագործման և սպասարկման 2019 թվա-

կանի ծախսերը նախատեսվել են 74.0 մլն դրամի չափով, որը մոտ է 2018 թվականի 

ծրագրային մակարդակին (պակաս է 0.03 մլն դրամով): Ծառայողական փոխադրամիջոցնե-

րի շահագործման ծախսերի հաշվարկները կատարվել են 32 ավտոմեքենայի համար` հիմք 

ընդունելով շուկայում գործող գները և 2018 թվականին Բանկի կողմից վառելիքի ձեռքբեր-

ման և ավտոմեքենաների տեխսպասարկման համար կնքված պայմանագրերը:  

3. Լրատվական տեղեկատվության և մասնագիտական գրականության ձեռքբերման 

ծախսերը 2019 թվականին կկազմեն 60.6 մլն դրամ, որը 2018 թվականի ծրագրային համա-

պատասխան ցուցանիշից պակաս է 0.6 մլն դրամով կամ 1.0 %-ով: 

4. Բանկի բնականոն  աշխատանքային վիճակի ապահովման համար անհրաժեշտ 

տնտեսական նյութերի և արագամաշ առարկաների դուրսգրման հետ կապված 2019 թվա-

կանի ծախսերը Բանկի կողմից նախատեսվում են 107.7 մլն դրամի չափով, որը 6.2 մլն դրա-

մով կամ 5.4 %-ով զիջում է 2018 թվականի համար նախատեսված համապատասխան ցու-

ցանիշը:  
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5. 2019 թվականի ծառայողական նպատակներով օգտագործվող կապի միջոցների 

հետ կապված ծախսերը նախատեսվում են 31.7 մլն դրամ, որը 2018 թվականի ծրագրային 

նույն ցուցանիշը զիջում է 4.3 մլն դրամով կամ 11.9 %-ով:  

6. Չնախատեսված ծախսերի գծով Նախահաշվում նախատեսված է 20.0 մլն դրամ` 

2018 թվականի ծրագրային համապատասխան ցուցանիշի մակարդակով: Չնախատեսված 

ծախսերը կազմում են Բանկի 2019 թվականի համար ծրագրվող վարչական ծախսերի ընդ-

հանուր ծավալի 0.3 %-ը: 

 
 

Բ. Կապիտալ ներդրումների ծրագրի նախագծով նախատեսված ծախսերի 
վերաբերյալ 

 

Բանկի կապիտալ ներդրումների առավելագույն սահմանաքանակը 2019 թվականի հա-

մար Բանկի կողմից առաջարկվում է սահմանել 14,276.3 մլն դրամի չափով, որը 2018 թվա-

կանի ծրագրային նույն ցուցանիշից պակաս է 12,513.2 մլն դրամով կամ 46.7 %-ով:  

Փոփոխության են ենթարկվել նաև կապիտալ ներդրումների ընդհանուր ծավալում 

առանձին տարրերի տեսակարար կշիռները:  

Մասնավորապես, 2019 թվականի համար Բանկի կողմից նախատեսվում է ծրագրված 

կապիտալ ներդրումների առավելագույն սահմանաքանակի. 

ա) 85.8 %-ը կամ 12,250.0 մլն դրամն ուղղել այլ իրավաբանական անձանց կանոնադրա-

կան կապիտալում ներդրմանը (2018 թվականին այս տարրը կազմում էր կապիտալ ներ-

դրումների ծրագրային ցուցանիշի 90.7  %-ը): Նշված գումարը 12,050.0 մլն դրամով կամ 49.6 

%-ով պակաս է 2018 թվականի ծրագրային համապատասխան ցուցանիշից: Իրավաբանա-

կան անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումները նախատեսվում են` 

- «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» և «Բնակարան երիտասարդներին» ՈՒՎԿ-

ների մասով` 12,000.0 մլն դրամ, ինչը պայմանավորված է պետական վարկային ծրագրերին 

(հիփոթեքային վարկավորման ծրագրեր, այդ թվում` պետական ծառայողների, գիտնական-

ների, երիտասարդ ընտանիքների, բնակարանների վերանորոգման և այլ հիփոթեքային 

ծրագրեր, զինծառայողների սպառողական և հիփոթեկային վարկավորման, մատչելի ուսա-

նողական  և այլ վարկավորման ծրագրեր) մասնակցության հնարավորությունների ավելաց-

ման նպատակով այս կառույցների զարգացման անհրաժեշտությամբ, 
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- «Հայինկասացիա» ՓԲԸ-ի մասով` 250.0 մլն դրամ (պայմանավորված է այս ընկերութ-

յան տեխնիկական վերազինման անհրաժեշտությամբ). 

բ) 12.6 %-ը կամ 1,795.3 մլն դրամի չափով գումար հատկացնել համակարգչային տեխնի-

կայի, գրասենյակային գույքի, կապի միջոցների, Բանկի հիմնական գործունեությանն առնչ-

վող այլ (այդ թվում` անվտանգության ապահովման համար) հիմնական միջոցների ձեռք-

բերման և կապիտալ վերանորոգման համար: Նշված գումարը 363.2 մլն դրամով կամ 16.8%-

ով զիջում է 2018 թվականի համար հաստատված համապատասխան ցուցանիշը (2018 թվա-

կանին ծախսային այս տարրը կազմում էր կապիտալ ներդրումների ծրագրային ցուցանիշի 

8.1 %-ը): Նշված խումբ ծախսերի ծրագրված գումարով նախատեսվում է ձեռք բերել. 

- 1,683.0 մլն դրամի համակարգչային տեխնիկա (կազմում է այս խումբ ծախսերի 93.7 %-ը` 

2018 թվականի 92.1%-ի դիմաց): 2019 թվականի համար նախատեսված գումարը պակաս է 

2018 թվականի ծրագրային մակարդակից 304.9 մլն դրամով կամ 15.3 %-ով, 

- 62.4 մլն դրամի գրասենյակային գույք, կապի միջոցներ և Բանկի հիմնական գործու-

նեությանն առնչվող այլ հիմնական միջոցներ (կազմում է այս խումբ ծախսերի 3.5 %-ը` 2018 

թվականի 4.2 %-ի դիմաց), 2018 թվականի ծրագրային մակարդակից պակաս է 28.6 մլն դրա-

մով կամ 31.4 %-ով, 

- 47.3 մլն դրամի անվտանգության ապահովման համար հիմնական միջոցներ (կազմում է 

այս խումբ ծախսերի 2.6 %-ը), 2018 թվականի ծրագրային մակարդակից պակաս է 32.3 մլն 

դրամով կամ 40.6 %-ով, 

- 2.6 մլն դրամի էմիսիոն և կանխիկ դրամով գործառնությունների ապահովման համար 

անհրաժեշտ հիմնական միջոցներ (կազմում է այս խումբ ծախսերի 0.1 %-ը): 

գ) 1.4 %-ը կամ 200.0 մլն դրամն առանձնացնել Բանկի աշխատանքային շենքերի և շի-

նությունների կառուցման, ձեռքբերման և կապիտալ վերանորոգման համար: Նշված գումա-

րը պակաս է 2018 թվականի համար հաստատված համապատասխան ցուցանիշից  100.0 

մլն դրամով կամ 33.3 %-ով (2018 թվականին այս տարրը կազմում էր կապիտալ ներ-

դրումների ծրագրային ցուցանիշի 1.1 %-ը): Նշված գումարը պլանավորվում է ծախսել Բանկի 

վարչական նոր մասնաշենքի մեկ հարկով ավելացման համար: 

դ) 0.2 %-ը կամ 31.0 մլն դրամը հատկացնել վարչական նպատակներով իրականացվող 

կապիտալ ներդրումներին (ծրագրվել է 2018 թվականի ծրագրային համապատասխան 

ցուցանիշին մոտ): 
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Ամփոփելով վերը նշվածը, գտնում ենք, որ Բանկի կողմից ՀՀ 2019 թվականի պետա-

կան բյուջեի նախագծում ներառելու համար ներկայացված Բանկի խորհրդի 2018 թվականի 

հուլիսի 27-ի N 132 Ա որոշմամբ հաստատված Բանկի 2019 թվականի վարչական ծախսերի 

նախահաշիվը և կապիտալ ներդրումների ծրագիրը կազմված են օրենսդրությամբ սահման-

ված պահանջների պահպանմամբ: 


