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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

«ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

Հոդված 1. «Գանձապետական համակարգի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության  2001 թվականի հուլիսի 27-ի ՀՕ-211 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 

3-րդ հոդվածի  

1) 1-ին մասը ճանաչել ուժը կորցրած.  

2) 2-րդ և 3-րդ մասերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  

«2. Գանձապետարանը, պետական ֆինանսների կառավարման բնագավառում 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորած պետական 

կառավարման մարմնի (այսուհետ` լիազոր մարմին) աշխատակազմի` սույն օրենքով 

նախատեսված խնդիրների իրականացման կազմակերպումն ապահովող 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների (այսուհետ՝ գանձապետարանի 

ստորաբաժանումներ) ամբողջությունն է:  

3. Գանձապետարանը ղեկավարվում է լիազոր մարմնի ղեկավարի տեղակալի 

(այսուհետ` գլխավոր գանձապետ) կողմից:».  

3) 5-րդ մասը ճանաչել ուժը կորցրած:  

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 

1) «ա» կետի «գործի» բառը հանել, 

2) «գ» կետի «Հանրապետության» բառից հետո լրացնել «պետական» բառը և 

«նորմատիվ» բառը փոխարինել «նորմատիվային» բառով, 

3) «ե» կետի «նորմատիվ» բառը փոխարինել «նորմատիվային» բառով, 

4) «ժ» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ «Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության պարտքի կառավարման 

կազմակերպումը», իսկ «ժա» կետը ճանաչել ուժը կորցրած: 



Հոդված 3. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի «աշխատակիցներ են համարվում 

Կենտրոնական գանձապետարանի և» բառերը փոխարինել «աշխատակիցներ են 

համարվում» բառերով և «սահմանված» բառից առաջ լրացնել «օրենսդրությամբ» 

բառը:  

Հոդված 4. Օրենքի 8-րդ հոդվածի  

1) 1-ին մասի «պաշտոնի է նշանակում և ազատում գլխավոր ֆինանսիստ» 

բառերը փոխարինել «օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նշանակում է գլխավոր 

ֆինանսիստ» բառերով,  

2) 2-րդ մասի «համապատասխան լիազորությունների դեպքում կարող է 

կատարել այլ պարտականություններ» բառերը փոխարինել «իրականացնում է 

օրենսդրությամբ սահմանած այլ լիազորություններ» բառերով, 

3) 4-րդ մասի «պետական հիմնարկների» բառերը փոխարինել «հիմնարկների 

(այսուհետ` պետական հիմնարկներ)» բառերով:  

Հոդված 5.  Օրենքի 9-րդ հոդվածի  

1) 2-րդ մասի «արդյունավետ և հրապարակային օգտագործման» բառերը 

փոխարինել «արդյունավետ օգտագործման և դրա հրապարակայնության 

ապահովման» բառերով, 

2)  3-րդ մասի  

ա. «Գլխավոր ֆինանսիստը պարտավոր է`» բառերը փոխարինել ««Գլխավոր 

ֆինանսիստը պարտավոր է ապահովել`» բառերով, 

բ. «ա», «բ» և «գ» կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«ա) պետական մարմնի և/կամ համակարգի որևէ պետական հիմնարկի 

ֆինանսական միջոցների կառավարման` օրենսդրությամբ սահմանված 

պահանջների կատարումը. 

բ) պետական մարմնի կողմից սույն օրենքով և իրավական այլ ակտերով 

սահմանված պահանջների կատարումը. 

գ) պետական մարմնի անունից լիազոր մարմին համապատասխան 

հաշվետվությունների ներկայացումը` բյուջետային ելքերի գերակատարումը կամ 

պետական մարմնի կողմից հավաքվող բյուջետային մուտքերի  թերակատարումը 

բացառելու անհնարինության դեպքում:», 

գ. «դ» կետի «ապահովել» բառը հանել. 

 դ. «ե» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  



«ե)  լիազոր մարմնի կողմից սահմանված կարգով ֆինանսական 

հաշվետվությունների և այլ տեղեկատվության պատրաստումը և պետական մարմնի 

անունից ներկայացումը.».  

 ե. «զ» կետը ճանաչել ուժը կորցրած:  

Հոդված 6. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

Պետական մարմնի համակարգի յուրաքանչյուր պետական հիմնարկում 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և վերադաս պետական մարմնի գլխավոր 

ֆինանսիստի համաձայնությամբ նշանակվում է հիմնարկի գլխավոր հաշվապահ:»: 

Հոդված 7. Օրենքի 12-րդ հոդվածի «ա» կետի «Հանրապետության և» բառերը 

փոխարինել «Հանրապետության պետական և» բառերով: 

Հոդված 8. Օրենքի 14-րդ հոդվածի  

1) 5-րդ մասը լրացնել «զ» և «է» կետերով հետևյալ բովանդակությամբ.  

«զ) պետության կամ համայնքների կամ պետության ու համայնքների կողմից 

հիմնադրած հիմնադրամների, ինչպես նաև այդ հիմնադրամների կողմից 

հիմնադրված իրավաբանական անձանց բանկային սպասարկման համար 

ենթահաշիվները.  

Է) 50 տոկոսից ավելի պետական կամ համայնքի բաժնեմաս կամ պետական ու 

համայնքի (հանրագումարով) բաժնեմասեր ունեցող ընկերությունների, ինչպես նաև 

այդ ընկերությունների կողմից հիմնադրված իրավաբանական անձանց բանկային 

սպասարկման համար ենթահաշիվները:».  

2) 6-րդ մասը լրացնել «ե» և «զ» կետերով հետևյալ բովանդակությամբ.  

«ե) պետության կամ համայնքների կամ պետության ու համայնքների կողմից 

հիմնադրած հիմնադրամները, ինչպես նաև այդ հիմնադրամների կողմից 

հիմնադրված իրավաբանական անձինք տնօրինում են իրենց բանկային 

սպասարկման համար բացված ենթահաշիվները.  

զ) 50 տոկոսից ավելի պետական կամ համայնքի բաժնեմաս կամ պետական ու 

համայնքի (հանրագումարով) բաժնեմասեր ունեցող ընկերությունները, ինչպես նաև 

այդ ընկերությունների կողմից հիմնադրված իրավաբանական անձինք տնօրինում են 

իրենց բանկային սպասարկման համար բացված ենթահաշիվները:»:  

Հոդված 9. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի և 15-րդ հոդվածի 

«Կենտրոնական գանձապետարանի» բառերը փոխարինել «Լիազոր մարմնի» 

բառերով:  



Հոդված 10.  Օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի  

1) «բ» կետի  «տարեկան բյուջեն» բառերը փոխարինել «տարեկան 

հաստատված բյուջեն» բառերով,  «Ազգային ժողովի կողմից հաստատված 

բյուջեում կատարված փոփոխությունները» բառերը փոխարինել «հաստատված 

բյուջեում Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից կատարված 

փոփոխությունները» բառերով և «կառավարության կամ պետական մարմնի 

լիազորությունների շրջանակներում կատարված վերաբաշխումները» բառերը 

փոխարինել «հաստատված բյուջեում Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության և (կամ) պետական մարմնի լիազորությունների շրջանակներում 

կատարված փոփոխությունները,» բառերով.  

2) «բ», «է» և 2-րդ մասի «ա» կետերի  

ա. «բյուջետային ծախսերի» բառերից հետո լրացնել «ծրագրային,» բառը, իսկ 

«դասակարգմամբ» բառից հետո` «(տեղական ինքնակառավարման մարմինները 

ծրագրային դասակարգմամբ հաշվետվություն չեն ներկայացնում)» բառերը,  

բ. «գործառնական» բառը փոխարինել «գործառական» բառով.  

3) «դ» կետի  

ա. «բյուջետային ծախսերի» բառերից հետո լրացնել «ծրագրային,» բառը, իսկ 

«դասակարգման» բառից հետո` «(տեղական ինքնակառավարման մարմինները 

ծրագրային դասակարգմամբ հաշվետվություն չեն ներկայացնում)» բառերը,  

բ. «գործառնական» բառը փոխարինել «գործառական» բառով:  

Հոդված 11. Օրենքի 17-րդ հոդվածի  

1) վերնագրի «Հանրապետության» բառից հետո լրացնել «պետական» բառը,  

1-ին մասի «Հանրապետության և համայնքների» բառերը փոխարինել 

«Հանրապետության պետական և համայնքների» բառերով և «կառավարությունը» 

բառից առաջ լրացնել «Հայաստանի Հանրապետության» բառերը.  

2) 2-րդ մասի «բ» կետի «գանձապետարանի ստորաբաժանումի պետը» 

բառերը փոխարինել «գանձապետարանը» բառով:  

Հոդված 12. Օրենքի 18-րդ հոդվածի «Գանձապետարանը» բառից հետո 

լրացնել «Լիազոր մարմնի կողմից սահմանված կարգով» բառերը:  
Հոդված 13. Օրենքի 19-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Հոդված 19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պարտքի 
կառավարման ապահովումը 



Գանձապետարանն ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

պարտքի գծով փոխառու միջոցների ներգրավման, մարման և սպասարկման ծրագրերի 

մշակման և իրականացման կազմակերպումը՝ Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության պարտքի կառավարման ռազմավարական նպատակներին 
համապատասխան:»: 

Հոդված 14. Օրենքի 20-րդ հոդվածը ճանաչել ուժը կորցրած: 

Հոդված 15. Սույն օրենքը, բացառությամբ 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «ա» 

ենթակետի և 3-րդ կետի «ա» ենթակետի, ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:  

Սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «ա» ենթակետը և 3-րդ կետի «ա» 

ենթակետը ուժի մեջ են մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից և նրանց 

գործողությունը չի տարածվում Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի 

բյուջետային գործընթացի շրջանակներում առաջացող հարաբերությունների վրա:  



Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

«ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. «Գանձապետական համակարգի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության  2001 թվականի հուլիսի 27-ի ՀՕ-211 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 

3-րդ հոդվածի  

1) 1-ին մասը ճանաչել ուժը կորցրած.  

2) 2-րդ և 3-րդ մասերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  

«2. Գանձապետարանը, պետական ֆինանսների կառավարման բնագավառում 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորած պետական 

կառավարման մարմնի (այսուհետ` լիազոր մարմին) աշխատակազմի` սույն օրենքով 

նախատեսված խնդիրների իրականացման կազմակերպումն ապահովող 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների (այսուհետ՝ գանձապետարանի 

ստորաբաժանումներ) ամբողջությունն է:  

3. Գանձապետարանը ղեկավարվում է լիազոր մարմնի ղեկավարի տեղակալի 

(այսուհետ` գլխավոր գանձապետ) կողմից:».  

3) 5-րդ մասը ճանաչել ուժը կորցրած:  

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 
1) «ա» կետի «գործի» բառը հանել, 
2) «գ» կետի «Հանրապետության» բառից հետո լրացնել «պետական» բառը և 
«նորմատիվ» բառը փոխարինել «նորմատիվային» բառով, 
3) «ե» կետի «նորմատիվ» բառը փոխարինել «նորմատիվային» բառով, 
4) «ժ» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ «Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության պարտքի կառավարման կազմակերպումը», 
իսկ «ժա» կետը ճանաչել ուժը կորցրած: 
Հոդված 2. Հոդված 3. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի «աշխատակիցներ են 

համարվում Կենտրոնական գանձապետարանի և» բառերը փոխարինել 



«աշխատակիցներ են համարվում» բառերով և «սահմանված» բառից առաջ լրացնել 
«օրենսդրությամբ» բառը:  

Հոդված 3. Հոդված 4. Օրենքի 8-րդ հոդվածի  

1) 1-ին մասի «պաշտոնի է նշանակում և ազատում գլխավոր ֆինանսիստ» 
բառերը փոխարինել «օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նշանակում է գլխավոր 
ֆինանսիստ» բառերով,  

2) 2-րդ մասի «համապատասխան լիազորությունների դեպքում կարող է 
կատարել այլ պարտականություններ» բառերը փոխարինել «իրականացնում է 
օրենսդրությամբ սահմանած այլ լիազորություններ» բառերով, 

3) 4-րդ մասի «պետական հիմնարկների» բառերը փոխարինել «հիմնարկների 

(այսուհետ` պետական հիմնարկներ)» բառերով:  

Հոդված 4.  Հոդված 5.  Օրենքի 9-րդ հոդվածի  

1) 2-րդ մասի «արդյունավետ և հրապարակային օգտագործման» բառերը 
փոխարինել «արդյունավետ օգտագործման և դրա հրապարակայնության 
ապահովման» բառերով, 

2)  3-րդ մասի  

ա. «Գլխավոր ֆինանսիստը պարտավոր է`» բառերը փոխարինել ««Գլխավոր 
ֆինանսիստը պարտավոր է ապահովել`» բառերով, 

բ. «ա», «բ» և «գ» կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
«ա) պետական մարմնի և/կամ համակարգի որևէ պետական հիմնարկի 

ֆինանսական միջոցների կառավարման` օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների 
կատարումը. 

բ) պետական մարմնի կողմից սույն օրենքով և իրավական այլ ակտերով 
սահմանված պահանջների կատարումը. 

գ) պետական մարմնի անունից լիազոր մարմին համապատասխան 
հաշվետվությունների ներկայացումը` բյուջետային ելքերի գերակատարումը կամ 
պետական մարմնի կողմից հավաքվող բյուջետային մուտքերի  թերակատարումը 
բացառելու անհնարինության դեպքում:», 

գ. «դ» կետի «ապահովել» բառը հանել. 
1)  դ. «ե» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  



«ե) ապահովել լիազոր մարմնի կողմից սահմանված կարգով ֆինանսական 

հաշվետվությունների և այլ տեղեկատվության պատրաստումը և պետական մարմնի 

անունից ներկայացումը.».  

2) ե. «զ» կետը ճանաչել ուժը կորցրած:  

Հոդված 6. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ 
խմբագրությամբ. 

Պետական մարմնի համակարգի յուրաքանչյուր պետական հիմնարկում 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և վերադաս պետական մարմնի գլխավոր 
ֆինանսիստի համաձայնությամբ նշանակվում է հիմնարկի գլխավոր հաշվապահ:»: 

Հոդված 7. Օրենքի 12-րդ հոդվածի «ա» կետի «Հանրապետության և» բառերը 
փոխարինել «Հանրապետության պետական և» բառերով: 

Հոդված 5. Հոդված 8. Օրենքի 14-րդ հոդվածի  

1) 5-րդ մասը լրացնել «զ» և «է» կետերով հետևյալ բովանդակությամբ.  

«զ) պետության կամ համայնքների կամ պետության ու համայնքների կողմից 

հիմնադրած հիմնադրամների, ինչպես նաև այդ հիմնադրամների կողմից 

հիմնադրված իրավաբանական անձանց բանկային սպասարկման համար 

ենթահաշիվները.  

Է) 50 տոկոսից ավելի պետական կամ համայնքի բաժնեմաս կամ պետական ու 

համայնքի (հանրագումարով) բաժնեմասեր ունեցող ընկերությունների, ինչպես նաև 

այդ ընկերությունների կողմից հիմնադրված իրավաբանական անձանց բանկային 

սպասարկման համար ենթահաշիվները:».  

2) 6-րդ մասը լրացնել «ե» և «զ» կետերով հետևյալ բովանդակությամբ.  

«ե) պետության կամ համայնքների կամ պետության ու համայնքների կողմից 

հիմնադրած հիմնադրամները, ինչպես նաև այդ հիմնադրամների կողմից 

հիմնադրված իրավաբանական անձինք տնօրինում են իրենց բանկային 

սպասարկման համար բացված ենթահաշիվները.  

զ) 50 տոկոսից ավելի պետական կամ համայնքի բաժնեմաս կամ պետական ու 

համայնքի (հանրագումարով) բաժնեմասեր ունեցող ընկերությունները, ինչպես նաև 

այդ ընկերությունների կողմից հիմնադրված իրավաբանական անձինք տնօրինում են 

իրենց բանկային սպասարկման համար բացված ենթահաշիվները:»:  



Հոդված 6. Հոդված 9. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի և 15-րդ հոդվածի 

«Կենտրոնական գանձապետարանի» բառերը փոխարինել «Լիազոր մարմնի» 

բառերով:  

Հոդված 7.  Հոդված 10.  Օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի  

1) «բ» կետի  «տարեկան բյուջեն» բառերը փոխարինել «տարեկան 
հաստատված բյուջեն» բառերով, «Ազգային ժողովի» և «կառավարության» բառերից 
առաջ լրացնել «Հայաստանի Հանրապետության» բառերը «Ազգային ժողովի կողմից 
հաստատված բյուջեում կատարված փոփոխությունները» բառերը փոխարինել 
«հաստատված բյուջեում Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից 
կատարված փոփոխությունները» բառերով և «կառավարության կամ պետական 
մարմնի լիազորությունների շրջանակներում կատարված վերաբաշխումները» բառերը 
փոխարինել «հաստատված բյուջեում Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և (կամ) պետական մարմնի լիազորությունների շրջանակներում 
կատարված փոփոխությունները,» բառերով..  

2) «բ», «է» և 2-րդ մասի «ա» կետերի  

ա. «բյուջետային ծախսերի» բառերից հետո լրացնել «ծրագրային,» բառը, իսկ 

«դասակարգմամբ» բառից հետո` «(տեղական ինքնակառավարման մարմինները 

ծրագրային դասակարգմամբ հաշվետվություն չեն ներկայացնում)» բառերը,  

բ. «գործառնական» բառը փոխարինել «գործառական» բառով.  

3) «դ» կետի  

ա. «բյուջետային ծախսերի» բառերից հետո լրացնել «ծրագրային,» բառը, իսկ 

«դասակարգման» բառից հետո` «(տեղական ինքնակառավարման մարմինները 

ծրագրային դասակարգմամբ հաշվետվություն չեն ներկայացնում)» բառերը,  

բ. «գործառնական» բառը փոխարինել «գործառական» բառով:  

Հոդված 8. Հոդված 11. Օրենքի 17-րդ հոդվածի  

1) վերնագրի «Հանրապետության» բառից հետո լրացնել «պետական» բառը,  1-
ին մասի «Հանրապետության և համայնքների» բառերը փոխարինել 
«Հանրապետության պետական և համայնքների» բառերով և «կառավարությունը» 

բառից առաջ լրացնել «Հայաստանի Հանրապետության» բառերը.  

2) 2-րդ մասի «բ» կետի «գանձապետարանի ստորաբաժանումի պետը» 

բառերը փոխարինել «գանձապետարանը» բառով:  



Հոդված 9. Հոդված 12. Օրենքի 18-րդ հոդվածի «Գանձապետարանը» բառից 

հետո լրացնել «Լիազոր մարմնի կողմից սահմանված կարգով» բառերը:  
Հոդված 13. Օրենքի 19-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Հոդված 19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պարտքի կառավարման 
ապահովումը 

Գանձապետարանն ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
պարտքի գծով փոխառու միջոցների ներգրավման, մարման և սպասարկման ծրագրերի 
մշակման և իրականացման կազմակերպումը՝ Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության պարտքի կառավարման ռազմավարական նպատակներին 
համապատասխան:»: 

Հոդված 14. Օրենքի 20-րդ հոդվածը ճանաչել ուժը կորցրած: 

Հոդված 10. Հոդված 15. Սույն օրենքը, բացառությամբ 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 

«ա» ենթակետի և 3-րդ կետի «ա» ենթակետի, ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:  

Սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «ա» ենթակետը և 3-րդ կետի «ա» 

ենթակետը ուժի մեջ են մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից և նրանց 

գործողությունը չի տարածվում Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի 

բյուջետային գործընթացի շրջանակներում առաջացող հարաբերությունների վրա:  
 



Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ 

 ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 13.12.2017Թ. ՆԻՍՏԻՆ 1-ԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», ««ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», ««ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ», ««ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ» ԵՎ ««ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՐՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 

   

N Առաջարկության հեղինա
կը 

Նախագծի 
հոդվածը, կետը, 
մասը, որին 
վերաբերում է 
առաջարկությու
նը 

Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությ
ունը 

ՀՀ 
կառավարւթյան 
դիրքորոշումը 

ՀՀ Ազգային 
ժողովի 
ֆինանսավարկայ
ին և բյուջետային 
հարցերի 
մշտական 
հանձնաժողովի 
դիրքորոշումը 

««ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

1.  

ՀՀ Ազգային Ժողովի 
պատգամավորներ 
Գալուստ Սահակյան, 
Գագիկ Մինասյան, 
Ռաֆիկ Գրիգորյան,  
Կարինե 

  

Օրենքի 5-րդ 
հոդվածի 
«ա»,«գ»,«ե»,«ժ
», 

«ժա» կետեր 

  

1) «ա» կետի «գործի» բառը հանել, 

2) «գ» կետի «Հանրապետության» բառից 
հետո լրացնել «պետական» բառը և «նոր-
մատիվ» բառը փոխարինել «նորմատի-
վային» բառով, 

3) «ե» կետի «նորմատիվ» բառը փոխարինել 
«նորմատիվային» բառով, 

4) «ժ» կետը շարադրել հետևյալ 
խմբագրությամբ «Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 

Առաջարկությու
նն ընդունվել է և 
նախագծում 
կատարվել է 
համապատաս-
խան 
փոփոխություն 

Հաստատվել է 



N Առաջարկության հեղինա
կը 

Նախագծի 
հոդվածը, կետը, 
մասը, որին 
վերաբերում է 
առաջարկությու
նը 

Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությ
ունը 

ՀՀ 
կառավարւթյան 
դիրքորոշումը 

ՀՀ Ազգային 
ժողովի 
ֆինանսավարկայ
ին և բյուջետային 
հարցերի 
մշտական 
հանձնաժողովի 
դիրքորոշումը 

պարտքի կառավարման կազմակերպումը», 
իսկ «ժա» կետը ճանաչել ուժը կորցրած: 

2.  

ՀՀ Ազգային Ժողովի 
պատգամավորներ 
Գալուստ Սահակյան, 
Գագիկ Մինասյան, 
Ռաֆիկ Գրիգորյան,  
Կարինե Աճեմյան 

  

  
Օրենքի 7-րդ հոդվածի և «սահմանված» 
բառից առաջ լրացնել «օրենսդրությամբ» 
բառը: 

Առաջարկությու
նն ընդունվել է և 
նախագծում 
կատարվել է 
համապատաս-
խան 
փոփոխություն 

Հաստատվել է 

3.  

ՀՀ Ազգային Ժողովի 
պատգամավորներ 
Գալուստ Սահակյան, 
Գագիկ Մինասյան, 
Ռաֆիկ Գրիգորյան,  
Կարինե Աճեմյան 

  

Օրենքի 8-րդ 
հոդվածի 1-ին 
մաս, 

2-րդ մաս 

  

Օրենքի 8-րդ հոդվածի 

1) 1-ին մասի «պաշտոնի է նշանակում և 
ազատում գլխավոր ֆինանսիստ» բառերը 
փոխարինել «օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով նշանակում է գլխավոր 
ֆինանսիստ» բառերով, 

2) 2-րդ մասի «համապատասխան լիազո-
րությունների դեպքում կարող է կատարել այլ 
պարտականություններ» բառերը 
փոխարինել «իրականացնում է 
օրենսդրությամբ սահմանած այլ 
լիազորություններ» բառերով. 

Առաջարկությու
նն ընդունվել է և 
նախագծում 
կատարվել է 
համապատաս-
խան 
փոփոխություն 

Հաստատվել է 

4.  

ՀՀ Ազգային Ժողովի 
պատգամավորներ 
Գալուստ Սահակյան, 
Գագիկ Մինասյան, 

Օրենքի 9-րդ 
հոդվածի 2-րդ 
մաս, 

Օրենքի 9-րդ հոդվածի 

1) 2-րդ մասի «արդյունավետ և 
հրապարակային օգտագործման» բառերը 

Առաջարկությու
նն ընդունվել է և 
նախագծում 
կատարվել է 

Հաստատվել է 



N Առաջարկության հեղինա
կը 

Նախագծի 
հոդվածը, կետը, 
մասը, որին 
վերաբերում է 
առաջարկությու
նը 

Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությ
ունը 

ՀՀ 
կառավարւթյան 
դիրքորոշումը 

ՀՀ Ազգային 
ժողովի 
ֆինանսավարկայ
ին և բյուջետային 
հարցերի 
մշտական 
հանձնաժողովի 
դիրքորոշումը 

Ռաֆիկ Գրիգորյան,  
Կարինե Աճեմյան 

  

3-րդ մաս փոխարինել «արդյունավետ օգտագործման 
և դրա հրապարակայնության ապահովման» 
բառերով, 

2) 3-րդ մասի 

ա. «Գլխավոր ֆինանսիստը պարտավոր է`» 
բառերը փոխարինել ««Գլխավոր 
ֆինանսիստը պարտավոր է ապահովել`» 
բառերով, 

բ. «ա», «բ» և «գ» կետերը շարադրել 
հետևյալ խմբագրությամբ. 

«ա) պետական մարմնի և/կամ համակարգի 
որևէ պետական հիմնարկի ֆինանսական 
միջոցների կառավարման` օրենսդրությամբ 
սահմանված պահանջների կատարումը. 

բ) պետական մարմնի կողմից սույն օրենքով 
և իրավական այլ ակտերով սահմանված 
պահանջների կատարումը. 

գ) պետական մարմնի անունից լիազոր 
մարմին համապատասխան 
հաշվետվությունների ներկայացումը` 
բյուջետային ելքերի գերակատարումը կամ 
պետական մարմնի կողմից հավաքվող 
բյուջետային մուտքերի  թերակատարումը 

համապատաս-
խան 
փոփոխություն 



N Առաջարկության հեղինա
կը 

Նախագծի 
հոդվածը, կետը, 
մասը, որին 
վերաբերում է 
առաջարկությու
նը 

Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությ
ունը 

ՀՀ 
կառավարւթյան 
դիրքորոշումը 

ՀՀ Ազգային 
ժողովի 
ֆինանսավարկայ
ին և բյուջետային 
հարցերի 
մշտական 
հանձնաժողովի 
դիրքորոշումը 

բացառելու անհնարինության դեպքում:», 

գ. «դ» և «ե» կետերի «ապահովել» բառը 
հանել: 

5.  

ՀՀ Ազգային Ժողովի 
պատգամավորներ 
Գալուստ Սահակյան, 
Գագիկ Մինասյան, 
Ռաֆիկ Գրիգորյան,  
Կարինե Աճեմյան 

  

Օրենքի 10-րդ 
հոդվածի 1-ին 
մաս 

Օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասը 
շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Պետական մարմնի համակարգի 
յուրաքանչյուր պետական հիմնարկում 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և 
վերադաս պետական մարմնի գլխավոր 
ֆինանսիստի համաձայնությամբ նշա-
նակվում է հիմնարկի գլխավոր 
հաշվապահ:»: 

  

Առաջարկությու
նն ընդունվել է և 
նախագծում 
կատարվել է 
համապատաս-
խան 
փոփոխություն 

Հաստատվել է 

6.  

ՀՀ Ազգային Ժողովի 
պատգամավորներ 
Գալուստ Սահակյան, 
Գագիկ Մինասյան, 
Ռաֆիկ Գրիգորյան,  
Կարինե Աճեմյան 

  

Օրենքի 12-րդ 
հոդվածի «ա» 
կետ 

Օրենքի 12-րդ հոդվածի «ա» կետի 
«Հանրապետության և» բառերը փոխարինել 
«Հանրապետության պետական և» բառերով: 

Առաջարկությու
նն ընդունվել է և 
նախագծում 
կատարվել է 
համապատաս-
խան 
փոփոխություն 

Հաստատվել է 

7.  

ՀՀ Ազգային Ժողովի 
պատգամավորներ 
Գալուստ Սահակյան, 
Գագիկ Մինասյան, 

Օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 1-ին 
մասի «բ» կետ  

Օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» 
կետի  «տարեկան բյուջեն» բառերը 
փոխարինել «տարեկան հաստատված 
բյուջեն» բառերով,  «Ազգային ժողովի 

Առաջարկությու
նն ընդունվել է և 
նախագծում 
կատարվել է 

Հաստատվել է 



N Առաջարկության հեղինա
կը 

Նախագծի 
հոդվածը, կետը, 
մասը, որին 
վերաբերում է 
առաջարկությու
նը 

Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությ
ունը 

ՀՀ 
կառավարւթյան 
դիրքորոշումը 

ՀՀ Ազգային 
ժողովի 
ֆինանսավարկայ
ին և բյուջետային 
հարցերի 
մշտական 
հանձնաժողովի 
դիրքորոշումը 

Ռաֆիկ Գրիգորյան,  
Կարինե Աճեմյան 

  

կողմից հաստատված բյուջեում կատարված 
փոփոխությունները» բառերը փոխարինել 
«հաստատված բյուջեում Հայաստանի 
Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից 
կատարված փոփոխությունները» բառերով և 
«կառավարության կամ պետական մարմնի 
լիազորությունների շրջանակներում 
կատարված վերաբաշխումները» բառերը 
փոխարինել «հաստատված բյուջեում 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության և (կամ) պետական մարմնի 
լիազորությունների շրջանակներում 
կատարված փոփոխությունները,» բառերով. 

համապատաս-
խան 
փոփոխություն 

8.  

ՀՀ Ազգային Ժողովի 
պատգամավորներ 
Գալուստ Սահակյան, 
Գագիկ Մինասյան, 
Ռաֆիկ Գրիգորյան,  
Կարինե Աճեմյան 

  

Օրենքի 17-րդ 
հոդված 

Օրենքի 17-րդ հոդվածի վերնագրի 
«Հանրապետության» բառից հետո լրացնել 
«պետական» բառը,  1-ին մասի 
«Հանրապետության և համայնքների» բա-
ռերը փոխարինել «Հանրապետության 
պետական և համայնքների» բառերով 

Առաջարկությու
նն ընդունվել է և 
նախագծում 
կատարվել է 
համապատաս-
խան 
փոփոխություն 

Հաստատվել է 

9.  

ՀՀ Ազգային Ժողովի 
պատգամավորներ 
Գալուստ Սահակյան, 
Գագիկ Մինասյան, 
Ռաֆիկ Գրիգորյան,  
Կարինե Աճեմյան 

  

Օրենքի 19-րդ 
հոդված 

Օրենքի 19-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ 
խմբագրությամբ. 

«Հոդված 19. Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
պարտքի կառավարման ապահովումը 

Գանձապետարանն ապահովում է 

Առաջարկությու
նն ընդունվել է և 
նախագծում 
կատարվել է 
համապատաս-
խան 
փոփոխություն 

Հաստատվել է 



N Առաջարկության հեղինա
կը 

Նախագծի 
հոդվածը, կետը, 
մասը, որին 
վերաբերում է 
առաջարկությու
նը 

Առաջարկության տեքստը կամ բովանդակությ
ունը 

ՀՀ 
կառավարւթյան 
դիրքորոշումը 

ՀՀ Ազգային 
ժողովի 
ֆինանսավարկայ
ին և բյուջետային 
հարցերի 
մշտական 
հանձնաժողովի 
դիրքորոշումը 

Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության պարտքի գծով փոխառու 
միջոցների ներգրավման, մարման և սպա-
սարկման ծրագրերի մշակման և իրականաց-
ման կազմակերպումը՝ Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
պարտքի կառավարման ռազմավարական 
նպատակներին համապատասխան:»: 

10.
  

ՀՀ Ազգային Ժողովի 
պատգամավորներ 
Գալուստ Սահակյան, 
Գագիկ Մինասյան, 
Ռաֆիկ Գրիգորյան,  
Կարինե Աճեմյան և 

  

Օրենքի 20-րդ 
հոդված 

Օրենքի 20-րդ հոդվածը ճանաչել ուժը 
կորցրած: 

  

Առաջարկությու
նն ընդունվել է և 
նախագծում 
կատարվել է 
համապատաս-
խան 
փոփոխություն 

Հաստատվել է 

  


