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Ընդ�նվել է 24.06.1997 

Գլ�խ 1 Ընդհան�ր դր�յթներ
Գլ�խ 2 Բյ�ջետային հարաբեր�թյ�նների կարգավորման հիմ�նքները
Գլ�խ 3 Բյ�ջեների կատար�մը
Գլ�խ 4 Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետական բյ�ջեն
Գլ�խ 5 Հայաստանի Հանրապետ�թյան համայնքների բյ�ջեները
Գլ�խ 6 Հայաստանի Հանրապետ�թյան բյ�ջետային դասակարգ�մը
Գլ�խ 7 Պատասխանատվ�թյ�նը ս�յն օրենքը խախտել� համար
Գլ�խ 8 Եզրափակիչ դր�յթներ

ԳԼ�Խ 1.

ԸՆԴՀԱՆ�Ր ԴՐ�ՅԹՆԵՐ

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան

Ս�յն օրենքը սահման�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան բյ�ջետային համակարգը եւ կանոնակարգ�մ է բյ�ջետային
գործընթացը։

Հոդված 2. Պետական եւ համայնքի բյ�ջեները

1. Պետական եւ համայնքի բյ�ջեները պետ�թյանը եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին՝ Սահմանադր�թյամբ եւ
օրենքներով վերապահված լիազոր�թյ�նների իրականացման համար անհրաժեշտ դրամական միջոցների ձեւավորման եւ
ծախսման որոշակի ժամանակահատվածի ֆինանսական ծրագրեր են։

2. Բյ�ջեները կազմվ�մ, քննարկվ�մ եւ հաստատվ�մ են Սահմանադր�թյամբ եւ օրենքներով սահմանված կարգով։

Հոդված 3. Հայաստանի Հանրապետ�թյան բյ�ջետային համակարգը

1. Հայաստանի Հանրապետ�թյան բյ�ջետային համակարգը բաղկացած է պետական եւ համայնքների բյ�ջեներից (այս�հետ նաեւ՝
բյ�ջեներ)։

2. Պետական եւ համայնքների բյ�ջեները հիմնվ�մ են ֆինանսական, դրամավարկային եւ հարկային միասնական պետական
քաղաքական�թյան վրա։

3. Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ բյ�ջետային համակարգը հիմնվ�մ է՝

- բյ�ջեների նախագծերը կազմել�. 
 - բյ�ջեների եկամ�տների (մ�տքերի) եւ ծախսերի բյ�ջետային դասակարգման. 

 - հաշվառման. 
 - հաշվետվ�թյ�ն ներկայացնել�. 

 - բյ�ջեների կատարման ընդհան�ր սկզբ�նքների վրա։

Հոդված 4. Հայաստանի Հանրապետ�թյան համախմբված բյ�ջեն

Հայաստանի Հանրապետ�թյան համախմբված բյ�ջեն պետական եւ համայնքների բյ�ջեների եկամ�տների � ծախսերի
հանրագ�մարն է։

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1503&lang=eng
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1503&lang=rus


Հոդված 5. Բյ�ջետային հիմնարկը

1. Բյ�ջետային հիմնարկ են պետական եւ տեղական ինքնակառավարման լիազոր�թյ�ններն իրականացնող իրավաբանական
անձինք, որոնց պահպանման ծախսերն ամբողջ�թյամբ ֆինանսավորվ�մ են համապատասխան բյ�ջեների միջոցների հաշվին։

2. Պետական մարմնի պահպանման ծախսերի նախահաշիվն ընդհան�ր հատկաց�մների սահմաններ�մ հաստատ�մ է դրա
ղեկավարը՝ օրենքով եւ այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով։

3. Տեղական ինքնակառավարման մարմնի պահպանման ծախսերի նախահաշիվը համայնքի բյ�ջեով հաստատված ընդհան�ր
հատկաց�մների սահմաններ�մ հաստատ�մ է համայնքի ղեկավարը՝ օրենքով եւ այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով։

4. Պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմին չհամարվող բյ�ջետային հիմնարկի պահպանման ծախսերի նախահաշիվն
ընդհան�ր հատկաց�մների սահմաններ�մ հաստատ�մ է կառավարման վերադաս մարմնի ղեկավարը՝ օրենքով եւ այլ
իրավական ակտերով սահմանված կարգով։

Հոդված 6. Բյ�ջետային գործընթացը

1. Բյ�ջետային գործընթացը յ�րաքանչյ�ր բյ�ջետային տարվա բյ�ջեները կազմել�, քննարկել�, հաստատել� եւ կատարել�,
դրանց տարեկան հաշվետվ�թյ�նը հաստատել� �ղղ�թյամբ պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների օրենքով
կարգավորված գործ�նե�թյ�նն է։

2. Բյ�ջեների նախագծերը կազմվ�մ են կառավար�թյան գործ�նե�թյան, ինչպես նաեւ համայնքների զարգացման ծրագրերին
համապատասխան։

3. Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ բյ�ջետային տարին սկսվ�մ է յ�րաքանչյ�ր տարվա հ�նվարի 1-ից եւ ավարտվ�մ ն�յն
տարվա դեկտեմբերի 31-ին։

Բյ�ջետային տարվան հաջորդող տարվա առաջին ամսվա ընթացք�մ կառավար�թյան որոշմամբ կարող է շար�նակվել նախորդ 
բյ�ջետային տարվա պարտավոր�թյ�նների գծով գործառն�թյ�նների ձեւակերպ�մը (այս�հետ՝ եզրափակիչ շրջանառ�թյ�ն)։

4. Տվյալ բյ�ջետային տարվա համար բյ�ջետային գործընթացը սկսվ�մ է ս�յն օրենքով սահմանված ժամկետ�մ եւ ավարտվ�մ
տվյալ  բյ�ջետային տարվա բյ�ջեների կատարման վերաբերյալ հաշվետվ�թյ�նը հաստատվել� օրը։

ԳԼ�Խ 2

ԲՅ�ՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄ�ՆՔՆԵՐԸ

Հոդված 7. Բյ�ջետային հարաբեր�թյ�նների կարգավոր�մը

1.  Բյ�ջետային հարաբեր�թյ�նների կարգավոր�մը բյ�ջետային համակարգի կազմակերպման, դրա կառ�ցվածքի սահմանման,
բյ�ջեների միջեւ եկամ�տների բաշխման, բյ�ջետային դասակարգման եւ բյ�ջեներ�մ փոփոխ�թյ�նների եւ (կամ) լրաց�մների
կատարման �ղղ�թյամբ իրավաս� մարմինների՝ օրենքով իրենց վերապահված լիազոր�թյ�նների սահմաններ�մ իրականացվող
գործ�նե�թյ�նն է։

2. Բյ�ջետային հարաբեր�թյ�նները կարգավորվ�մ են օրենքով սահմանված բյ�ջեների միասնական�թյան, ինքն�ր�յն�թյան,
հաշվեկշռված�թյան, հրապարակայն�թյան սկզբ�նքներով։

Հոդված 8. Բյ�ջետային համակարգի միասնական�թյ�նը եւ բյ�ջեների ինքն�ր�յն�թյ�նը

1. Բյ�ջետային համակարգի միասնական�թյ�նն ապահովվ�մ է ընդհան�ր իրավական հիմքով, բյ�ջետային գործընթացի
կազմակերպման համաձայնեցված սկզբ�նքով, բյ�ջետային դասակարգմամբ, բյ�ջետային հաշվառման, հաշվետվ�թյան եւ
բյ�ջեների կատարման միասնական մեթոդաբան�թյամբ � դրամական համակարգով։

2. Բյ�ջեների ինքն�ր�յն�թյ�նն ապահովվ�մ է օրենքով ամրագրված եկամտի սեփական աղբյ�րների առկայ�թյամբ եւ այդ
բյ�ջեները հաստատող մարմինների կողմից իրենց լիազոր�թյ�նների սահմաններ�մ բյ�ջետայի ծախսերի �ղղ�թյ�նները
որոշել� իրավ�նքով։

Հոդված 9. Բյ�ջեների դրամական մ�տքերը եւ ծախսերը



1.  Բյ�ջեների դրամական մ�տքերը ներառ�մ են տվյալ բյ�ջեի համար օրենքով սահմանված եկամ�տները, փոխառ� եւ
ներգրավված այլ միջոցներ։

Բյ�ջեների ծախսերը բաժանվ�մ են կապիտալ եւ ընթացիկ ծախսերի։

2. Կապիտալ ծախսերը ներառ�մ են պետական եւ համայնքային նշանակ�թյան ծրագրեի շրջանակներ�մ նախատեսվող այն
ծախսերը, որոնք հանգեցն�մ են հիմնական միջոցների, պահ�ստների ստեղծման նպատակով ապրանքային արժեքների
ձեռքբերմանը կամ դրանց արժեքի ավելացմանը։

Ընթացիկ ծախսերը ներառ�մ են այն ծախսերը, որոնք ընդգրկված չեն կապիտալ ծախսեր�մ։

Հոդված 10. Բյ�ջետային վարկերը եւ փոխատվ�թյ�նները

1. Բյ�ջետային վարկերը տեղական ինքնակառավարման մարմիններին եւ այլ անձանց պետական բյ�ջեից վերադարձելի�թյան,
ժամկետայն�թյան եւ վճարովի�թյան սկզբ�նքով տրվող միջոցներ են։

2. Բյ�ջետային փոխատվ�թյ�նները պետական բյ�ջեից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին առանց վճարովի�թյան
սկզբ�նքի տրվող եւ տվյալ բյ�ջետային տար�մ  վերադարձման ենթակա առանձին ծրագրերի կամ ծախսերի ֆինանսավորման
նպատակով տրվող միջոցներն են։

3.  Բյ�ջետային վարկերի եւ փոխատվ�թյ�նների տրամադրման կարգը սահման�մ է կառավար�թյ�նը՝ ս�յն օրենքի
պահանջներին համապատասխան։

Հոդված 11. Բյ�ջետային երաշխիքները

1. Բյ�ջետային երաշխավորագիրը պարտավոր�թյ�ն է, որով երաշխավորվ�մ է բյ�ջետային երաշխավորագիր ստացող անձի
նկատմամբ պարտքային պարտավոր�թյ�նների պատշաճ կատար�մը՝ պետական բյ�ջեի միջոցների հաշվին։

2. Երաշխավորված պարտքային պարտավոր�թյ�նների չկատարմամբ պայմանավորված գ�մարները վճարվ�մ են պետական
բյ�ջեով նախատեսված պահ�ստային ֆոնդի միջոցների հաշվին եւ արտացոլվ�մ առանձին տողով։

3. Բյ�ջետային երաշխավորագրերի տրամադրման կարգը սահման�մ է կառավար�թյ�նը՝ ս�յն օրենքին համապատասխան։

4. Տվյալ բյ�ջետային տար�մ երաշխավորվող պարտավոր�թյ�նների ընդհան�ր գ�մարը (բացառ�թյամբ Հայաստանի
Հանրապետ�թյան ան�նից կնքված միջազգային պայմանագրերով նախատեսված երաշխիքների) չի կարող գերազանցել նախորդ
բյ�ջետային տարվա պետական բյ�ջեի հարկային եկամ�տների 10 տոկոսը։ Նշված կարգով հաշվարկված չափաքանակը
յ�րաքանչյ�ր հաջորդ տարի կարող է ավելացվել մինչեւ 5 տոկոսով՝ բացառ�թյամբ նախորդ տարվա նկատմամբ հարկային
եկամ�տների նվազման դեպքերի։

Հոդված 12. Բյ�ջեների հավել�րդը, պետական բյ�ջեի դեֆիցիտը

1. Բյ�ջետային տարվա համար բյ�ջեներով նախատեսված ծախսերը չեն կարող գերազանցել տվյալ բյ�ջեներով նախատեսված
հաշվարկային դրամական մ�տքերը։

2. Բյ�ջեի ծախսերի նկատմամբ եկամ�տների գերազանց�մը կազմ�մ է բյ�ջեների հավել�րդը։

3. Պետական բյ�ջեի եկամ�տների նկատմամբ ծախսերի գերազանց�մը կազմ�մ է պետական բյ�ջեի դեֆիցիտը։

Պետական բյ�ջեի դեֆիցիտը ֆինանսավորվ�մ է ներքին եւ արտաքին աղբյ�րներից ստացվող փոխառ� միջոցների հաշվին։

Տվյալ բյ�ջետային տարվա ընթացք�մ պետական բյ�ջեի դեֆիցիտի ֆինանսավոր�մը իրականացն�մ է Հայաստանի
Հանրապետ�թյան կենտրոնական բանկը «Հայաստանի Հանրապետ�թյան կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի
Հանրապետ�թյան օրենքով սահմանված կարգով։

Պետական բյ�ջեի դեֆիցիտի (հավել�րդի) չափը սահմանվ�մ է տվյալ տարվա պետական բյ�ջեի մասին օրենքով։

Բյ�ջետային տարվա պետական բյ�ջեի դեֆիցիտը չի կարող գերազանցել տվյալ տարվա համախառն ներքին արդյ�նքի 10 տոկոսը։

Հոդված 13. Բյ�ջեների միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը



1. Տվյալ տարվա բյ�ջեների միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը նախորդ տարվա բյ�ջեների կատարման ընթացք�մ
իրականացված ծախսերի նկատմամբ մ�տքերի գերազանց�մն է, որն առաջան�մ է՝

ա) հավել�րդով հաստատված բյ�ջեների կատարմամբ.

բ) բյ�ջեներով սահմանված ծախսերի կատարման համեմատ՝ տարեկան մ�տքերի գերակատարմամբ.

գ) բյ�ջեներով սահմանված մ�տքերի կատարման համեմատ՝ տարեկան ծախսերի թերակատարմամբ։

2. Բյ�ջեների տարեսկզբի ազատ մնացորդը տվյալ տարվա համապատասխան բյ�ջեի մ�տքն է։

Հոդված 14. Բյ�ջեների միջոցների հաշվին կատարվող կապիտալ ծախսերը

1. Բյ�ջեների միջոցների հաշվին կապիտալ ծախսերի իրականացման կարգը սահման�մ է կառավար�թյ�նը՝ ս�յն օրենքին
համապատասխան։ Բյ�ջեների միջոցների հաշվին կապիտալ ծախսերի իրականացման կարգով սահմանվ�մ են՝

ա) ծախսերի կատարման իրավական հիմքը՝ պետական կապիտալ ներդր�մների ծրագրի, նպատակային ծրագրերի, գործադիր
իշխան�թյան կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշ�մների առկայ�թյ�նը.

բ) ծախսերի կատարման հիմնավորման տեխնիկատնտեսական չափանիշները, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը.

գ) ծախսերի կատարման փ�լերը եւ ժամկետները.

դ) օբյեկտների ցանկի ներկայացման քննարկման եւ հաստատման կարգը.

ե) բյ�ջեների նախագծեր�մ եւ բյ�ջեների կատարման վերաբերյալ տարեկան հաշվետվ�թյան մեջ ծախսերի կատարման
արտացոլման ձեւը.

զ) բյ�ջեների միջոցների հաշվին կապիտալ ծախսերի կատարման այլ դր�յթներ։

2. Բյ�ջեների կապիտալ ծախսերն իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալ�մ կարող են ներդր�մներ պար�նակել,
որոնք այդ իրավաբանական անձանց գ�յքի համարժեքային մասի նկատմամբ առաջացն�մ են պետ�թյան կամ համայնքների
սեփական�թյան իրավ�նք։

3. Պետական կապիտալ ծախսերի հաշվին ստեղծված՝ պետական սեփական�թյ�ն համարվող գ�յքը հանձնվ�մ է պետական
համապատասխան մարմնի կառավարմանը կամ տեղական ինքնակառավարման համապատասխան մարմնի տնօրինմանը։

4. Պետական եւ համայնքային սեփական�թյ�ն համարվող գ�յքի շահագործ�մից, կապիտալ ծախսերի հաշվին ստեղծված գ�յքի
օտար�մից կամ վարձակալ�թյ�նից ստացված միջոցները փոխանցվ�մ են համապատասխան բյ�ջեներ։

ԳԼ�Խ 3

ԲՅ�ՋԵՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐ�ՄԸ

Հոդված 15. Բյ�ջեների կատար�մը

1. Բյ�ջեների կատար�մը պետական եւ տեղական ինքնակառավարման լիազոր�թյ�ններն իրականացնող իրավաբանական
անձանց համապատասխանաբար պետական եւ համայնքների բյ�ջեների եկամ�տների (մ�տքերի) ձեւավորման եւ ծախսերի
իրականացման կանոնակարգված գործ�նե�թյ�նն է։

2. Բյ�ջեների կատար�մն իրականացվ�մ է միասնական դրամարկղի սկզբ�նքի հիման վրա, որը նախատես�մ է բյ�ջեների բոլոր
եկամ�տների (մ�տքերի) մ�տքագր�մը եւ ծախսերի կատար�մը՝ Հայաստանի Հանրապետ�թյան ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի
նախարար�թյան միասնական գանձապետական հաշվով։

3.  Բյ�ջեների կատարման կազմակերպ�մն իրականացն�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի
նախարար�թյ�նը։

4.  Բյ�ջեների կատարման կարգը սահման�մ է կառավար�թյ�նը՝ ս�յն օրենքի հիման վրա։ Բյ�ջեների կատարման կարգով
սահմանվ�մ են՝



ա) բյ�ջեների կատարման հիմնական սկզբ�նքը.

բ) բյ�ջեների կատարման  ապահովման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձեւերը, փաստաթղթաշրջանառ�թյան կարգը,
ժամկետները, ծավալները.

գ) բյ�ջեների կատարման  ժամանակ բյ�ջետային համակարգի ս�բյեկտների պարտական�թյ�նները եւ իրավ�նքները.

դ) հաստատված բյ�ջեների հիման վրա եռամսյակային համամասն�թյ�նների սահմանման կարգը.

ե) բյ�ջեների կատարման ժամանակ, ս�յն օրենքին համապատասխան, սեկվեստորի եւ ինդեքսացիայի կիրառման եւ դադարեցման
դր�յթները, դրանց կիրառման կարգը.

զ) ս�յն օրենքի 23 եւ 33 հոդվածներով սահմանված թ�յլատրելի չափաքանակների շրջանակներ�մ, բյ�ջեների կատարման
ընթացք�մ դրանց�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� կարգը.

է) բյ�ջեների պահ�ստային ֆոնդից ֆինանսավորման կարգը.

ը) բյ�ջեների կատարման գործընթացի այլ դր�յթներ։

5. Բյ�ջեների կատար�մն ապահովել� նպատակով Հայաստանի Հանրապետ�թյան ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի
նախարար�թյ�նը, նրա տեղական գանձապետական բաժանմ�նքներն իրականացն�մ են՝

ա) բյ�ջեների դրամարկղային սպասարկ�մը.

բ) բյ�ջեների կատարման ապահով�մը՝ դրանց բյ�ջեների փաստացի եկամ�տներին եւ ծախսերի �ղղ�թյ�ններին
համապատասխան.

գ) պետական դրամական միջոցների՝ ներառյալ պետական եւ համայնքների բյ�ջեների միջոցները, համախմբ�մը միասնական
գանձապետական հաշվ�մ.

դ) գանձապետական հաշիվներ�մ արտացոլված բյ�ջեների եւ բյ�ջետային հիմնարկների դրամական միջոցների կառավարման
ապահով�մը.

ե) պետական պարտքի կառավարման ապահով�մը.

զ) բյ�ջետային հաշվառման եւ հաշվետվ�թյան մեթոդական ղեկավար�մը.

է) բյ�ջեների կատարման ապահովման համար օրենքով եւ այլ իրավական ակտերով սահմանված այլ գործառ�յթներ։

6. Բյ�ջեների մ�տքերը կ�տակվ�մ են Հայաստանի Հանրապետ�թյան ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարար�թյան
միասնական գանձապետական հաշվ�մ։

7. Պետական եւ տեղական ինքնակառավարման լիազոր�թյ�ններ իրականացնող մարմինների եւ դրանց ենթակա բյ�ջետային
հիմնարկների բյ�ջետային միջոցների մ�տքերը եւ ծախսերն արտացոլվ�մ են Հայաստանի Հանրապետ�թյան ֆինանսների եւ
էկոնոմիկայի նախարար�թյան եւ նրա տեղական գանձապետական բաժանմ�նքների՝ յ�րաքանչյ�ր այդպիսի ս�բյեկտի համար
բացված գանձապետական հաշիվներ�մ։

8. Բյ�ջետային հիմնարկների գանձապետական հաշիվներից գ�մարների վճար�մը կատար�մ են Հայաստանի Հանրապետ�թյան
ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարար�թյ�նը եւ նրա տեղական գանձապետական բաժանմ�նքները՝ վերջիններիս սպասարկող
բանկերի միջոցով։ Բյ�ջետային հիմնարկների գանձապետական հաշիվներ�մ բյ�ջետային միջոցների առկայ�թյան դեպք�մ
վճար�մները կատարվ�մ են անվերապահորեն։

9. Պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները, դրանց ենթակա բյ�ջետային հիմնարկները կարող են բանկային
հաշիվներ բացել միայն Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան որոշմամբ։

10. Բյ�ջեների կատարման ընթացք�մ մ�տքերի նվազման դեպք�մ գործադրվ�մ է ծախսերի սահմանափակման (սեկվեստորի)
մեխանիզմը։ Սահմանափակ�մը բյ�ջետային տարվա տվյալ ժամանակահատված�մ բյ�ջեներ�մ նախատեսված ծախսերի
տնտեսագիտական բոլոր հոդվածներ�մ՝ օրենքով սահմանված կարգով եւ չափով համամասնական նվազեց�մն է, բացառ�թյամբ
պետական բյ�ջեից համայնքների բյ�ջեներին ֆինանսական համահարթեցման (այս�ւհետ նաեւ՝ համահարթեց�մ) սկզբ�նքով



տրվող դոտացիաների եւ օրենքով պաշտպանված այլ ծախսերի։ Բյ�ջեների պաշտպանված ծախսատեսակները սահմանվ�մ են
տվյալ տարվա բյ�ջեի մասին օրենքով։

11. Բյ�ջեների միջոցների հաշվին ապրանքներ գնել�, աշխատանքներ կատարել� եւ ծառայ�թյ�ններ մատ�ցել� ծախսերի
ֆինանսավոր�մն իրականացվ�մ է պետական գն�մների մասին օրենքով սահմանված կարգով։

12. Պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտավոր�թյ�ններ առաջացնող պայմանագրերը
(համաձայնագրերը) ենթակա են պարտադիր գրանցման Հայաստանի Հանրապետ�թյան ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի
նախարար�թյ�ն�մ։

ԳԼ�Խ 4

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�ԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅ�ՋԵՆ

Հոդված 16. Պետական բյ�ջեի նախագծի կառ�ցվածքը եւ բովանդակ�թյ�նը

1. Պետական բյ�ջեի նախագիծը ներառ�մ է՝

ա) կառավար�թյան բյ�ջետային �ղերձը. 
բ) պետական բյ�ջեի մասին օրենքի նախագիծը. 
գ)  պետական բյ�ջեի նախագծի վերաբերյալ  Հայաստանի Հանրապետ�թյան  կառավար�թյ�ն ներկայացված՝ Հայաստանի
Հանրապետ�թյան կենտրոնական բանկի պաշտոնական եզրակաց�թյ�նը։

2. Կառավար�թյան բյ�ջետային �ղերձը ներառ�մ է՝

ա) կառավար�թյան զեկ�յցը բյ�ջետային տարվա սոցիալ-տնտեսական զարգացման եւ հարկաբյ�ջետային քաղաքական�թյան
հիմնական �ղղ�թյ�նների մասին, իսկ անհրաժեշտ�թյան դեպք�մ՝ նաեւ այդ բյ�ջեի կատար�մն ապահովող օրենքների
նախագծերը, 
բ) պետ�թյան սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը բն�թագրող հիմնական ց�ցանիշների կանխատես�մն առաջիկա երեք տարվա
համար, 
գ) պետական բյ�ջեի մասին օրենքի նախագծի բացատրագիրը։

3. Բացատրագիրը  պետական բյ�ջեի մասին օրենքի նախագիծը հիմնավորող փաստաթղթերի ամբողջ�թյ�ն է, որը ներառ�մ է՝

ա) պետական բյ�ջեի մասին օրենքի նախագծով նախատեսված եկամ�տների, ծախսերի եւ դեֆիցիտի (հավել�րդի) հիմնավոր�մը,
այդ թվ�մ՝ դեֆիցիտի ֆինանսավորման նպատակով ներգրավվող վարկերի տոկոսադր�յքները եւ հատկացման ժամկետները,
ինչպես նաեւ այդ ց�ցանիշների համեմատական վերլ�ծ�թյ�նը նախորդ բյ�ջետային տարվա եւ ընթացիկ բյ�ջետային տարվա
հաշվարկային եւ սպասվելիք համապատասխան ց�ցանիշների նկատմամբ.

բ) պետական բյ�ջեի մասին օրենքի նախագծով նախատեսված եկամ�տների, ծախսերի եւ դեֆիցիտի (հավել�րդի) համեմատական
վերլ�ծ�թյ�նը նախորդ բյ�ջետային տարվա փաստացի, ընթացիկ բյ�ջետային տարվա համար հաստատված ց�ցանիշների
նկատմամբ. 
գ) պետական բյ�ջեի մասին օրենքի նախագծով նախատեսված բյ�ջետային տարին ընդգրկող հաջորդ եռամյա ժամանակաշրջանի
բյ�ջետային ց�ցանիշների կանխատես�մները.

դ) պետական բյ�ջեի մասին օրենքի նախագծով նախատեսված եկամ�տների հիմնավոր�մը՝ ըստ օրենքով սահմանված հարկային,
ոչ հարկային եւ այլ եկամ�տատեսակների.

ե) պետական բյ�ջեի մասին օրենքի նախագծով առաջարկվող հատկաց�մների հիմնավոր�մը՝ ըստ բյ�ջետային դասակարգման,
այդ թվ�մ՝ բյ�ջետային տար�մ տրամադրվող վարկերի եւ բյ�ջետային երաշխիքների ծավալներն � �ղղ�թյ�նները, բյ�ջետային
ծախսերի հաշվարկները հիմնավորող նորմատիվները.

զ) պետական բյ�ջեից ֆինանսավորվող նպատակային ծրագրեի կատարման համար պահանջվող գ�մարների եւ առաջարկվող
հատկաց�մների հիմնավոր�մը, որը ներառ�մ է ծրագրի՝

- իրավական հիմքը.

- բովանդակ�թյ�նը.



- խնդիրները եւ նպատակները.

- կատարման փ�լերը եւ ժամկետները.

է) Հայաստանի Հանրապետ�թյան արտաքին եւ ներքին պարտքի կառ�ցվածքը, դրա համեմատական վերլ�ծ�թյ�նը՝ նախորդ
բյ�ջետային տարվա եւ ընթացիկ բյ�ջետային տարվա հաշվարկային համապատասխան ց�ցանիշների հետ.

ը) կառավար�թյան պահ�ստային ֆոնդի եւ պետական պահ�ստների ձեւավորման համար առաջարկվող հատկաց�մների
հիմնավոր�մը.

թ) տեղեկ�թյ�ններ՝ բյ�ջետային ֆինանսավորման հայտերով պահանջված եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան
առաջարկած հատկաց�մների հետ կապված համաձայնեց�մների արդյ�նքների մասին.

ժ) տեղեկ�թյ�ններ՝ Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետական բյ�ջեից համայնքների բյ�ջեներին՝ օրենքով սահմանված կարգով
տրամադրվող հատկաց�մների մասին.

ժա) հաջորդ բյ�ջետային տար�մ սպասվելիք դրամական եւ նյ�թական օգն�թյ�ններից, նվիրատվ�թյ�ններից եւ այլ մ�տքերից
գոյացող միջոցներից կատարվող հատկաց�մների հիմնավոր�մը.

ժբ) տեղեկ�թյ�ններ՝ պետական բյ�ջեի միջոցների հաշվին պահպանվող բյ�ջետային հիմնարկների ընդհան�ր թվաքանակի,
աշխատավարձի ֆոնդի մասին, եւ այդ ց�ցանիշների համեմատական վերլ�ծ�թյ�նը նախորդ բյ�ջետային տարվա եւ ընթացիք
բյ�ջետային տարվա հաշվարկային համապատասխան ց�ցանիշների հետ, ինչպես նաեւ տեղեկ�թյ�ններ՝ փաստացի
աշխատողների թվաքանակի մասին.

ժգ) այլ տեղեկ�թյ�ններ, որոնք Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյ�նն անհրաժեշտ է համար�մ պետական բյ�ջեի
մասին օրենքի նախագծի հիմնավորման համար։

4. Պետական բյ�ջեի մասին օրենքի նախագիծը ներառ�մ է՝

ա) պետական բյ�ջեի եկամ�տները եւ ծախսերը՝ ս�յն օրենքով սահմանված դասակարգմամբ.

բ) պետական բյ�ջեի դեֆիցիտը (հավել�րդը)՝ ս�յն օրենքով սահմանված դասակարգմամբ.

գ) օրենքով սահմանված այլ դր�յթներ եւ ց�ցանիշներ։

Հոդված 17. Պետական բյ�ջեի եկամ�տների աղբյ�րները

1. Պետական բյ�ջեի եկամ�տների աղբյ�րները դասակարգվ�մ են՝

ա) հարկային եկամ�տներ եւ տ�րքեր.

բ) ոչ հարկային եկամ�տներ.

գ) եկամ�տներ՝ կապիտալի գործառն�թյ�ններից.

դ) մ�տքեր՝ պաշտոնական տրանսֆերտներից։

2. Հարկային եկամ�տներ եւ տ�րքեր են՝

ա) ավելացված արժեքի հարկը.

բ) ակցիզային հարկը.

գ) շահ�թահարկը.

դ) եկամտահարկը 85 տոկոսի չափով.

ե) գ�յքահարկը՝

համայնքի վարչական տարածք�մ  գտնվող գ�յքի համար՝ հինգ տոկոսի չափով, 
համայնքի վարչական տարածքից դ�րս  գտնվող գ�յքի համար՝ ամբողջ�թյամբ.



զ) հողի հարկը՝

համայնքի վարչական տարածք�մ  գտնվող հողի համար՝ հինգ տոկոսի չափով, 
համայնքի վարչական տարածքից դ�րս  գտնվող հողի համար՝ ամբողջ�թյամբ, 
Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան նորմատիվ  իրավական ակտերով սահմանված կարգով վճարողների հողի 
համար ամբողջ�թյամբ.

է) հաստատագրված վճարները.

ը) մաքսային տ�րքը.

թ) պետական տ�րքը՝ բացառ�թյամբ ս�յն օրենքի 28 հոդվածով սահմանված՝ համայնքների բյ�ջեներ մ�տքագրվող պետական
տ�րքի տեսակների.

ժ) հարկային օրենսդր�թյ�նը խախտել� համար գանձվող տ�գանքները եւ տ�յժերը՝ բացառ�թյամբ օրենքով համայնքների
բյ�ջեներ մ�տքագրվող հարկերի գծով չվճարման համար գանձվող տ�գանքների եւ տ�յժերի։

3. Ոչ հարկային եկամ�տներ են՝

ա) Հայաստանի Հանրապետ�թյան կենտրոնական բանկի ծախսերի եւ մասհան�մների նկատմամբ եկամ�տների գերազանց�մից
մ�տքերը.

բ) դիվեդենտները եւ շահաբաժինները.

գ) պետական ձեռնարկ�թյ�նների եւ գ�յքի, համայնքների վարչական տարածքներից դ�րս գտնվող պետական պահ�ստի հողերի
վարձակալ�թյան եւ օգտագործման վարձավճարները ամբողջ�թյամբ, ինչպես նաեւ համայնքների վարչական տարածքներ�մ
գտնվող պետական պահ�ստի հողերի վարձակալ�թյան եւ օգտագործման վարձավճարները՝ հինգ տոկոսի չափով.

դ) պետ�թյան տված վարկերի օգտագործման դիմաց վճարները (տոկոսները).

ե) բռնագրավված, տիրազ�րկ եւ ժառանգ�թյան իրավ�նքով պետ�թյանն անցած գ�յքի իրաց�մից մ�տքերը.

զ) պետական վիճակախաղերի անցկաց�մից ստացվող եկամ�տները.

է) իրավախախտ�մների համար գործադիր եւ դատական մարմինների կողմից կիրառվող պատժամիջոցներից մ�տքերը.

ը) ճանապարհային վճարը.

թ) օրենքով եւ իրավական այլ ակտերով սահմանված՝ պետական բյ�ջե մ�տքագրվող այլ ոչ հարկային եկամ�տները։

4. Կապիտալի գործառն�թյ�ններից եկամ�տներ են՝

ա) պետ�թյանը պատկանող հիմնական միջոցների (ֆոնդերի) օտար�մից մ�տքերը.

բ) պետական բյ�ջեի միջոցների հաշվին պահվող բյ�ջետային հիմնակների հաշվեկշիռներ�մ հաշվառվող գ�յքի օտար�մից
մ�տքերը.

գ) պետ�թյան պահեստներ�մ պահվող ապրանքանյ�թական արժեքների իրաց�մից մ�տքերը.

դ) պետական սեփական�թյ�ն համարվող հողի եւ ոչ նյ�թական ակտիվների վաճառքից մ�տքերը։

5. Պաշտոնական տրանսֆերտներ են՝

ա) օտարերկրյա պետ�թյ�նների եւ միջազգային կազմակերպ�թյ�նների տրամադրած տրանսֆերտները.

բ) այլ աղբյ�րներից ստացվող տրանսֆերտները։

Հոդված 18. Պետական բյ�ջեի ծախսերի �ղղ�թյ�նները

1. Պետական բյ�ջեի միջոցով ֆինանսավորվ�մ են պետական նշանակ�թյան ծրագրերը եւ ծախսերը՝ հետեւյալ հիմնական
�ղղ�թյ�ններով՝



ա) ընդհան�ր բն�յթի ծառայ�թյ�ններ,

բ) պաշտպան�թյ�ն,

գ) հասարակական կարգի պահպան�թյ�ն եւ անվտանգ�թյ�ն,

դ) կրթ�թյ�ն եւ գիտ�թյ�ն,

ե) առողջապահ�թյ�ն,

զ) սոցիալական ապահովագր�թյ�ն եւ սոցիալական ապահով�թյ�ն,

է) բնակարանային կոմ�նալ տնտես�թյ�ն,

ը) մշակ�յթ, սպորտ եւ կրոն,

թ) վառելիքաէներգետիկ համալիր,

ժ) գյ�ղատնտես�թյ�ն, անտառային տնտես�թյ�ն, ջրային տնտես�թյ�ն եւ ձկաբ�ծ�թյ�ն,

ժա) լեռնահանքային արդյ�նաբեր�թյ�ն եւ հանքային (բացառ�թյամբ վառելիքի), վերամշակող արդյ�նաբեր�թյ�ն,
շինարար�թյ�ն եւ բնապահպան�թյ�ն,

ժբ) տրանսպորտ եւ կապ, ճանապարհային տնտես�թյ�ն,

ժգ) պետական բյ�ջեի ծախսերի հիմնական �ղղ�թյ�ններին չդասվող այլ ծախսեր, այդ թվ�մ՝

- կառավար�թյան պահ�ստային ֆոնդ,

- համայնքների բյ�ջեներին համահարթեցման սկզբ�նքով տրվող դոտացիաներ,

- համայնքների բյ�ջեներին պատվիրակված լիազոր�թյ�նների համար տրամադրվող հատկաց�մներ,

- համայնքների կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով պետական բյ�ջեից համայնքների բյ�ջեներին տրվող
նպատակային հատկաց�մներ՝ ս�բվենցիաներ։

2. Պետական բյ�ջեի ծախսեր�մ կարող են առանձին տողով նախատեսվել Հայաստանի Հանրապետ�թյան ֆինանսների եւ
էկոնոմիկայի նախարար�թյան, Հայաստանի Հանրապետ�թյան հարկային տեսչ�թյան եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան
մաքսային վարչ�թյան աշխատակիցների խրախ�սման նպատակային ֆոնդեր, որոնց ձեւավորման եւ օգտագործման կարգը
սահմանվ� է տվյալ տարվա պետական բյ�ջեի մասին օրենքով։

Հոդված 19. Կառավար�թյան պահ�ստային ֆոնդը

1. Պետական բյ�ջե�մ նախատեսվ�մ է կառավար�թյան պահ�ստային ֆոնդ, որը տվյալ տարվա պետական բյ�ջե�մ
չկանխատեսված, ինչպես նաեւ բյ�ջետային երաշխիքների ապահովման ծախսերի ֆինանսավորման աղբյ�րն է։ Պետական բյ�ջեի
ծախսային մաս�մ կառավար�թյան պահ�ստային ֆոնդը ներկայացվ�մ է առանձին հոդվածով։

2. Կառավար�թյան պահ�ստային ֆոնդի մեծ�թյ�նը չի կարող գերազանցել տվյալ տարվա պետական բյ�ջեի մասին՝ օրենքով
նախատեսված ծախսերի 5 տոկոսը։

3. Պահ�ստային ֆոնսի միջոցներից ծախսերը կատարվ�մ են կառավար�թյան որոշ�մների հիման վրա։

Հոդված 20. Համայնքների բյ�ջեներին համահարթեցման սկզբ�նքով տրվող դոտացիաները

1. Համայնքների ներդաշնակ զարգաց�մն ապահովել� նպատակով պետական բյ�ջեի ծախսեր�մ նախատեսվ�մ են համայնքների
բյ�ջեներին համահարթեցման սկզբ�նքով տրվող դոտացիաներ։

2. Պետական բյ�ջե�մ համայնքներին համահարթեցման սկզբ�նքով տրամադրվող դոտացիաների ընդհան�ր գ�մարը
հաշվարկվ�մ է՝ հիմք ընդ�նելով նախորդ բյ�ջետային տար�մ եկամտահարկի, հողի հարկի եւ գ�յքահարկի փաստացի մ�տքերի
հանրագ�մարի ոչ պակաս, քան 25 տոկոսը։



Պետական բյ�ջեից համայնքների բյ�ջեներին համահարթեցման սկզբ�նքով տրամադրվող դոտացիաների հաշվարկման
ժամանակ հաշվի են առնվ�մ տեղական ինքնակառավարման մամինների կողմից օրենքով սահմանված կարգով տրված հարկային
արտոն�թյ�նները։

3. Համայնքների բյ�ջեներին համահարթեցման սկզբ�նքով տրամադրվող դոտացիաների հատկացման կարգը սահմանվ�մ է
ֆինանսական համահարթեցման մասին օրենքով։

Հոդված 21. Պետական բյ�ջեի նախագծի կազմ�մը

1. Պետական բյ�ջեի նախագծի մշակման աշխատանքները կազմակերպ�մ է կառավար�թյ�նը՝ առաջիկա տարվա բյ�ջետային
գործընթացը սկսել� մասին Հայաստանի Հանրապետ�թյան վարչապետի որոշման հիման վրա՝ այդ որոշմամբ եւ ս�յն օրենքով
նախատեսված ժամկետներ�մ։

2. Պետական բյ�ջեի նախագիծը կազմելիս կառավար�թյ�նը կամ նրա լիազորված պետական կառավարման մարմինը,
«Հայաստանի Հանրապետ�թյան կենտրոնական բանկի մասին» օրենքի 31 հոդվածին համապատասխան, խորհրդակց�մ է  
կենտրոնական բանկի հետ՝ պետական բյ�ջեի նախագծին առնչվող հարցերի շ�րջ։

3. Պետական բյ�ջեի նախագիծը կազմել� աշխատանքները կանոնակարգել� նպատակով  Հայաստանի Հանրապետ�թյան
ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարար�թյ�նը մինչեւ ընթացիկ տարվա հ�նիսի 20-ը պետական եւ տեղական
ինքնակառավարման մամիններին է տրամադր�մ բյ�ջեները կազմել� համար անհրաժեշտ հաշվարկների կատարման մեթոդական
ց�ց�մները, բյ�ջետային ֆինանսավորման հայտերի, բյ�ջետային հիմնարկի պահպանման ծախսերի նախահաշվի ձեւերը եւ
ներկայացման կարգը։

4. Պետական կառավարման մարմիններն իրենց եւ համակարգի բյ�ջետային ֆինանսավորման հայտերը Հայաստանի
Հանրապետ�թյան ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարար�թյ�ն են ներկայացն�մ մինչեւ ընթացիկ տարվա օգոստոսի 20-ը։

Բյ�ջետային ֆինանսավորման հայտին կցվ�մ է նախատեսվող ծախսերի նախահաշիվը՝ համապատասխան հիմնավոր�մներով։

5. Հայաստանի Հանրապետ�թյան ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարար�թյ�նը ս�յն օրենքի 20 հոդվածով սահմանված կարգով
հաշվարկ�մ եւ մինչեւ ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 20-ը պետական կառավարման տարածքային մարմինների միջոցով տեղական
ինքնակառավարման մամիններին է տրամադր�մ պետական բյ�ջեից համայնքների բյ�ջեներին տրվող հատկաց�մների չափերը։

6. Բյ�ջետային հիմնարկի ֆինանսավորման հայտը ստորագր�մ է ղեկավարը, որն օրենքով սահմանված կարգով
պատասխանատվ�թյ�ն է կր�մ բյ�ջետային հատկաց�մների նպատակային օգտագործման համար։

7. Ս�յն օրենքով սահմանված ժամկետներ�մ բյ�ջետային ֆինանսավորման հայտերի չներկայացման դեպք�մ դրանք կազմ�մ է
Հայաստանի Հանրապետ�թյան ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարար�թյ�նը։

8. Կապիտալ ծախսերը հաշվարկվ�մ են նպատակային ծրագրերի հիման վրա։ Այդ ծրագրեի իրականացման ժամկետը բյ�ջետային
տարվան գերազանցել� դեպք�մ առանձնացվ�մ են տվյալ ծրագրերի՝ ըստ տարիների ֆինանսավորման չափերի։ Նման ծրագրերով
ֆինանսավորվող ծախսերը յ�րաքանչյ�ր բյ�ջետային տարվա համար ճշգրտ�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան ֆինանսների եւ
էկոնոմիկայի նախարար�թյ�նը եւ առանձին տողով ներկայացն�մ համապատասխան տարվա պետական բյ�ջե�մ։

9. Հայաստանի Հանրապետ�թյան ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարար�թյ�նը մինչեւ ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 10-ը 
հայտատ�ների հետ համաձայնեցն�մ է նրանց ներկայացրած հայտերով նախատեսված ծախսերի ֆինանսավորման չափերը՝ այդ
մասին կազմելով համապատասխան արձանագր�թյ�ն։

Արձանագր�թյան մեջ նշվ�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարար�թյանը բյ�ջետային
ֆինանսավորման հայտով ներկայացված ծախսերի մասնակի կամ ամբողջ�թյամբ ֆինանսավորել� համաձայն�թյ�ն տալ� կամ
հայտն ամբողջ�թյամբ մերժել� մասին տեղեկ�թյ�նը։ Հայտով ներկայացված ծախսերի ֆինանսավոր�մը մասնակի կամ
ամբողջ�թյամբ մերժել� դեպք�մ նշվ�մ են դրա պատճառները։

Արձանագր�թյ�նները ստորագր�մ են Հայաստանի Հանրապետ�թյան ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարարը, նրա կողմից
լիազորված նախարարի տեղակալը։ Դրանք հայտատ�ներին �ղարկվ�մ են մինչեւ ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 15-ը։

10. Հայաստանի Հանրապետ�թյան դատական իշխան�թյան մարմինների, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան
էներգետիկայի հանձնաժողովի բյ�ջետային ֆինանսավորման հայտերի համապատասխան օրինակները ներկայացվ�մ են նաեւ
Ազգային ժողով։



11. Բյ�ջետային ֆինանսավորման հայտերի ներկայացման եւ դրանց շ�րջ՝ Հայաստանի Հանրապետ�թյան ֆինանսների եւ
էկոնոմիկայի նախարար�թյան � հայտատ�ների միջեւ տարաձայն�թյ�նների համաձայնեցման կարգը սահման�մ է
կառավար�թյ�նը՝ ս�յն օրենքի պահանջներին համապատասխան։

12. Բյ�ջետային ֆինանսավորման հայտերի, արտաքին � ներքին պարտավոր�թյ�նների եւ հաջորդ տար�մ կանխատեսվող
մ�տքերի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետ�թյան ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարար�թյ�նը կազմ�մ է հաջորդ տարվա
պետական բյ�ջեի նախագիծը եւ ներկայացն�մ կառավար�թյ�ն։

13. Կառավար�թյ�նը պետական բյ�ջեի նախագիծը՝ ներառյալ Հայաստանի Հանրապետ�թյան կենտրոնական բանկի  խորհրդի
կողմից հաստատված «Հայաստանի Հանրապետ�թյան  կենտրոնական բանկի կապիտալ ներդրոիմների օրագիրը եւ ծախսերի
նախահաշիվը «առանձին  հոդվածը Ազգային ժողովի քննարկմանն է ներկայացն�մ բյ�ջետային տարին սկսվել�ց առնվազն
վաթս�ն օր առաջ։

 14. Պետական բյ�ջեի պետական եւ ծառայողական գաղտնիք պար�նակող ծախսային հոդվածները, բացված տեսքով, ս�յն
օրենքով սահմանված դասակարգմամբ, ներկայացվ�մ են Ազգային ժողով՝ առանձին փակ ծրարով։

Հոդված 22. Պետական բյ�ջեի նախագծի քննարկ�մը եւ հաստատ�մը

1. Ազգային ժողով�մ պետական բյ�ջեի նախագծի քննարկման եւ հաստատման կարգը սահմանվ�մ է «Հայաստանի
Հանրապետ�թյան Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքով։

2. Եթե պետական բյ�ջեի մասին օրենքի նախագծով նախատեսվ�մ է բյ�ջեի կատար�մն ապահովող օրենքների ընդ�ն�մ, ապա
բյ�ջեի մասին օրենքի նախագիծը քվեարկ�թյան է դրվ�մ դրանց ընդ�ն�մից հետո։

3. Մինչեւ բյ�ջետային տարվա սկիզբը պետական բյ�ջեն չհաստատվել� դեպք�մ՝ ծախսերը կատարվ�մ են նախորդ տարվա
բյ�ջեի համամասն�թյ�ններով։

Հոդված 23. Պետական բյ�ջեի կատար�մը

1. Պետական բյ�ջեի կատարման կարգը սահման�մ է կառավար�թյ�նը՝ ս�յն օրենքի հիման վրա։

2. Պետական բյ�ջեի կատարման ընթացք�մ պետական կառավարման համապատասխան մարմինների ղեկավարները կարող են
պետական բյ�ջեի ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգմամբ նախատեսված հոդվածների միջեւ կատարել վերաբաշխ�մներ,
որոնց հանրագ�մարը բյ�ջետային տարվա ընթացք�մ չի կարող գերազանցել տվյալ տարվա բյ�ջեի մասին օրենքով սահմանված
չափաքանակը։

3. Ազգային ժողովի հաստատած պետական բյ�ջե�մ փոփոխ�թյ�ներ եւ (կամ) լրաց�մներ կարող են կատարվել Ազգային ժողովի
պատգամավորների, կառավար�թյան առաջարկ�թյամբ՝ օրենսդրական նախաձեռն�թյան կարգով։ Պետական բյ�ջե�մ այն
փոփոխ�թյ�ները եւ (կամ) լրաց�մները, որոնք նվազեցն�մ են պետական բյ�ջեի եկամ�տները կամ ավելացն�մ ծախսերը,
Ազգային ժողովը քննարկ�մ է միայն կառավար�թյան եզրակաց�թյան առկայ�թյամբ եւ ընդ�ն�մ պատգամավորների ընդհան�ր
թվի ձայների մեծամասն�թյամբ։

Պետական բյ�ջե�մ փոփոխ�թյ�ները եւ (կամ) լրաց�մները կատարվ�մ են օրենքով։

4. Պետական բյ�ջեի հաստատ�մից հետո կառավար�թյ�նը սահման�մ է բյ�ջեի կատարման եռամսյակային
համամասն�թյ�նները։

5. Պետական բյ�ջեի կատարման պատասխանատ�ն կառավար�թյ�նն է։

6. Կառավար�թյ�նը, յ�րաքանչյ�ր եռամսյակի ավարտից հետո՝ 40 օրվա ընթացք�մ, Ազգային ժողով է ներկայացն�մ պետական
բյ�ջեի կատարման ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվ�թյ�ն՝ ս�յն օրենքով սահմանված բյ�ջետային դասակարգման եւ տվյալ
տարվա պետական բյ�ջեի մասին օրենքի կառ�ցվածքին համապատասխան:

Հոդված 24. Պետական բյ�ջեի կատարման հսկող�թյ�նը եւ վերահսկող�թյ�նը

1. Պետական բյ�ջեի կատարման հսկող�թյ�նն իրականացն�մ է կառավար�թյ�նը՝ իր սահմանված կարգով։

2. Պետական բյ�ջեի կատարման վերահսկող�թյ�նն իրականացն�մ է Ազգային ժողովը։



3. Ազգային ժողովը վերահսկող�թյ�ն է իրականացն�մ՝

ա) ս�յն օրենքի եւ տվյալ տարվա պետական բյ�ջեի մասին օրենքով սահմանված պահանջների կատարման նկատմամբ.

բ) օտարերկրյա պետ�թյ�ններից եւ միջազգային կազմակերպ�թյ�ններից ստացված փոխառ�թյ�նների եւ վարկերի
օգտագործման նկատմամբ.

գ) բյ�ջետային պարտավոր�թյ�նների կատարման, բյ�ջետային միջոցների ծախսման օրինական�թյան եւ
հաստիքանախահաշվային կարգապահ�թյան պահպանման �ղղ�թյամբ։

Հոդված 25. Պետական բյ�ջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվ�թյ�նը

1. Կառավար�թյ�նը յ�րաքանչյ�ր տարվա պետական բյ�ջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվ�թյ�նն Ազգային ժողով է
ներկայացն�մ մինչեւ հաջորդ տարվա մայիսի 1-ը։

2. Պետական բյ�ջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվ�թյ�նը ներառ�մ է՝

ա) տեղեկ�թյ�ններ հաշվետ� տար�մ հարկաբյ�ջետային քաղաքական�թյան եւ համապատասխան օրենսդրական
փոփոխ�թյ�նների վերաբերյալ, որոնք ազդել են պետական բյ�ջեի կատարման արդյ�նքների վրա.

բ) պետական բյ�ջեի եկամ�տների, ծախսերի եւ դեֆիցիտի (հավել�րդի) հիմնավորված�թյ�նը, դրանց համեմատական
վերլ�ծ�թյ�նը հաշվետ� տարվան նախորդ տարվա փաստացի, ինչպես նաեւ հաշվետ� տարվա համար հաստատված եւ
փաստացի կատարված համապատասխան ց�ցանիշների նկատմամբ.

գ) տեղեկ�թյ�ններ հաշվետ� տար�մ կառավար�թյան պահ�ստային ֆոնդից կատարված ծախսերի �ղղ�թյ�նների եւ չափերի
մասին՝ համապատասխան հիմնավոր�մներով.

դ) տեղեկ�թյ�ններ հաշվետ� տար�մ պետ�թյան արտաքին եւ ներքին պարտքերի եւ դրանց սպասարկման վերաբերյալ.

ե) այլ տեղեկ�թյ�ններ, որոնք կառավար�թյ�նն անհրաժեշտ է համար�մ պետական բյ�ջեի կատարման արդյ�նքները
ներկայացնել� եւ հիմնավորել� համար։

3. Պետական բյ�ջեի կատարման տարեկան հաշվետվ�թյան պետական եւ ծառայողական գաղտնիք պար�նակող ծախսային
հոդվածները, բացված տեսքով, ս�յն օրենքով սահմանված դասակարգմամբ, ներկայացվ�մ են Ազգային ժողով՝ առանձին փակ
ծրարով։

4. Պետական բյ�ջեի կատարման տարեկան հաշվետվ�թյան վերաբերյալ Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի եզրակաց�թյ�նը
բովանդակ�մ է՝

ա) պետական բյ�ջեի կատարման տարեկան հաշվետվ�թյամբ արտացոլված թվերի արժանահավատ�թյան գնահատականը. 
բ) հաշվետ� բյ�ջետային տարվա պետական բյ�ջեի մասին օրենքով սահմանված պահանջների կատարման գնահատականը։

5. Ազգային ժողովի նիստ�մ պետական բյ�ջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվ�թյ�նը քննարկվ�մ եւ հաստատվ�մ է
«Հայաստանի Հանրապետ�թյան Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքով սահմանված կարգով՝
մինչեւ ընթացիկ տարվա հ�նիսի երկրորդ չորեքշաբթին։

Հոդված 26.  Պետական բյ�ջեի հրապարակայն�թյ�նը

Պետական բյ�ջեի նախագիծը կազմել�, քննարկել�, հաստատել�, կատարել� եւ դրա նկատմամբ վերահսկող�թյան
հրապարակայն�թյ�ն ապահովել� համար՝

ա) պետական բյ�ջեի մասին օրենքի նախագիծն Ազգային ժողով ներկայացնել�ց հետո կառավար�թյ�նը եռօրյա ժամկետ�մ այն
հրատարակ�մ է մամ�լ�մ՝ բացառ�թյամբ պետական գաղտնիք պար�նակող հարցերի.

բ) Ազգային ժողով�մ պետական բյ�ջեի նախագծի քննարկ�մը լ�սաբանվ�մ է պետական լրատվ�թյան միջոցներով՝
բացառ�թյամբ պետական գաղտնիք պար�նակող հարցերի.

գ) պետական բյ�ջեի եռամսյակային համամասն�թյ�նները հրապարակվ�մ են կառավար�թյան կողմից հաստատվել�ց հետո 15-
օրյա ժամկետ�մ.



դ) կառավար�թյ�նը բյ�ջետային տարվա յ�րաքանչյ�ր եռամսյակից հետո մեկ ամսվա ընթացք�մ հրապարակ�մ է
տեղեկատվ�թյ�ն պետական բյ�ջեի եռամսյակային կատարման մասին։

ԳԼ�Խ 5

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�ԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԲՅ�ՋԵՆԵՐԸ

Հոդված 27. Համայնքների բյ�ջեների ձեւավորման սկզբ�նքները

Համայնքների բյ�ջեների ձեւավորման հիմնական սկզբ�նքներն են՝

ա) համայնքի զարգացման եռամյա ծրագրի հիման վրա համայնքային նշանակ�թյան հիմնախնդիրների լ�ծման համար
անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների պլանավոր�մը.

բ) պահ�ստային ֆոնդի ստեղծ�մը՝ որպես տվյալ տարվա համայնքի բյ�ջե�մ չկանխատեսված, ինչպես նաեւ վարկերի եւ այլ
փոխառ� միջոցների օգտագործման վճարների (տոկոսների) գծով ծախսերի աղբյ�րի եւ կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման
հիմնական երաշխիք.

գ) համայնքի բյ�ջեի հաշվեկշռված�թյ�նը, յ�րաքանչյ�ր բյ�ջետային տարվա համար համայնքի բյ�ջեով նախատեսված
ծախսերի հանրագ�մարը չպետք է գերազանցի տվյալ տարվա նախատեսված եկամ�տների (մ�տքերի) հանրագ�մարին.

դ)  խնայողական�թյ�նը, երբ կատարված ծախսին համապատասխան�մ է դրան համարժեք նյ�թական եւ ոչ նյ�թական
ակտիվների ձեռքբեր�մ.

ե) արդյ�նավետ�թյ�նը, երբ ապահովվ�մ է կատարված ծախսի եւ համայնքի համար դրա օգտակար�թյան միջեւ պատշաճ
հարաբերակց�թյ�նը.

զ) հավաստի�թյ�նը եւ հստակ�թյ�նը, որը հնարավոր�թյ�ն է ընձեռ�մ ապահովել բյ�ջեի կատարման եւ բյ�ջետային
գործընթացի նկատմամբ իրականացվող վերահսկող�թյան արդյ�նավետ�թյ�նը՝ բյ�ջեի հոդվածների հիմք�մ դրվող հստակ
հաշվարկների միջոցով.

է) հրապարակայն�թյ�նը, որն ապահով�մ է համայնքի բյ�ջեի ձեւավորման եւ կատարման վերաբերյալ համայնքի անդամների
իրազեկ�թյ�նը։

Հոդված 28. Համայնքների բյ�ջեների կառ�ցվածքը, եկամ�տները եւ ծախսերը

1. Համայնքների բյ�ջեների կառ�ցվածքը, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից իրականացվող լիազոր�թյ�նների
եւ դրանց ֆինանսավորման համապատասխան�թյան ապահովման անհրաժեշտ�թյ�նից ելնելով, բաժանվ�մ է հետեւյալ
բաղկաց�ցիչ մասերի.

ա) համայնքի բյ�ջեի վարչական մաս (վարչական բյ�ջե),

բ)  համայնքի բյ�ջեի ֆոնդային մաս (ֆոնդային բյ�ջե)։

2. Համայնքի բյ�ջեի բաղկաց�ցիչ մասերից յ�րաքանչյ�րը պետք է հաշվեկշռված լինի։

3. Համայնքների բյ�ջեների վարչական մասը (վարչական բյ�ջեն) ներառ�մ է՝

I. Եկամ�տների գծով՝ 
 համայնքների բյ�ջեներին՝ օրենքով եւ իրավական այլ ակտերով ամրագրվող եկամ�տները, այդ թվ�մ՝

- հարկային եկամ�տները եւ տ�րքերը

- ոչ հարկային եկամ�տները

- պաշտոնական տրանսֆերտները։

I.1. Հարկային եկամ�տներ եւ տ�րքեր են՝



ա) հողի հարկը համայնքի վարչական տարածք�մ գտնվող (բացառ�թյամբ՝ Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան
նորմատիվ իրավական  ակտերով սահմանված կարգով կենտրոնացված կարգով վճարողների)  հողի համար՝ 95 տոկոսի չափով,

բ) գ�յքահարկը՝  համայնքի վարչական տարածք�մ գտնվող գ�յքի համար 95 տոկոսի չափով,

գ) եկամտահարկը՝ 15 տոկոսի չափով,

դ) օրենքով պետական բյ�ջեին ամրագրվող այլ հարկատեսակներից կատարվող մասհան�մները,

ե) պետական տ�րքը, այդ թվ�մ՝

- քաղաքացիական կաց�թյան ակտեր գրանցել�, դրանց մասին քաղաքացիներին կրկնակի վկայականներ, քաղաքացիական
կաց�թյան ակտեր�մ կատարված գռար�մներ�մ փոփոխ�թյ�ններ, լրաց�մներ, �ղղ�մներ կատարել� եւ վերականգնման
կապակց�թյամբ վկայականներ տալ� համար,

- նոտարական գրասենյակների կողմից նոտարական ծառայ�թյ�ններ կատարել�, նոտարական կարգով վավերացված
փաստաթղթերի կրկնօրինակներ տալ�, նշված մարմինների կողմից գործարքների նախագծեր եւ դիմ�մներ կազմել�,
փաստաթղթերի պատճեններ հանել� եւ դրանցից քաղվածքներ տալ� համար,

զ) հարկային օրենսդր�թյ�նը խախտել� համար գանձվող տ�գանքները եւ տ�յժերը՝ բացառ�թյամբ օրենքով պետական բյ�ջե
մ�տքագրվող հարկերի  գծով հաշվարկվող տ�գանքների եւ տ�յժերի,

է) տեղական տ�րքերը,

ը) համայնքի բյ�ջե օրենքով մ�տքագրվող այլ հարկերը։

I.2. Ոչ հարկային եկամ�տներ են՝

ա) համայնքի սեփական�թյ�ն համարվող հողերի վարձակալ�թյան եւ օգտագործման դիմաց գանձվող վարձավճարները
ամբողջ�թյամբ, ինչպես նաեւ համայնքի վարչական տարածք�մ գտնվող պետական պահ�ստի  հողերի վարձակալ�թյան եւ
օգտագործման դիմաց գանձվող վարձավճարները՝ 95 տոկոսի չափով,

բ) տեղական ինքնակառավարման մարմինների, դրանց ենթակա բյ�ջետային հիմնարկների հաշվեկշիռներ�մ հաշվառվող գ�յքի
վարձակալ�թյ�նից եկամ�տները,

գ) վարչական իրավախախտ�մների համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կիրառած պատժամիջոցներից
եկամ�տները,

դ) տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ենթակա ձեռնարկ�թյ�նների տրամադր�թյան տակ մնացած շահ�յթներից
համայնքի ավագան� որոշ�մներով կատարվող մասհան�մները,

ե) տեղական վճարները,

զ) տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից օրենքով գանձվող եւ համայնքների բյ�ջեների եկամ�տներին հաշվանցման
ենթակա այլ տեղական վճարները,

I.3. Պաշտոնական տրանսֆերտներ՝ հատկաց�մներ են՝

ա) պետական բյ�ջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբ�նքով տրամադրվող դոտացիաները,

բ) այլ աղբյ�րներից ստացվող տրանսֆերտները։

II. Ծախսերի գծով՝

օրենքով սահմանված կարգով տեղական ինքնակառավարման մարմիններին վերապահված լիազոր�թյ�նների իրականացման
ընթացիկ ծախսերը, այդ թվ�մ՝

ա) ընդհան�ր բն�յթի համայնքային ծառայ�թյ�ններ,

բ) պաշտպան�թյան բնագավառ�մ՝ օրենքով վերապահված լիազոր�թյ�նների իրականաց�մ,



գ) հասարակական կարգի պահպան�թյան եւ անվտանգ�թյան բնագավառ�մ՝ օրենքով վերապահված լիազոր�թյ�նների
իրականաց�մ,

դ) կրթ�թյ�ն եւ գիտ�թյ�ն,

ե) առողջապահ�թյ�ն,

զ) սոցիալական ապահով�թյ�ն եւ ապահովագր�թյ�ն,

է) մշակ�յթ, սպորտ եւ կրոն,

ը) բնակարանային կոմ�նալ տնտես�թյ�ն,

թ) վառելիքաէներգետիկ համալիր,

ժ) գյ�ղատնտես�թյ�ն, անտառային տնտես�թյ�ն, ջրային տնտես�թյ�ն եւ ձկաբ�ծ�թյ�ն,

ժա) լեռնահանքային արդյ�նաբեր�թյ�ն եւ հանքային հանածոներ (բացառ�թյամբ վառելիքի), վերամշակող արդյ�նաբեր�թյ�ն,
շինարար�թյ�ն եւ բնապահպան�թյ�ն,

ժբ) տրանսպորտ եւ կար, ճանապարհային տնտես�թյ�ն,

ժգ) համայնքի բյ�ջեի պահ�ստային ֆոնդ,

ժդ) համայնքի բյ�ջեի ծախսերի հիմնական �ղղ�թյ�ններին չդասվող այլ ծախսեր։

4. Համայնքների բյ�ջեների ֆոնդային մասը (ֆոնդային բյ�ջեն) ներառ�մ է՝

I. Մ�տքերի գծով՝

ա) պետական բյ�ջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկաց�մները (ս�բվենցիաները),

բ) կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման այլ աղբյ�րներից նպատակային հատկաց�մները ,

գ) տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ենթակա ձեռնարկ�թյ�նների տրամադր�թյան տակ մնացած շահ�յթներից
համայնքի ավագան� որոշ�մներով կատարվող մասհան�մները,

դ) համայնքային սեփական�թյ�ն համարվող, այդ թվ�մ՝ տիրազ�րկ, ժառանգ�թյան իրավ�նքով կամ նվիրատվ�թյան ձեւով 
տեղական ինքնակառավարման մարմնի, վերջինիս ենթակա բյ�ջետային հիմնարկի տնօրինմանն անցած գ�յքի օտար�մից
մ�տքերը.

ե) վարկերի եւ փոխառ�թյ�նների ձեւով ներգրավված միջոցները, այդ թվ�մ՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից
թողարկված պարտատոմսերի տեղաբաշխ�մից ստացված միջոցները։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից
պարտատոմսերի թողարկման եւ տեղաբաշխման կարգը սահման�մ է կառավար�թյ�նը.

զ) վարչական բյ�ջեից (պահ�ստային ֆոնդից) կատարվող հատկաց�մները,

է) բաժնետիրական ընկեր�թյ�նների, ֆինանսական հաստատ�թյ�նների, բանկերի կանոնադրական կապիտալ�մ կատարված
ներդր�մների դիմաց ստացվող շահաբաժինները՝ ներդրված դեպոզիտների դիմաց դիվիդենտների ձեւով ստացվող եկամ�տները։

II. Ծախսերի գծով՝ 
օրենքով տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազոր�թյ�նների իրականացման կապիտալ ծախսերը, այդ թվ�մ՝

ա) կապիտալ շինարար�թյան ծախսերը,

բ) կապիտալ վերանորոգման ծախսերը,

գ) վարկերի եւ ներգրավված այլ փոխառ� միջոցների մարման ծախսերը,

դ) ապրանքանյ�թական արժեքների պահ�ստների ձեւավորման ծախսերը։



5. Համայնքների բյ�ջեներից՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների պատվիրակված լիազոր�թյ�նների իրականացման
ծախսերի ֆինանսավոր�մը կատարվ�մ է պետական բյ�ջեից այդ նպատակով տրամադրվող հատկաց�մների հաշվին։

6. Պատվիրակված լիազոր�թյ�նների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման կարգը սահման�մ է Հայաստանի
Հանրապետ�թյան կառավար�թյ�նը։

Հոդված 29. Համայնքների բյ�ջեների պահ�ստային ֆոնդը

1. Համայնքների բյ�ջեներ�մ նախատեսվ�մ է պահ�ստային ֆոնդ, որը համայնքի տվյալ տարվա բյ�ջե�մ չկանխատեսված,
ինչպես նաեւ ֆոնդային մաս (ֆոնդային բյ�ջե) կատարվող հատկաց�մների, համայնքների բյ�ջեների կողմից վարկերի եւ այլ
փոխառ� միջոցների օգտագործման վճարների (տոկոսների) գծով ստանձնած պարտքային պարտավոր�թյ�նների կատարման
ապահովման ֆինանսական աղբյ�ր է։ Համայնքների բյ�ջեների պահ�ստային ֆոնդն առանձին հոդվածով ներկայացվ�մ է
վարչական մաս�մ (վարչական բյ�ջե�մ)։

2. Համայնքի պահ�ստային ֆոնդի եւ համայնքի վարչական մասի (վարչական բյ�ջեի) հաշվարկային եկամ�տների
հարաբերակց�թյ�նը՝ չափը, սահմանվ�մ է համայնքի տվյալ տարվա բյ�ջեով եւ չի կարող գերազանցել տվյալ տարվա համայնքի
բյ�ջեի վարչական մասի (վարչական բյ�ջեի) հաշվարկային եկամ�տների 30 տոկոսը։

3. Համայնքի պահ�ստային ֆոնդից վարկերի եւ ներգրավված այլ փոխառ� միջոցների օգտագործման դիմաց վճարների
(տոկոսների) ընդհան�ր գ�մարը չի կարող գերազանցել համայնքի տվյալ տարվա պահ�ստային ֆոնդի միջոցների 20 տոկոսը։

4. Պահ�ստային ֆոնդի միջոցներից՝ համայնքի բյ�ջե�մ չկանխատեսված ծախսերի գծով ֆինանսավոր�մն իրականացվ�մ է
համայնքի ավագան� որոշ�մների հիման վրա։

Հոդված 30. Համայնքների բյ�ջեներին պետական բյ�ջեից համահարթեցման սկզբ�նքով տրամադրվող դոտացիաները

Համայնքների բյ�ջեների վարչական մաս�մ (վարչական բյ�ջե�մ), որպես եկեմտի առանձին տեսակ նախատեսվ�մ են պետական
բյ�ջեից համահարթեցման սկզբ�նքով տրամադրվող դոտացիաները։

Հոդված 31. Համայնքների բյ�ջեի նախագծի կազմ�մը

1. Համայնքների բյ�ջեի նախագիծը կազմվ�մ է համայնքի զարգացման եռամյա ծրագրով տվյալ բյ�ջետային տարվա
հիմնախնդիրների լ�ծման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների պլանավորման հիման վրա։

2. Համայնքների բյ�ջեի նախագիծը կազմ�մ է համայնքի ղեկավարը՝ բյ�ջետային համակարգի միասնական�թյ�նն ապահովող
բյ�ջետային գործընթացի կազմակերպման համաձայնեցված սկզբ�նքների, բյ�ջետային դասակարգման, հաշվառման եւ
հաշվետվ�թյան միասնական մեթոդաբան�թյան հիման վրա։

3. Կառավար�թյան կամ նրա լիազորված պետական կառավարման մարմնի կողմից բյ�ջետային ծախսերի հաշվարկման համար
սահմանված նորմերը եւ նորմատիվները համայնքների բյ�ջեներով նախատեսվող ծախսերի հաշվարկման ժամանակ կր�մ են
խորհրդատվական բն�յթ։ Բացառ�թյ�ն են տեղական ինքնակառավարման մարմինների՝ պատվիրակված  լիազոր�թյ�նների
իրականացման ծախսերի եւ պետական բյ�ջեից համայնքների բյ�ջեներին տրամադրվող այլ նպատակային ծախսերի
ֆինանսավորման դեպքերը։

4. Համայնքների բյ�ջեի նախագիծը կազմել� աշխատանքները կազմակերպել� նպատակով համայնքի ղեկավարը՝

- աշխատակազմի համապատասխան ծառայ�թյ�ններին, բյ�ջետային հիմնարկներին տալիս է համապատասխան հրահանգներ
բյ�ջեի եկամ�տների եւ ծախսերի հաշվարկման � ներկայացման համար, 
- մինչեւ ընթացիկ տարվա հ�լիսի 1-ը ապահով�մ է եկամ�տների � ծախսերի հաշվարկման Հայաստանի Հանրապետ�թյան
ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարար�թյան սահմանած համապատասխան ձեւերով։

5. Բյ�ջետային հիմնարկները մինչեւ ընթացիկ տարվա օգոստոսի 15-ը համայնքի ղեկավարին են ներկայացն�մ բյ�ջետային
ֆինանսավորման հայտերը, իրենց պահպանման ծախսերի նախահաշիվները՝ համապատասխան հիմնավոր�մներով։

6. Համայնքի ղեկավարը մինչեւ ընթացիկ տարվա հոկտեմբերի 1-ը ամփոփ�մ է սահմանված ձեւերով ներկայացված տվյալները,
կազմ�մ համայնքի բյ�ջեի մասին ավագան� որոշման նախագիծը։

7. Համայնքի բյ�ջեի մասին ավագան� որոշման նախագիծը ներառ�մ է՝



ա) համայնքի բյ�ջեի նախագիծն ըստ բաղկաց�ցիչ մասերի, ըստ եկամ�տատեսակների � ծախսերի �ղղ�թյ�նների՝
գործառնական եւ տնտեսագիտական դասակարգմանը համապատասխան՝ երեք տարվա կտրվածքով, այդ թվ�մ նախորդ տարվա
բյ�ջեի փաստտացի, ընթացիկ բյ�ջետային տարվա հաշվարկային եւ կանխատեսվող տարվա համապատասխան ց�ցանիշներով,

բ) համայնքի ղեկավարի զեկ�յցը բյ�ջետային տարվա համայնքի զարգացման հիմնական �ղղ�թյ�նների մասին,

գ) համայնքի բյ�ջեի նախագծով նախատեսված եկամ�տների � ծախսերի հիմնավոր�մը, ինչպես նաեւ այդ ց�ցանիշների
համեմատական վերլ�ծ�թյ�նը նախորդ տարվա բյ�ջեի փաստտացի, ընթացիկ բյ�ջետային տարվա հաշվարկային
(հաստատված) ց�ցանիշների  հետ,

դ) համայնքի բյ�ջեից ֆինանսավորվող նպատակային ծախսերի կատարման համար պահանջվող գ�մարների եւ առաջարկվող
հատկաց�մների հիմնավոր�մը, որը ներառ�մ է ծրագրի՝

- իրավական հիմքը,

- բովանդակ�թյ�նը,

- խնդիրները եւ նպատակները,

- կատարման փ�լերը եւ ժամկետները,

ե) պարտքերի կառ�ցվածքը, դրանց համեմատական վերլ�ծ�թյ�նը նախորդ բյ�ջետային տարվա փաստտացի եւ ընթացիկ
բյ�ջետային տարվա հաշվարկային համապատասխան ց�ցանիշների  հետ,

զ) բյ�ջեի պահ�ստային ֆոնդի ձեւավորման համար առաջարկվող հատկաց�մների հիմնավոր�մը,

է) տեղեկ�թյ�ններ՝ պետական բյ�ջեից համայնքի բյ�ջեին օրենքով տրամադրվող հատկաց�մների մասին,

ը) հաջորդ բյ�ջետային տար�մ սպասվելիք դրամական եւ նյ�թական օգն�թյ�ններից, նվիրատվ�թյ�ններից եւ այլ մ�տքերից
գոյացող միջոցներից կատարվող հատկաց�մների հիմնավոր�մը,

թ) տեղեկ�թյ�ններ՝ համայնքի բյ�ջեի միջոցներ հաշվին պահպանվող բյ�ջետային հիմնարկների հաստիքների ընդհան�ր
թվաքանակը, աշխատավարձի ֆոնդի մասին եւ այդ ց�ցանիշների համեմատական վերլ�ծ�թյ�նը նախորդ բյ�ջետային տարվա եւ
ընթացիկ բյ�ջետային տարվա հաշվարկային համապատասխան ց�ցանիշների  հետ, ինչպես նաեւ  տեղեկ�թյ�ններ՝ փաստտացի
աշխատողների թվաքանակի մասին,

ժ) այլ տեղեկ�թյ�ններ, որոնք համայնքի ղեկավարն անհրաժեշտ է համար�մ համայնքի բյ�ջեի մասին ավագան� որոշման
նախագծի հիմնավորման համար։

Հոդված 32. Համայնքի բյ�ջեի նախագծի քննարկ�մը եւ հաստատ�մը համայնքի ավագան� կողմից

1. Համայնքի ղեկավարը, համայնքի բյ�ջեի մասին որոշման նախագիծը համայնքի ավագան� քննարկմանն է ներկայացն�մ
պետական բյ�ջեի հաստատ�մից հետո մեկամսյա ժամկետ�մ կամ մինչեւ պետական բյ�ջեի հաստատ�մը։ Համայնքի բյ�ջեի
մասին որոշման նախագիծն ավագան� անդամներին է �ղարկվ�մ քննարկ�մից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ։

2. Համայնքի բյ�ջեի մասին որոշման նախագիծը համայնքի ավագան� նիստ�մ ներկայացն�մ է համայնքի ղեկավարը։

3. Համայնքի ավագան� նիստ�մ համայնքի բյ�ջեի մասին որոշման նախագծի քննարկման կարգը սահմանվ�մ է համայնքի
ավագան� կանոնակարգով։

4. Քննարկ�մներից հետո համայնքի ղեկավարը կարող է մինչեւ մեկ շաբաթ ժամանակ վերցնել՝ ներկայացված նախագծի մեջ
անհրաժեշտ փոփոխ�թյ�ններ եւ (կամ) լրաց�մներ կատարել� համար կամ պահանջել հաստատել� բյ�ջեն։

5. Համայնքի բյ�ջեն հաստատ�մ է համայնքի ավագանին, որի վերաբերյալ ընդ�ն�մ է համայնքի ղեկավարի ներկայացրած
համապատասխան որոշման նախագիծը։

6. Համայնքի ավագանին, համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ, համայնքի բյ�ջեն կարող է հաստատել նաեւ մինչեւ պետական
բյ�ջեի հաստատ�մը։



Պետական բյ�ջեի հաստատ�մից հետո համայնքների մինչ այդ հաստատված բյ�ջեներ�մ երկշաբաթյա ժամկետ�մ կատարվ�մ
են անհրաժեշտ փոփոխ�թյ�ններ եւ (կամ) լրաց�մներ։

7. Համայնքի ղեկավարը, համայնքի բյ�ջեն ավագան� կողմից հաստատվել�ց հետո 3 օրվա ընթացք�մ, ներկայացն�մ է
համապատասխան մարզպետին։

Մարզպետը ստ�գ�մ է համայնքի ղեկավարի ներկայացրած բյ�ջեի համապատասխան�թյ�նն օրենքին՝ պահպանելով ս�յն
օրենքով սահմանված բյ�ջեների ինքն�ր�յն�թյան սկզբ�նքը, հաշվարկների համապատասխան�թյ�նը սահմանված
մեթոդաբան�թյանը եւ բյ�ջետային համակարգի միասնական�թյ�նն ապահովող սկզբ�նքների պահպանման դեպք�մ համայնքի
բյ�ջեն ներառ�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարար�թյ�ն ներկայացվող՝ մարզի
վարչական տարածք�մ գտնվող համայնքների բյ�ջեների ամփոփ տեղեկանք�մ։

8. Համայնքի բյ�ջեի մասին ավագան� որոշման առընչ�թյամբ մարզպետի եւ համայնքի ղեկավարի միջեւ առաջացած
տարաձայն�թյ�նները կարգավորվ�մ են օրենքով սահմանված կարգով։

9. Համայնքի բյ�ջեն չհաստատվել� դեպք�մ՝ համայնքի ղեկավարը դն�մ է հրաժարական տալ� միջոցով իր լիազոր�թյ�նները
վաղաժամկետ դադարեցնել� հարցը։ Եթե համայնքի ավագանին համայնքի ղեկավարի հրաժարականի վերաբերյալ դիմ�մը
ստանալ�ց հետո եռօրյա ժամկետ�մ իր անդամների ընդհան�ր թվի ձայների մեծամասն�թյամբ նման որոշ�մ չի ընդ�ն�մ, ապա
համայնքի բյ�ջեն համարվ�մ է հաստատված՝ համայնքի ղեկավարի կատարած �ղղ�մներով։

Համայնքի բյ�ջեի հաստատման առընչ�թյամբ՝ հրաժարական տալ� միջոցով համայնքի ղեկավարի լիազոր�թյ�նները
վաղաժամկետ դադարեցնել� կամ օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնանկ անել� վերաբերյալ համայնքի ավագան� կողմից
որոշ�մ ընդ�նել� դեպք�մ համապատասխան մարզպետը հարցը ներկայացն�մ է կառավար�թյ�ն՝ օրենքով սահմանված
կարգով։

Եթե կառավար�թյ�նը դիմ�մը ստանալ�ց հետո մեկշաբաթյա ժամկետ�մ նման որոշ�մ չի ընդ�ն�մ, ապա համայնքի բյ�ջեն
համարվ�մ է հաստատված՝ համայնքի ղեկավարի կատարած �ղղ�մներով։

Կառավար�թյան կողմից համայնքի ղեկավարի՝ հրաժարական տալ� միջոցով լիազոր�թյ�նները վաղաժամկետ դադարեցնել�
կամ օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնանկ անել� դեպք�մ՝ համայնքի նոր ղեկավարը բյ�ջեի նախագիծ է ներկայացն�մ
համայնքի ավագան�ն քսան օրվա ընթացք�մ։ Այն քննարկվ�մ եւ հաստատվ�մ է ս�յն օրենքով նախատեսված կարգով՝ երես�ն
օրվա ընթացք�մ։

10. Մինչեւ բյ�ջետային տարվա սկիզբը համայնքի բյ�ջեն չհաստատվել� դեպք�մ՝ ծախսերը կատարվ�մ են նախորդ տարվա
բյ�ջեի համամասն�թյ�ններով։

Հոդված 33. Համայնքի բյ�ջեի կատար�մը

1. Համայնքի բյ�ջեի հաստատ�մից հետո համայնքի ղեկավարը սահման�մ է բյ�ջեի կատարման եռամսյակային
համամասն�թյ�նները, հաստատ�մ՝ բյ�ջետային հիմնարկների պահպանման ծախսերի նախահաշիվները։

2. Համայնքի ղեկավարը, համայնքի բյ�ջեի կատար�մն ապահովել� նպատակով՝

ա) համայնքի ավագան� հաստատած տարեկան բյ�ջեն, եռամսյակային համամասն�թյ�ններով եւ բյ�ջետային հիմնարկների
պահպանման ծախսերի տարեկան եւ եռամսյակային բաշխմամբ հաստատված նախահաշիվները տրամադր�մ է համայնքի բյ�ջեի
կատարման սպասարկ�մն իրականացնող Հայաստանի Հանրապետ�թյան ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարար�թյան
համապատասխան տեղական գանձապետական բաժանմ�նքին,

բ) ստորագր�մ է ֆինանսական փաստաթղթերը,

գ) աջակց�մ է հարկային մարմիններին՝ համայնքի բյ�ջեի հարկերի մ�տքագրման գործ�մ,

դ) իրականացն�մ է օրենքով սահմանված այլ լիազոր�թյ�ններ։

3. Համայնքի բյ�ջեի կատարման ընթացք�մ համայնքի ղեկավարը կարող է գործառնական եւ տնտեսագիտական դասակարգման
մեջ կատարել բյ�ջեն հաստատել� մասին՝ համայնքի ավագան� ընդ�նած որոշմանը չհակասող վերաբաշխ�մներ։ Համայնքի
ղեկավարի կատարած փոփոխ�թյ�նների հանրագ�մարը բյ�ջետային տարվա ընթացք�մ չի կարող գերազանցել տվյալ տարվա
բյ�ջեի մասին որոշմամբ գործառնական եւ տնտեսագիտական դասակարգմամբ սահմանված չափաքանակները։



4. Համայնքի բյ�ջե�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ (կամ) լրաց�մներ կարող են կատարվել համայնքի ղեկավարի կամ համայնքի
ավագան� անդամի (անդամների) առաջարկ�թյամբ։ Այդ փոփոխ�թյ�նները եւ (կամ) լրաց�մները չեն կարող խախտել համայնքի
բյ�ջեի՝ ս�յն օրենքով սահմանված հավասարակշռ�թյ�նը։ Համայնքի ավագան� անդամների առաջարկած այն
փոփոխ�թյ�նները եւ (կամ) լրաց�մները, որոնք նվազեցն�մ են համայնքի բյ�ջեի եկամ�տները կամ ավելացն�մ են ծախսերը,
համայնքի ավագանին քննարկ�մ է միայն համայնքի ղեկավարի եզրակաց�թյան առկայ�թյամբ եւ ընդ�ն�մ ավագան�
անդամների ընդհան�ր թվի ձայների երկ� երրորդով։

Համայնքի բյ�ջե�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ (կամ) լրաց�մներ կատարել� ընթացքը սահմանվ�մ է համայնքի ավագան�
կանոնակարգով՝ ս�յն օրենքի համաձայն։

5. Համայնքի բյ�ջեի կատարման սպասարկ�մը, ս�յն օրենքի համաձայն, կառավար�թյան սահմանված կարգով իրականացն�մ է
Հայաստանի Հանրապետ�թյան ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարար�թյ�նը՝ իր տեղական գանձապետական բաժանմ�նքների
միջոցով։

6. Համայնքի բյ�ջեի կատարման պատասխանատ�ն համայնքի ղեկավարն է։

Հոդված 34. Համայնքների բյ�ջեների կատարման վերահսկող�թյ�նը

1. Համայնքի բյ�ջեի կատարման վերահսկող�թյ�նն իրականացն�մ են համայնքի ավագանին, Ազգային ժողովը եւ
կառավար�թյ�նը՝ օրենքով իրենց վերապահված լիազոր�թյ�նների շրջանակներ�մ։

2. Համայնքի ավագանին համայնքի բյ�ջեի կատարման վերահսկող�թյ�նն իրականացն�մ է իր անդամի (անդամների) եւ (կամ)
ա�դիտորական մասնագիտացված կազմակերպ�թյան միջոցով, ավագան� որոշած պարբերական�թյամբ, բայց ոչ պակաս, քան
տարին մեկ անգամ։

3. Համայնքների բյ�ջեների կատարման վերահսկող�թյան հիմնական խնդիրներն են՝

ա) եկամ�տների կանխատես�մների եւ բյ�ջետային ծախսերի նախահաշիվները կազմել� հիմնավորված�թյան ստ�գ�մը,

բ) բյ�ջետային միջոցների, վարկերի եւ ներգրավված այլ փոխառ� միջոցների ծախսման օրինական�թյան ստ�գ�մը,

գ) բյ�ջետային պարտավոր�թյ�նների կատարման, հաստիքանախահաշվային կարգապահ�թյան պահպանման,
հաշվապահական հաշվառման եւ հաշվետվ�թյան վիճակի գնահատ�մը,

դ) բյ�ջետային հիմնարկների եւ կազմակերպ�թյ�նների ֆինանսատնտեսական գործ�նե�թյան նկատմամբ վերահսկող�թյան 
սահման�մը,

ե) բյ�ջետային գործընթացի նկատմամբ ս�յն օրենքով սահմանված այլ պահանջների կատարման ապահով�մը։

4. Համայնքի ղեկավարը, համայնքի ղեկավարի աշխատակազմը, բյ�ջետային հիմնարկների պաշտոնատար անձինք համայնքի
բյ�ջեի կատարման վերահսկող�թյ�նն իրականացնող անձանց պարտական�թյ�նների կատար�մը խոչընդոտել�, կեղծ
տեղեկ�թյ�ններ տրամադրել� դեպք�մ պատասխանատվ�թյ�ն են կր�մ օրենքով սահմանված կարգով։

Հոդված 35. Համայնքի բյ�ջեի կատարման հաշվետվ�թյ�նները

1. Համայնքի ղեկավարը, եռամսյակը մեկ՝ մինչեւ հաշվետ� եռամսյակին հաջորդող ամսվա 15-ը, բյ�ջեի կատարման ընթացքի
մասին հաղորդ�մներ է ներկայացն�մ համայնքի ավագան�ն եւ համապատասխան մարզպետին։

2. Համայնքի ղեկավարը բյ�ջեի կատարման տարեկան հաշվետվ�թյ�նը համայնքի ավագան�ն եւ համապատասխան
մարզպետին ներկայացն�մ է բյ�ջետային տարին ավարտվել�ց հետո՝ հաջորդ տարվա բյ�ջեի եռամսյակային կատարման
վերաբերյալ հաղորդման հետ միասին։

3. Համայնքի բյ�ջեի կատարման տարեկան հաշվետվ�թյ�նն ավագան� նիստ�մ քննարկվ�մ եւ հաստատվ�մ է ա�դիտորական
մասնագիտացված կազմակերպ�թյան եզրակաց�թյան առկայ�թյամբ՝ մինչեւ ընթացիկ տարվա մայիսի 1-ը։

4. Համայնքի բյ�ջեի կատարման տարեկան հաշվետվ�թյ�նը չհաստատվել� դեպք�մ համայնքի ավագանին, օրենքով
սահմանված կարգով, կարող է համայնքի ղեկավարին պաշտոնանկ անել� մասին առաջարկ�թյ�ն ներկայացնել: Եթե համայնքի
ղեկավարին պաշտոնանկ անել� մասին առաջարկ�թյ�ն չի ներկայացվ�մ, կամ կառավար�թյ�նը համայնքի ղեկավարին



պաշտոնանկ անել� մասին առաջարկ�թյ�նն օրենքով սահմանված կարգով ստանալ�ց հետո՝ մեկ շաբաթվա ընթացք�մ, նման
որոշ�մ չի ընդ�ն�մ, ապա համայնքի բյ�ջեի կատարման տարեկան հաշվետվ�թյ�նը համարվ�մ է հաստատված:

Համայնքի ղեկավարին պաշտոնանկ անել� մասին որոշ�մ ընդ�նվել� դեպք�մ, համայնքի ղեկավարը, օրենքով սահմնաված
կարգով, վայր է դն�մ իր լիազոր�թյ�ները, իսկ համայնքի բյ�ջեի կատարման տարեկան հաշվետվ�թյ�նը համարվ�մ է
հաստատված։

5. Համայնքի ավագան� նիստ�մ համայնքի բյ�ջեի կատարման տարեկան հաշվետվ�թյան քննարկման կարգը սահմանվ�մ է
համայնքի ավագան� կանոնակարգով։

6. Համայնքի բյ�ջեի կատարման տարեկան հաշվետվ�թյան հաստատման վերաբերյալ ավագանին ընդ�ն�մ է համապատասխան
որոշ�մ։

7. Համայնքի բյ�ջեի կատարման տարեկան հաշվետվ�թյ�նը ներառ�մ է՝

ա) տեղեկ�թյ�ններ հաշվետ� տար�մ համայնքի բյ�ջեի եկամ�տների եւ ծախսերի հիմնավորված�թյան վերաբերյալ, դրանց
համապատասխան վերլ�ծ�թյ�նը հաշվետ� տարվան նախորդող փաստացի եւ հաշվետ� տարվա համար հաստատված եւ
փաստացի կատարված համապատասխան ց�ցանիշների միջեւ,

բ) տեղեկ�թյ�ններ հաշվետ� տար�մ համայնքի բյ�ջեի պահ�ստային ֆոնդից կատարված ծախսերի �ղղ�թյ�նների եւ չափերի
մասին՝ համապատասխան հիմնավոր�մներով,

գ) տեղեկ�թյ�ններ հաշվետ� տար�մ բյ�ջեի պարտքերի եւ դրանց սպասարկման վերաբերյալ,

դ) այլ տեղեկ�թյ�ններ, որոնք համայնքի ղեկավարն անհրաժեշտ է համար�մ համայնքի բյ�ջեի կատարման արդյ�նքները
ներկայացնել� եւ հիմնավորել� համար։

Հոդված 36. Համայնքների բյ�ջեների հրապարակայն�թյ�նը

Համայնքների բյ�ջեների հրապարակայն�թյ�նն ապահովել� համար՝

ա) համայնքի բյ�ջեի մասին որոշման նախագիծը համայնքի ավագան�ն ներկայացնել�ց հետո եռօրյա ժամկետ�մ
հրապարակվ�մ է տեղական մամ�լ�մ։ Միաժամանակ պատրաստվ�մ եւ հրատարակվ�մ են բյ�ջեի հիմնական ց�ցանիշներ,
վիճակագրական եւ գրաֆիկական տվյալներ ներառող տեղեկատ�ներ եւ գրք�յկներ, 
բ) բյ�ջետային տարվա յ�րաքանչյ�ր եռամսյակից հետո մեկ ամսվա ընթացք�մ հրատարակվ�մ է տեղեկատվ�թյ�ն համայնքի
բյ�ջեի եռամսյակային կատարման մասին, 
գ) համայնքի բյ�ջեի կատարման տարեկան հաշվետվ�թյ�նը համայնքի ավագան� հաստատել�ց հետո հնգօրյա ժամկետ�մ
հրատարակվ�մ է տեղական մամ�լ�մ, 
դ) համայնքների ղեկավարները պայմաններ են ստեղծ�մ, որպեսզի համայնքի բյ�ջեի նախագիծն, տարեկան հաշվետվ�թյանը
ծանոթանալ� եւ �ս�մնասիրել� ցանկ�թյ�ն �նեցող համայնքի անդամները դյ�ր�թյամբ ձեռք բերեն համապատասխան
փաստաթղթեր։

ԳԼ�Խ 6

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�ԹՅԱՆ ԲՅ�ՋԵՏԱՅԻՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳ�ՄԸ

Հոդված 37. Բյ�ջետային դասակարգման կազմը

1. Բյ�ջեները կազմվ�մ եւ կատարվ�մ են՝ ըստ բյ�ջեների եկամ�տների � ծախսերի միասնական դասակարգման։

2. Բյ�ջետային դասակարգ�մը պետական եւ համայնքների բյ�ջեների եկամ�տների � ծախսերի խմբավոր�մն է ըստ տեսակների
եւ �ղղ�թյ�նների, որով ապահովվ�մ է բյ�ջեների ց�ցանիշնարի համադրելի�թյ�նը։

3. Բյ�ջետային դասակարգ�մն �նի հետեւյալ կառ�ցվածքը՝

ա) բյ�ջեների եկամ�տներ եւ պաշտոնական տրանսֆերտներ, 
բ) բյ�ջեների ծախսեր եւ վարկավոր�մ՝ հանած մար�մը, 
գ) պետական բյ�ջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյ�րներ եւ բյ�ջեների պարտքեր։



Հոդված 38. Բյ�ջեների եկամ�տները եւ պաշտոնական տրանսֆերտները

1. Բյ�ջեների եկամ�տները եւ պաշտոնական տրանսֆերտները դասակարգվ�մ են եկամ�տների ձեւավորման՝ օրենքով
սահմանված աղբյ�րների հիման վրա։

2. Բյ�ջեների եկամ�տները եւ պաշտոնական տրանսֆերտները դասակարգվ�մ են՝

- ընդամենը եկամ�տներ, 
- պաշտոնական տրանսֆերտներ։

3. Ընդամենը եկամ�տները դասակարգվ�մ են՝

- ընթացիկ եկամ�տներ, 
- կապիտալի գործառն�թյ�ններից եկամ�տներ։

4. Ընթացիկ եկամ�տները բյ�ջեների հարկային եկամ�տների եւ տ�րքերի, ինչպես նաեւ ոչ հարկային եկամ�տների
ամբողջ�թյ�նն են։

5. Բյ�ջեների հարկային եկամ�տներ եւ տ�րքեր են՝

ա) ավելացված արժեքի հարկը, այդ թվ�մ՝

- ավելացված արժեքի հարկ՝ ձեռնարկ�թյ�ններից, կազմակերպ�թյ�ններից,

- ավելացված արժեքի հարկ՝ անհատ ձեռներեցներից,

բ) շահ�թահարկը, այդ թվ�մ՝

- շահ�թահարկ պետական ձեռնարկ�թյ�ններից,

- շահ�թահարկ ոչ պետական ձեռնարկ�թյ�ններից,

- շահ�թահարկ օտարերկրյա իրավաբանական անձանցից,

- շահ�թահարկ ֆինանսավարկային կազմակերպ�թյ�ններից,

գ) եկամտահարկը, այդ թվ�մ՝

- եկամտահարկ աշխատանքային եւ քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի կատար�մից ստացված եկամ�տներից,

- եկամտահարկ ձեռնարկատիրական գործ�նե�թյ�նից ստացված եկամ�տներից,

- եկամտահարկ փայամասնակց�թյ�ններից, արժեթղթերից եւ ավանդներից ստացված եկամ�տներից,

դ) ակցիզային հարկը, այդ թվ�մ՝

- ակցիզային հարկ Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ արտադրվող ենթաակցիզային ապրանքների արտադր�թյ�նից,

- ակցիզային հարկ Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն ներմ�ծվող ենթաակցիզային ապրանքներից,

ե) գ�յքահարկը, այդ թվ�մ՝

- գ�յքահարկ ձեռնարկ�թյ�ններից եւ կազմակերպ�թյ�ններից,

- գ�յքահարկ անհատ ձեռներեցներից եւ քաղաքացիներից,

զ) հողի հարկը, այդ թվ�մ՝

- հողի հարկ գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան հողերից,

- հողի հարկ ոչ գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան հողերից,



է) մաքսատ�րքը, այդ թվ�մ՝

- մաքսատ�րք ներմ�ծվող ապրանքների արժեքից,

- մաքսատ�րք արտահանվող ապրանքների արժեքից,

ը) պետական տ�րքը, այդ թվ�մ՝

- «Պետական տ�րքի մասին» Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքով սահմանված պետական տ�րքերը,

թ) հաստատագրված վճարները, այդ թվ�մ՝

- հաստատագրված վճարներ առեւտրական գործ�նե�թյ�նից,

- հաստատագրված վճարներ հասարակական սննդի ոլորտից,

- հաստատագրված վճարներ սպասարկման ոլորտից,

ժ) բնական պաշարների օգտագործման եւ շրջակա միջավայրի պահպանման համար վճարները,

ժա) օրենքով սահմանված եւ բյ�ջեներ մ�տքագրվող այլ հարկային եկամ�տները։

6. Բյ�ջեների ոչ հարկային եկամ�տներ են՝

ա) Հայաստանի Հանրապետ�թյան կենտրոնական բանկի ծախսերի նկատմամբ եկամ�տների գերազանց�մից մ�տքերը,

բ) պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, դրանց ենթակա բյ�ջետային հիմնարկների հաշվեկշիռներ�մ
հաշվառվող գ�յքի վարձակալ�թյ�նից եկամ�տները, այդ թվ�մ՝

- պետական ձեռնարկ�թյ�նների � գ�յքի վարձակալ�թյան եւ օգտագործման վարձավճարները,

- պետական պահ�ստի հողերի վարձակալ�թյան եւ օգտագործման, ինչպես նաեւ համայնքի սեփական�թյ�ն համարվող հողերի
վարձակալ�թյան դիմաց գանձվող վարձավճարները,

- ոչ գյ�ղատնտեսական նշանակ�թյան հողերի վարձակալ�թյան համար վճարները,

գ) դիվիդենտները եւ շահաբաժինները, այդ թվ�մ՝

- պետ�թյանը, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատկանող արժեթղթերի շրջանառ�թյ�նից ստացվող
շահաբաժինները,

- բանկեր�մ եւ ֆինանսավարկային հաստատ�թյ�ններ�մ բյ�ջեների ժամանակավոր ազատ միջոցների տեղաբաշխ�մից եւ
դեպոզիտներից ստացված շահաբաժինները, դիվիդենտները,

- բաժնետիրական կապիտալ�մ կատարված ներդր�մներից ստացվող դիվիդենտները,

դ) պետ�թյան տված վարկերի օգտագործման դիմաց վճարները (տոկոսները),  այդ թվ�մ՝

- ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի օգտագործման տոկոսավճարները,

- ոչ ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի օգտագործման տոկոսավճարները,

ե) բռնագրավված, տիրազ�րկ նվիրատվ�թյան կամ ժառանգ�թյան իրավ�նքով պետ�թյանը, տեղական ինքնակառավարման
մարմիններին, վերջիններիս ենթակա բյ�ջետային հիմնարկների տնօրինմանն անցած գ�յքի իրաց�մից մ�տքերը,

զ) պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից անցկացվող վիճակախաղերից ստացվող եկամ�տները,

է) իրավախախտ�մների համար գործադիր, դատական, ինչպես նաեւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կիրառած
պատժամիջոցներից մ�տքերը,

ը) ճանապարհային վճարը,



թ) բյ�ջեներ մ�տքագրվող՝ օրենքով եւ իրավական այլ ակտերով սահմանված այլ ոչ հարկային եկամ�տներ։

7. Կապիտալի գործառն�թյ�ններից եկամ�տներ են՝

ա) պետական, համայնքային սեփական�թյ�ն համարվող հիմնական միջոցների (ֆոնդերի) օտար�մից մ�տքերը, այդ թվ�մ՝
լ�ծարված պետական ձեռնարկ�թյ�նների, լոիծարված պետական բաժնետիրական ընկեր�թյ�նների մնացորդային գ�յքի
օտար�մից մ�տքերը,

բ) բյ�ջետային հիմնարկների հաշվեկշիռներ�մ հաշվառվող գ�յքի օտար�մից մ�տքերը,

գ) պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմինների պահ�ստներ�մ պահվող ապրանքանյ�փական արժեքների իրաց�մից
մ�տքերը,

դ) պետական սեփական�թյ�ն համարվող հողի, ինչպես նաեւ պետական, համայնքային սեփական�թյան ոչ նյ�թական
ակտիվների վաճառքից մ�տքերը,

ե) բանկերի, ապահովագրական ընկեր�թյ�նների եւ այլ ֆինանսավարկային կազմակերպ�թյ�նների՝ պետական սեփական�թյ�ն
համարվող բաժնետոմսերի օտար�մից մ�տքերը։

8. Պաշտոնական տրանսֆերտներ են՝

ա) օտարերկրյա պետ�թյ�նների եւ միջազգային կազմակերպ�թյ�նների տրամադրած տրանսֆերտները, այդ թվ�մ՝

- ընթացիկ տրանսֆերտներ,

- կապիտալ տրանսֆերտներ,

բ) այլ աղբյ�րներից տրամադրված տրանսֆերտները, այդ թվ�մ՝

- ընթացիկ տրանսֆերտներ,

- կապիտալ տրանսֆերտներ,

գ) համայնքների բյ�ջեներին՝ պետական բյ�ջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբ�նքով տրամադրվող դոտացիաները,

դ) համայնքների բյ�ջեներին՝ պետական բյ�ջեից տրամադրվող նպատակային հատկաց�մները՝ ս�բվենցիաները։

Հոդված 39. Բյ�ջեների ծախսերը եւ վարկավոր�մ՝ հանած մար�մը

1. Բյ�ջեների ծախսերը եւ վարկավոր�մ՝ հանած մար�մը (այս�հետ՝ բյ�ջեների ծախսեր) դասակարգվ�մ են ըստ՝

- պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործառ�յթների,

- գերատեսչական եւ տարածքային բաշխված�թյան,

- ծախսերի տնտեսագիտական բովանդակ�թյան։

2. Բյ�ջեների ծախսերի ֆ�նկցիոնալ (գործառնական) դասակարգ�մը պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմինների
հիմնական գործառ�յթների իրականացման ֆինանսավորման �ղղ�թյ�ններն արտահայտող բյ�ջետային ծախսերի խմբավոր�մն
է։

3. Բյ�ջեների ծախսերի գործառնական դասակարգ�մն �նի հետեւյալ կառ�ցվածքը.

ա) ընդհան�ր բն�յքի պետական, համայնքային ծառայ�թյ�ններ,

բ) պաշտպան�թյ�ն,

գ) հասարակական կարգի պահպան�թյ�ն եւ անվտանգ�թյ�ն,

դ) կրթ�թյ�ն եւ գիտ�թյ�ն,

ե) առողջապահ�թյ�ն,



զ) սոցիալական ապահով�թյ�ն եւ սոցիալական ապահովագր�թյ�ն,

է) մշակ�յթ, սպորտ եւ կրոն,

ը) բնակարանային-կոմ�նալ տնտես�թյ�ն,

թ) վառելիքաէներգետիկ համալիր,

ժ) գյ�ղատնտես�թյ�ն, անտառային տնտես�թյ�ն, ջրային տնտես�թյ�ն եւ ձկաբ�ծ�թյ�ն,

ժա) լեռնահանքային արդյ�նաբեր�թյ�ն եւ հանքային հանածոներ (բացառ�թյամբ վառելիքի), վերամշակող արդյ�նաբեր�թյ�ն,
շինարար�թյ�ն եւ բնապահպան�թյ�ն,

ժբ) տրանսպորտ եւ կապ, ճանապարհային տնտես�թյ�ն,

ժգ) այլ տնտեսական ծառայ�թյ�ններ,

ժդ) հիմնական խմբին չդասվող ծախսեր։

4. Բյ�ջեների ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգ�մը ծախսերի խմբավոր�մն է՝ դրանց տնտեսական բովանդակ�թյանը
համապատասխան։

5. Բյ�ջեների ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգ�մն �նի հետեւյալ կառ�ցվածքը.

ա) ընդամենը ծախսեր, 
բ) վարկավոր�մ՝ հանած մար�մը։

6. Բյ�ջեների ընդամենը ծախսերը բաղկացած են՝ 
- ընթացիկ ծախսերից, 
- կապիտալ ծախսերից։

7. Բյ�ջեների ընթացիկ ծախսերն են՝

ա) պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, դրանց ենթակա բյ�ջետային հիմնարկների աշխատողների
աշխատավարձը,

բ) տոկոսավճարները, այդ թվ�մ՝

- տոկոսավճարներ ներքին պարտքի դիմաց,

- տոկոսավճարներ արտաքին պարտքի դիմաց,

գ) ս�բսիդիաները, այդ թվ�մ՝

- պետական բյ�ջեից համայնքների բյ�ջեներին տրվող նպատակային հատկաց�մներ (ս�բվենցիաներ),

- ձեռնարկ�թյ�ններին եւ կազմակերպ�թյ�ններին տրվող ս�բսիդիաներ,

դ) ընթացիկ տրանսֆերտներ, այդ թվ�մ՝

- պետական բյ�ջեից համայնքների բյ�ջեներին համահարթեցման սկզբ�նքով տրվող դոտացիաներ,

- թոշակներ,

- կրթաթոշակներ,

- նպաստներ,

- այլ ընթացիկ տրանսֆերտային վճարներ,

ե) ապրանքների գնման � ծառայ�թյ�նների վճարման ծախսերը, այդ թվ�մ՝



1) ապրանքների ձեռքբեր�մ՝

- գ�յք, գրասենյակային ապրանքներ եւ նյ�թեր,

- դեղորայք եւ վիրակապային նյ�թեր,

- սննդամթերք,

- այլ ծախսեր,

2) գործ�ղ�մներ եւ ծառայողական �ղեւոր�թյ�ններ,

3) տրանսպորտային ծառայ�թյ�նների վճար,

4) կապի ծառայ�թյ�նների վճար,

5) կոմ�նալ ծառայ�թյ�նների վճար,

6) այլ ծախսեր։

8. Բյ�ջեների կապիտալ ծախսերը բաղկացած են՝

- կապիտալ ներդր�մների ծախսերից,

- կապիտալ նորոգ�մների ծախսերից։

9. Բյ�ջեների ծախսերի վարկավոր�մ՝ հանած մար�մը բաղկացած է՝

ա) ներքին վարկավոր�մ՝ հանած մար�մը, այդ թվ�մ՝

- պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին,

- ֆինանսական կազմակերպ�թյ�ններին,

- ոչ ֆինանսական կազմակերպ�թյ�ններին,

- այլ ներքին վարկավոր�մ՝ հանած մար�մը,

բ) արտաքին վարկավոր�մ՝ հանած մար�մը, այդ թվ�մ՝

- օտարերկրյա պետ�թյ�ններին եւ միջազգային կազմակերպ�թյ�ններին,

- այլ արտաքին վարկավոր�մ՝ հանած մար�մը։

10. Բյ�ջեների ծախսերի գերատեսչական դասակարգ�մը ծախսերի խմբավոր�մն է ըստ բյ�ջետային միջոցների անմիջական
ստացողների՝ պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների գերատեսչական կառ�ցվածքների։

11. Բյ�ջեների ծախսերի գերատեսչական դասակարգման հոդվածներն են՝

ա) Հայաստանի Հանրապետ�թյան Նախագահի աշխատակազմ,

բ) Հայաստանի Հանրապետ�թյան Ազգային ժողով,

գ) Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյ�ն,

դ) Հայաստանի Հանրապետ�թյան սահմանադրական դատարան,

ե) Հայաստանի Հանրապետ�թյան դատական համակարգ,

զ) Հայաստանի Հանրապետ�թյան դատախազ�թյ�ն,

է) Հայաստանի Հանրապետ�թյան նախարար�թյ�ններ, գերատեսչ�թյ�ններ, պետական եւ տեղական ինքնակառավարման այլ
մարմիններ (առանձին տողերով)։



12. Բյ�ջեների ծախսերի տարածքային դասակարգ�մը բյ�ջետային ծախսերի խմբավոր�մն է ըստ Հանրապետ�թյան
վարչատարածքային միավոր�մների՝ մարզերի եւ համայնքների։

Հոդված 40. Պետական բյ�ջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյ�րները եւ բյ�ջեների պարտքերը

1. Պետական բյ�ջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյ�րների դասակարգ�մը դեֆիցիտի ֆինանսավորման համար ներգրավված
փոխառ� միջոցների խմբավոր�մն է։

2. Պետական բյ�ջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյ�րներն են՝

ա) ներքին, այդ թվ�մ՝

- Հայաստանի Հանրապետ�թյան կենտրոնական բանկի միջոցներ,

- Հայաստանի Հանրապետ�թյան առեւտրային բանկերի միջոցներ,

- պետական արժեթղթեր,

- պետական ձեռնարկ�թյ�նների եւ անավարտ շինարար�թյան օբյեկտների սեփականաշնորհ�մից մ�տքեր,

- այլ ներքին աղբյ�րներ,

բ) արտաքին, այդ թվ�մ՝

- միջազգային կազմակերպ�թյ�նների միջոցներ,

- օտարերկրյա պետ�թյ�նների միջոցներ,

- այլ արտաքին աղբյ�րներ։

3. Բյ�ջեների պարտքերի դասակարգ�մը Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետական եւ տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների պարտքային պարտավոր�թյ�նների խմբավոր�մն է ըստ դրանց տեսակների։

4. Բյ�ջեների պարտքերը դասակարգվ�մ են՝

ա) ներքին պարտք, այդ թվ�մ՝

- պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ,

- Հայաստանի Հանրապետ�թյան կենտրոնական բանկի նկատմամբ,

- Հայաստանի Հանրապետ�թյան առեւտրային բանկերի նկատմամբ,

- պետական բյ�ջեի երաշխիքներ,

- այլ ներքին պարտք,

բ) արտաքին պարտք, այդ թվ�մ՝

- միջազգային կազմակերպ�թյ�նների նկատմամբ,

- օտարերկրյա պետ�թյ�նների նկատմամբ,

- այլ արտաքին պարտք։

Հոդված 41. Բյ�ջետային դասակարգման մանրամասն�մը

1. Ս�յն օրենքով սահմանված բյ�ջետային դասակարգման  առավել մանրամասն�մը՝ ըստ յ�րաքանչյ�ր հոդվածի, ինչպես նաեւ
դրանց կիրառման կարգը սահման�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյանֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարար�թյ�նը։

2. Պետական բյ�ջեի ծախսերի կառ�ցվածք�մ յ�րաքանչյ�ր հիս�ն միլիոն դրամը գերազանցող ծախսատեսակները
ներկայացվ�մ են առանձին տողով։



ԳԼ�Խ 7

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎ�ԹՅ�ՆԸ Ս�ՅՆ ՕՐԵՆՔԸ ԽԱԽՏԵԼ� ՀԱՄԱՐ

Հոդված 42. Պատասխանատվ�թյ�նը ս�յն օրենքը խախտել� համար

Ս�յն օրենքի պահանջների խախտման համար պետական եւ տեղական ինքնակառավարման լիազոր�թյ�ններ իրականացնող
իրավաբանական եւ պաշտոնատար անձինք պատասխանատվ�թյ�ն են կր�մ օրենքով սահմանված կարգով։

ԳԼ�Խ 8

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐ�ՅԹՆԵՐ

Հոդված 43. Անց�մային դր�յթներ

1. Ս�յն օրենքի պահանջները, ժամկետների առ�մով չեն տարածվ�մ 1996 թվականի պետական եւ տեղական բյ�ջեների
կատարման տարեկան հաշվետվ�թյ�նները կազմել� եւ հաստատել� գործընթացների վրա։

2. Ս�յն օրենքի 11, 28, 29 եւ 30 հոդվածներն �ժի մեջ են մտն�մ 1998 թվականի հ�նվարի 1-ից։

Ս�յն օրենքի 15 հոդվածի 10-րդ կետը գործ�մ է ծախսերի սահմանափակման (սեկվեստորի) մասին համապատասխան օրենքն
ընդ�նել�ց հետո։

3. Մինչեւ պետական գն�մների մասին Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքն ընդ�նելը բյ�ջեների միջոցների հաշվին
ապրանքներ գնել�, աշխատանքներ կատարել� եւ ծառայ�թյ�ններ մատ�ցել� ծախսերի ֆինանսավոր�մն իրականացվ�մ է
յ�րաքանչյ�ր տարվա պետական բյ�ջեի մասին օրենքով սահմանված կարգով։

4. Մինչեւ ֆինանսական համահարթեցման մասին Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքն ընդ�նելը համայնքների բյ�ջեներին
դոտացիաների հատկացման կարգը սահմանվ�մ է յ�րաքանչյ�ր տարվա պետական բյ�ջեի մասին օրենքով։

Հայաստանի Հանրապետ�թյան 
Նախագահ՝ Լ. Տեր-Պետրոսյան

21 հ�լիսի 1997 թ. 
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26.12.1997 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

14.04.1998 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ լրաց�մներ եւ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

12.10.1999 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

12.10.1999 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 15 հոդված�մ լրաց�մ կատարել� մասին

08.02.2000 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

11.10.2000 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» եւ «Պետական տ�րքի մասին» ՀՀ օրենքներ�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ
լրաց�մներ կատարել� մասին

15.05.2001 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

11.04.2003 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

25.12.2003 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ն եւ լրաց�մ կատարել� մասին

13.12.2004 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ լրաց�մ եւ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

20.05.2005 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

11.11.2005 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

13.06.2006 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

09.11.2006 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

25.12.2006 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին
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Դեպի վեր

25.12.2006 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

25.12.2006 «Բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

24.10.2007 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ լրաց�մ կատարել� մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ն
կատարել� մասին

24.10.2007 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

04.12.2007 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

23.10.2008 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ն եւ լրաց�մ կատարել� մասին

27.11.2008 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

26.12.2008 «ՀՀ Բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

30.04.2009 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

02.06.2009 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

27.04.2010 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

24.06.2010 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

22.12.2010 «Բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

23.06.2011 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

15.11.2011 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

19.03.2012 «Բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

30.04.2013 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ լրաց�մներ եւ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

11.12.2013 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ լրաց�մ եւ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

12.12.2013 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

23.12.2013 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ լրաց�մներ կատարել� մասին

21.06.2014 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

29.09.2014 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

25.03.2015 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ն եւ լրաց�մ կատարել� մասին

20.10.2016 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոո�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

15.12.2016 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

16.12.2016 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

16.12.2016 «Բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

13.12.2017 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

14.12.2017 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

20.12.2017 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� մասին

20.12.2017 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ն եւ լրաց�մ կատարել� մասին

21.12.2017 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մ կատարել� մասին

16.01.2018 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

21.01.2020 «ՀՀ բյ�ջետային համակարգի մասին» օրենք�մ լրաց�մներ եւ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

25.03.2020 «Հայաստանի Հանրապետ�թյան բյ�ջետային համակարգի մասին» օրենք�մ լրաց�մ կատարել� մասին
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