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1. Ներածություն 
 

Սույն ուղեցույցը մշակվել է համաձայն Բյուջետային ծրագրերի ծախսակազմման 
ընդհանուր ուղեցույցի՝ հաստատված ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017թ. հունիսի 23-ի 
թիվ 311-Ա հրամանով (Հավելված 5) և համապատասխանեցված է ՀՀ էներգետիկ 
ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության 
պետական կոմիտեի բյուջետային ծրագրերի ծախսակազմման պահանջներին:  

Այն ներառում է ծախսակազմման առընչվող բաժիններ ՀՀ պետական բյուջեի կողմից 
իրականացվող հետևյալ տիպի ծրագրերի և միջոցառումների համար. 

1. Ընթացիկ բնույթի միջոցառումներ 
2. Ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնությունների հետ կապված 

միջոցառումներ 
3. Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային ֆինանսական 

կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող վարկային և 
դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում միջոցառումներ (որտեղ 
ծախսակազմման գործընթացը մաս է կազմում գնումների գործընթացի): 

Վերը նշված միջոցառումների կամ ծրագրերի առանձնահատկություններին 
համապատասխան՝ սույն ուղեցույցը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից. 

1. Բյուջետային ծրագրերի ծախսակազմման ուղեցույց (ընթացիկ բնույթի 
միջոցառումների համար), 

2. Բյուջետային ծրագրերի ծախսակազմման ուղեցույց (ոչ ֆինանսական 
ակտիվների գծով միջոցառումների համար 

3. Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտում ՀՀ-ում վարկային և 
դրամաշնորհային ծրագրեր իրականացնող հիմնական կազմակերպությունների 
գնումների ստանդարտացված փաստաթղթերի հղումներ (առցանց): 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ 

ԾԱԽՍԱԿԱԶՄՄԱՆ  
ՈւՂԵՑՈՒՅՑ 

(Ընթացիկ բնույթի միջոցառումների համար) 
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ 

 
 
 

ՀՀ Հայաստանի Հանրապետություն 

ՖՆ Ֆինանսների նախարարություն 

ԾԲ Ծրագրային բյուջետավորում 

ՊՈԱԿ Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն 

ՄԺԾԾ Միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի 
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1. ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 

 

1. Սույն ուղեցույցի նպատակն է ուղղորդել բյուջետային ծրագրերի ծախսակազմման 
գործընթացը՝ նկարագրելով ծախսակազմման գործընթացի հիմնական փուլերը, 
կայացվող որոշումները, հիմնական կատեգորիաներն ու հասկացությունները, կիրառվող 
մոտեցումներն ու տեխնիկաները և այլ անհրաժեշտ ցուցումներ, որոնք ուղղված են 
ապահովելու բյուջետային ծրագրերի ծախսակազմման գործընթացի միասնականությունը, 
հետևողականությունը և նպատակայնությունը։ 

2. Ուղեցույցը նախատեսված է պետական մարմինների և ՖՆ այն աշխատակիցների 
համար, ովքեր անմիջականորեն ներգրավված են բյուջետային ծրագրերի 
ծախսակազմման իրականացման կամ դրա վերաբերյալ որոշումների կայացման 
գործառույթներում։ Վերջիններս առնվազն ներառում են պետական մարմիններում և ՖՆ-
ում բյուջետային ծրագրերի կառավարման համար պատասխանատու պաշտոնատար 
անձինք, ինչպես նաև ոլորտային և ֆինանսական/հաշվապահական 
ստորաբաժանումների այն աշխատակիցները, որոնք ներգրավված են այդ 
ծրագրերի/միջոցառումների գծով ծախսերի պլանավորման, բյուջետային հայտերի 
մշակման, վերլուծության և քննության գործառույթներում։ 

3. Թեև սույն ուղեցույցը նախատեսված է բյուջեների պլանավորման փուլում 
բյուջետային ծրագրեր ծախսակազմման գործառույթների համար, այդուհանդերձ, 
դրանում սահմանված ծախսակազմման հիմնարար սկզբունքները, կիրառվող քայլերը, 
հասկացությունները և մոտեցումները կարող են կիրառվել նաև այլ նպատակներով 
իրականացվող ծախսակազմումների և որոշումների կայացման ժամանակ (օրինակ՝ 
գնագոյացում, ռեսուրսների վերաբաշխում, արդյունավետության գնահատում և այլն)։ 

4. Ուղեցույցը չի փոխարինում ՖՆ կողմից պետական մարմիններին տրամադրվող 
ՄԺԾԾ և բյուջետային հայտերի կազմման մեթոդական ցուցումներին, կամ այդ ոլորտում 
գործող իրավական ակտերին, այլ լրացնում է վերջինիս, ներկայացնելով բյուջետային 
ծրագրերի ծախսակազմման համակարգված և նպատակադրված գործընթացներ՝ 
հիմնվելով այդ ոլորտում առկա լավագույն փորձի վրա։ 

5. Այս ուղեցույցը հանդիսանում է ընդհանուր բնույթի ուղեցույց և սահմանում է 
ընդհանուր կանոններ և մոտեցումներ, որոնք անհրաժեշտ են բյուջետային ծրագրերի 
միջոցառումների գծով ծախսակազմում իրականացնելու համար։  

6. Անհրաժեշտության դեպքում առանձին բյուջետային ծրագրերի, միջոցառումների 
կամ ոլորտների համար կարող են սահմանվել նաև ծախսակազմման մանրամասն 
ուղեցույցներ, որոնք կարտահայտեն այդ ծրագրերի, միջոցառումների կամ ոլորտներում 
ծախսակազմման կոնկրետ առանձնահատկությունները։ 
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2. ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԻ ՀԻՄՔՈՒՄ ԴՐՎԱԾ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 

Սույն ուղեցույցը հիմնվում է հետևյալ ուղղորդիչ սկզբունքների վրա․ 

 

Ծախսակազմումը հանդիսանում է նպատակաուղղված գործունեություն 

7. Ծախսակազմման գործընթացը պետք է համապատասխանեցվի այն 
նպատակներին, որոնց ծառայելու է ծախսերի վերաբերյալ ստացվող տեղեկատվությունը։ 
Նախքան որևէ ծախսի բացահայտումը կարևոր է, որ բոլոր շահագրգիռ կողմերը 
հասկանան և համաձայնվեն, թե որ կոնկրետ կառավարչական որոշմանն է աջակցելու 
այդ տեղեկատվությունը։ Այդ նպատակները և որոշումները կարող են լինել բազմաբնույթ 
և բազմապիսի և դրանցից յուրաքանչյուրը կարող է պահանջել ծախսերի վերաբերյալ 
տարբեր տեղեկատվության շրջանակներ։  

8. Օրինակ նոր տիպի ծառայության կամ միջոցառման գծով ծախսակազմումը և 
գոյություն ունեցող ծառայությունը/միջոցառումը ընդլայնելու (լրացուցիչ պահանջարկի 
բավարարում) նպատակով իրականացվող ծախսակազմումը կարող են պահանջել 
որոշակիորեն տարբերվող տեղեկատվություն ծախսերի վերաբերյալ։ Եթե առաջին 
դեպքում որոշումների կայացման առումով կարևոր է միջոցառման գործարկման և 
իրականացման հետ կապված բոլոր ծախսերը, ապա երկրորդ դեպքում կարևոր են այն 
լրացուցիչ ծախսերը, որոնք առաջ են գալիս լրացուցիչ ծավալներով 
ծառայությունների/միջոցառման  իրականացման արդյունքում, այլ կերպ ասած, 
աճողական կամ սահմանային ծախսերը։   

 

Ծախսերը ոչ միշտ են փոխվում ծավալների փոփոխությանը համամասնորեն 

9. Ծախսերն ունեն տարբեր վարքագծեր, այսինքն տարբեր կերպ են արձագանքում 
ծավալների փոփոխությանը և ոչ միշտ են փոխվում դրա փոփոխությանը համամասնորեն։ 
Կան բազմաթիվ գործոններ, որոնք ազդում են իրավիճակի փոփոխության արդյունքում 
ծախսերի մակարդակի փոփոխության վրա։  

10. Այդ առումով արդյունավետ ծախսակազմում իրականացնելու համար կարևոր է 
հասկանալ կայուն և փոփոխուն ծախսերը և դրանց վարքագիծը, ինչպես նաև այն, թե 
որքանով են առկա կարողությունները բավարար ծառայությունների/ միջոցառումների 
լրացուցիչ ծավալներ ապահովելու կամ դրանք կրճատելու համար։ 

 

Ծախսակազմումը պետք է իրականացվի հետևողականորեն 

11. Միևնույն նպատակով ծախսակազմումը ժամանակի ընթացքում պետք է 
իրականացվի հետևողականորեն՝ միևնույն ծրագրի կամ միջոցառման համար կիրառելով 
ծախսակազմման համադրելի մոտեցումներ։ Դա հնարավորություն կտա ժամանակի 
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ընթացքում ստանալ ծախսերի վերաբերյալ համադրելի տեղեկատվություն և պատմական 
տվյալների հիման վրա իրականացնել համեմատություններ։ 

 

Ծախսակազմումը, գնագոյացումը և ֆինանսավորումը տարբեր գործընթացներ են  

12. Ծախսակազմումը, գնագոյացումը և ֆինանսավորումը հաճախ շփոթության տեղիք 
են տալիս և թեև դրանք հանդիսանում են սերտորեն փոխկապակցված և շատ մոտ 
գործընթացներ այնուամենայնիվ, վերջիններս հանդիսանում են երեք տարբեր 
գործառույթներ։ 

13. Ծախսակազմումը հանդիսանում է կառավարչական գործառույթ, որն 
իրականացվում է տարբեր նպատակներով, ինչպիսիք են օրինակ կատարողականի 
գնահատումը, ռեսուրսներն արդյունքների հետ փոխկապակցումը, արդյունավետության 
գնահատումը, ռեսուրսների վերաբաշխումը և այլն։ Ծախսակազմումներն իրականացվում 
են նաև մատուցվող ապրանքների և ծառայությունների ինքնարժեքը գնահատելու համար։  

14. Անկախ ծառայության դիմաց վճարի սահմանման հանգամանքից և բյուջետային 
ֆինանսավորման մոտեցումներից ու մակարդակից, միևնույն է ցանկացած ծառայության 
համար անհրաժեշտ է հստակորեն հասկանալ դրա հետ կապված ծախսերի իրական 
կառուցվածքն ու մակարդակը։ 

15. Ի տարբերություն ծախսակազմման, գնագոյացման գործառույթի նպատակն է 
պարզել տվյալ ծառայության համար վճարի սահմանման նպատակահարմարությունը և 
դրա չափը։ Այդ գործընթացում բացի ծախսերից հաշվի են առնվում նաև բազմաթիվ այլ 
գործոններ, ինչպիսիք են պահանջարկը, հաճախորդի վրա տնտեսական ազդեցությունը, 
մասնավոր հատվածի հետ մրցակցությունը և այլն։ 

16. Տվյալ միջոցառման գծով ծախսերի իրական մակարդակի և ֆինանսավորման 
մակարդակի միջև համեմատությունները կարևոր են այն դեպքում, երբ առկա է դրանց 
անհամապատասխանություն՝ օրինակ սուբսիդավորման պարագայում։ Տվյալ 
միջոցառման դիմաց տրամադրվող ֆինանսավորման մակարդակը կախված է 
կառավարության գերակայություններից և հասանելի ռեսուրսների մակարդակից։ 
Ծախսերի իրական մակարդակի և ֆինանսավորման միջև ցանկացած շեղում ենթադրում 
է որոշակի կառավարչական միջամտություն և որոշումների կայացում, որն իր հերթին 
պահանջում է ծախսերի մանրամասն վերլուծություններ։  

 

Ծախսակազմումը ենթադրում է պատշաճ փաստաթղթավորում 

17. Ծրագրերի ծախսակազմման գործընթացի յուրաքանչյուր փուլում պետք է 
ապահովվի պատշաճ փաստաթղթավորում։ Այդ նպատակով ծրագրերի ծախսակազմման 
համար պատասխանատու անձինք պետք է սիստեմատիկորեն փաստաթղթավորեն 
ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվության աղբյուրները, դրանց ստացման նպատակով 
կիրառվող բոլոր ենթադրությունները, գործընթացները և հաշվարկները։ Ծախսերի 
վերաբերյալ տվյալների աղբյուրներ կարող են հանդես գալ ինչպես փաստացի և 
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պատմական ծախսերը, այնպես էլ բյուջեները, նախահաշիվները, կանխատեսումները, 
ստանդարտ ծախսերը և այլն։ 

 

Ծախսակազմումը պետք է լինի մատչելի և ծախսարդյունավետ գործառույթ 

18. Ծախսակազմման գործառույթները կապված են որոշակի ծախսերի հետ և որքան 
ավելի բարդ և ճշգրիտ է համակարգը, այնքան ավելի մեծ են այդ գործառույթի 
իրականացման հետ կապված ծախսերը։ Ծախսակազմման գործառույթները ներդնելիս 
անհրաժեշտ է հավասարակշռել հետևյալ մրցակցող տարրերը՝ պատեհաժամություն, 
ճշտություն, բարդություն և մատչելիություն։ Այն պետք է ոչ միայն բավարարի առկա 
կարիքները, այլև միաժամանակ լինի ծախսարդյունավետ և մատչելի։ Պետք է խուսափել 
այն իրավիճակներից, երբ ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման համար 
կատարվող ներդրումները գերազանցում են այդ տեղեկատվության տված օգուտները։ 
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3. ԾԱԽՍԱԿԱԶՄՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

19. Ընդհանուր առմամբ, ծախսակազմումը կարելի է սահմանել որպես որևէ 
նպատակով (ապրանքի արտադրություն, ծառայության մատուցում և այլն) սպառվող 
ռեսուրսների (կամ ծախսերի) բացահայտման, վերագրման և հաշվարկման գործընթաց։ 
Այն հանդիսանում է կարևոր կառավարչական գործառույթ, քանզի ծախսերի վերաբերյալ 
համակարգված, որակյալ, պատեհաժամ, ճիշտ և հուսալի տեղեկատվության 
առկայությունը կենսական նշանակություն ունի իրազեկված և լավ հիմնավորված 
կառավարչական որոշումների կայացման համար։  

20. Այդ առումով, կարևոր է, որ ծախսակազմման գործընթացում ներգրավված անձինք 
լավ հասկանան ծախսակազմման հիմնարար սկզբունքները և մոտեցումները և թե ինչպես 
պետք է դրանք հետևողականորեն կիրառվեն որոշումների կայացման, պլանավորման և 
կառավարման այլ գործառույթներում։ 

21. Անկախ նրանից, թե ինչ նպատակով է իրականացվում ծախսակազմումը և ինչ 
կարևորություն ունի ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, միևնույնն է, ցանկացած 
ծախսակազմման գործառույթ կարելի է ներկայացնել հետևյալ քայլերի 
հաջորդականության տեսքով։ 

• Ծախսակազմման նպատակների սահմանում - ինչ նպատակով է օգտագործվելու 
ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, 

• Ծախսերի օբյեկտի սահմանում – ինչն է ծախսակազմման թիրախը (ծառայությունը, 
արդյունքի ցուցանիշի միավորը, գործառույթը և այլն),  

• Համապատասխան ռեսուրսների բացահայտում – որ ռեսուրսներն/ծախսերն են 
համապատասխանում կամ առնչվում ծախսակազմման նպատակներին և ծախսերի 
օբյեկտին,  

• Ծախսերի դասակարգում – որ ծախսերն են ծախսերի օբյեկտի կամ նպատակի հետ 
կապված ուղղակիորեն և որոնք են որ ուղղակիորեն չեն կապված, 

• Ծախսերի վերագրման մեթոդաբանության հստակեցում – ինչ եղանակով կամ 
մոտեցմամբ պետք է ծախսերը վերագրվեն ծախսերի օբյեկտներին, 

• Ռեսուրսների օգտագործման/սպառման չափերի գնահատում բնաիրային 
(քանակական/ծավալային) և դրամային արտահայտությամբ։ 
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4. ԾԱԽՍԱԿԱԶՄՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ 

 

22. Ծախսերը կարող են սահմանվել որպես որևէ նպատակով (ապրանքի 
արտադրություն, ծառայության մատուցում և այլն) սպառվող ռեսուրսների ծավալ և/կամ 
արժեք, իսկ Ծախսակազմումը՝ որպես այդ ծախսերը հաշվելու և որևէ օբյեկտի (ծախսերի 
օբյեկտի) վերագրելու կամ ամրագրելու գործընթաց կամ տեխնիկա։ 

23. Ծախսակազմումը նպատակաուղղված գործընթաց է և այն իրականացնելիս, 
նախքան ծախսակազմման վերաբերյալ մոտեցումների և կիրառվող մեթոդների 
վերաբերյալ որոշումների կայացումը, անհրաժեշտ է նախ և առաջ հստակեցնել այն 
նպատակները, որի համար օգտագործվելու է ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ 
Այդ նպատակները կարող են ազդել բազմաթիվ գործոնների վրա, որոնք ի վերջո հաշվի 
են առնվում ծախսակազմման ընթացքում որոշումների կայացման ժամանակ և կարող են 
ազդել առանձին ծախսերի նկատմամբ ցուցաբերվող վերաբերմունքին։  

24. Ծախսակազմման գործառույթներն, ընդհանուր առմամբ, կարող են հետապնդել 
տարբեր նպատակներ և օժանդակել տարբեր տիպի որոշումների կայացմանը։ Սույն 
փաստաթղթի հավելված 1-ում ներկայացված են մի քանի օրինակներ, թե ինչ 
նպատակներով կարող է օգտագործվել ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը։  

25. Կախված այն հանգամանքից, թե ինչ նպատակով է օգտագործվում ծախսերի 
վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ ծախսակազմման գործընթացում կարող են կիրառվել 
տարբեր մոտեցումներ։ Օրինակ՝ ծառայության ընդլայնման վերաբերյալ որոշումը կարող է 
պահանջել աճողական կամ սահմանային ծախսերի վերլուծություն, սուբսիդավորման 
վերաբերյալ որոշումն ամենայն հավանականությամբ կպահանջի ամբողջական 
ծախսակազմում և հնարավոր է նաև ծախսերի բաշխումների իրականացում և այլն։ 

26. Այս առումով ծախսակազմման համակարգը պետք է համապատասխանեցվի այն 
նպատակներին, որոնց համար կիրառվելու է ծախսերի վերաբերյալ ստացվող 
տեղեկատվությունը։ Նպատակի սահմանումը որոշիչ նշանակություն ունի 
ծախսակազմման մեթոդաբանության ընտրության և աշխատանքների կազմակերպման 
առումով։ 

27. Ծախսակազմման նպատակների հստակեցումը գործնականում կարող է կապված 
լինել որոշակի դժվարությունների հետ: Այդ առումով, ստորև բերված են ցուցումներ, 
որոնք կօժանդակեն այդ նպատակների հստակեցմանը։  

28. Ծախսակազմման նպատակների վերաբերյալ հայտարարությունը պետք է 
փաստաթղթավորվի և պարունակի հետևյալ տեղեկատվությունը՝ 

• այն կոնկրետ կառավարչական որոշումը, որին աջակցելու է ծախսակազմումը,  

• այն հիմնական ենթադրությունները, որոնք օգտագործվել են ծախսակազմման 
նպատակները սահմանելիս, 
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• այն հայեցակարգային և/կամ օրենսդրական դրույթները, որոնք պահանջում են, որ 
ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվությունն ազդի այդ որոշումների կայացման վրա՝ 
ներառյալ օգտագործվող տվյալների աղբյուրները, 

• դիտարկվող ժամանակային հորիզոնը կամ ժամանակահատվածը,  

• հաճախականությունը, որով պահանջվելու է ծախսերի վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը։ 

29. Ընդհանուր առմամբ, ծախսակազմման նպատակները կարելի է խմբավորել 
հետևյալ չորս հիմնական խմբերում, որոնցից յուրաքանչյուրի ներքո կարող են լինել 
բազմաթիվ տարբերակներ՝ 

• Պահանջվող ռեսուրսների գնահատում – նպատակն է գնահատել նոր, 
շարունակական կամ դադարեցվող միջոցառումների իրականացման համար 
անհրաժեշտ ռեսուրսների մակարդակը։ 

• Արդյունքների/կատարողականի գնահատում – նպատակն է չափել և գնահատել 
տվյալ միջոցառման կատարողականը կամ արդյունքները։  

• Գնագոյացում կամ ծառայությունների դիմաց վճարների սահմանում - նպատակն է 
սահմանել այն հանրային ապրանքների և ծառայությունների դիմաց 
վճարների/գների չափը, որոնց գծով ծախսերն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն 
ֆինանսավորվում են ոչ բյուջետային միջոցների հաշվին։ 

• Ծրագրի/միջոցառումների իրականացման տարբերակների գնահատում – 
նպատակն է պարզել ծրագրի/միջոցառման իրականացման այլընտրանքները և 
գնահատել ծախսերի վրա դրանց ազդեցությունը։ 

30. Սույն ուղեցույցի հավելված 2-ում ներկայացված է ծախսակազմման նպատակի 
սահմանման ձևաչափի օրինակ։ Ձևաչափը օգտակար է ծախսերի վերաբերյալ 
տեղեկատվության օգտագործման նպատակների սահմանման և այդ տեղեկատվության 
դետալացման մակարդակը որոշելու համար։ 
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5. ԾԱԽՍԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ 

 

31. Ծախսերի օբյեկտը դա այն միավորն է, որին վերագրվում են կամ որի վերաբերյալ, 
ըստ էության, կառուցվում են ծախսային գնահատականները։ Դա կարող է լինել ինչպես 
մատուցվող ծառայությունը և արդյունքի միավորը, այնպես էլ ցանկացած այլ օբյեկտ։  

32. Ծախսերի օբյեկտի ընտրությունը պետք է բխի ծախսակազմման նպատակներից։ 
Ընդ որում, միևնույն միջոցառման գծով ծախսակազմում իրականացնելիս կարող են 
սահմանվել ծախսերի մեկից ավելի օբյեկտներ։  

33. Ծախսերի օբյեկտի ընտրությունը ազդում է ծախսակազմման գործընթացի 
բարդության վրա և այդ համակարգի շահագործման ծախսերի վրա։ Ծախսերի օբյեկտի 
շուրջ որոշումներ կայացնելիս անհրաժեշտ է բալանսավորել պահանջվող 
տեղեկատվության մակարդակն ու ծախսակազմման հետ կապված գործառնական 
ծախսերի մակարդակը։  

34. Օրինակ, մեկից ավելի տարբեր արդյունքային ցուցանիշներով բնութագրվող 
միջոցառումների պարագայում արդյունքի միավորները  ծախսերի օբյեկտ սահմանելու 
դեպքում ծախսակազմման հետ կապված գործառնական ծախսերը կարող են զգալիորեն 
գերազանցել այն համապատասխան ծախսերը, որ կպահանջվեն, եթե ծախսերի օբյեկտ 
սահմանվի բուն միջոցառումը։ Պատճառն այն է, որ արդյունքի միավորին ծախսերի 
ամբողջական վերագրումն այս դեպքում, հավանաբար, կպահանջի ծախսերի 
բաշխումների իրականացում (աշխատատար գործընթաց է), որը սակայն մեծ 
հավանականությամբ չի պահանջվի միջոցառման մակարդակով ծախսերի օբյեկտը 
սահմանելու դեպքում։ Այս դեպքում չի առաջանա նման բաշխումների իրականացման 
անհրաժեշտություն։ 

35. Ծախսերի օբյեկտի ճիշտ ընտրությունը հանդիսանում է ծախսակազմման 
գործընթացի կարևոր տարրերից մեկը, ինչը կանխորոշում է ողջ գործընթացի 
տրամաբանությունն ու արդյունավետությունը։ 

36. Ծախսերի օբյեկտների սահմանման համար կարող են կիրառվել հետևյալ չորս 
հիմնական կատեգորիաները՝  

• Միջոցառումը կամ ծառայությունը, 

• Արդյունքի միավորը, 

• Կազմակերպական միավորը, 

• Գործընթացը: 

37. Միջոցառումը կամ ծառայությունը հանդիսանում են ծախսերի օբյեկտների առավել 
տարածված տարատեսակը (օրինակ՝ գրադարանային ծառայությունը)։ Վերջիններս 
հիմնականում կիրառվում են այն դեպքում, երբ՝  

• հստակ են մատուցվող ծառայությունները կամ իրականացվող միջոցառումները և 
դրանց գծով արդյունքային ցուցանիշները, և 
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• ծառայությունների/միջոցառումների գծով ծախսերի առանձնացումը և հաշվառումը 
կապված չեն զգալի չափերի աշխատանքային, ֆինանսական և այլ ծախսումների 
հետ: 

38. Արդյունքի միավորը դա տվյալ ծրագրի միջոցառման կամ ծառայության 
շրջանակներում հանրությանը մատուցվող ապրանքների և ծառայությունների գծով 
արդյունքային ցուցանիշի միավորն է (օրինակ՝ մեկ աշակերտը ըստ աշակերտի թվի 
ֆինանսավորմամբ հանրակրթական ծառայությունների դեպքում)։ Արդյունքի միավորը 
որպես ծախսերի օբյեկտ կարող է կիրառվել այն դեպքերում, երբ՝ 

• հստակ են մատուցվող ծառայությունները կամ միջոցառումները և դրանց գծով 
արդյունքային ցուցանիշները, 

•  մատուցվող ծառայության/միջոցառման արդյունքային ցուցանիշները համասեռ են 
և դրանց միավորի գծով ծախսերը համեմատաբար կայուն են, և 

• Արդյունքի ցուցանիշի միավորի գծով ծախսերի առանձնացումը և հաշվառումը չի 
հանդիսանում աշխատատար և ծախսատար գործընթաց: 

Այս մոտեցումը առավել տարածված է Արդյունքին ուղղված բյուջետավորման  
համակարգերում:  

39. Կազմակերպական միավորը դա կազմակերպությունն է, դրա տարածքային, 
առանձնացված կամ կառուցվածքային ստորաբաժանումը, որն անմիջականորեն 
իրականացնում է հանրային ապրանքների կամ ծառայությունների մատուցումը։ Որպես 
կանոն, կազմակերպական միավորը ծախսերի օբյեկտ դիտարկվում է հիմնականում այն 
դեպքում, երբ հնարավոր չի հստակ սահմանել հանրությանը մատուցվող ծառայությունը 
և/կամ դրա գծով արդյունքային ցուցանիշները։  

40. Զարգացած երկրներում կազմակերպական միավորները հիմնականում կիրառվում 
են որպես միջանկյալ ծախսային կենտրոններ՝ այդ միավորների կողմից մատուցվող 
ծառայությունների գծով ծախսերի հետագա բաշխումների իրականացման համար։ 
Ավանդական բյուջետավորման համակարգերում կազմակերպական միավորները 
հանդիսանում են ծախսերի օբյեկտի առավել տարածված տարատեսակը (տիպիկ օրինակ 
են հանդիսանում կազմակերպության պահպանման ծախսերը)։ 

41. Գործընթացները հանդիսանում են տվյալ կազմակերպական միավորի կողմից 
իրականացվող առանձին գործառույթներ, որոնք չեն հանդիսանում հանրությանը 
մատուցվող ապրանքներ կամ ծառայություններ, այլ հանդիսանում են դրանց աջակցող 
կամ ներքին գործառույթներ (օրինակ անձնակազմի կառավարման կամ հաշվապահական 
հաշվառման գործառույթները)։  

42. Գործընթացները որպես ծախսերի օբյեկտներ դիտարկվում են հիմնականում այն 
դեպքում, երբ անհրաժեշտություն է առաջանում կազմակերպության վերադիր ծախսերը 
կամ ներքին ծառայությունների գծով ծախսերը բաշխել այդ կազմակերպության կողմից 
մատուցվող հանրային ապրանքների և ծառայությունների վրա։ Նման մոտեցումը 
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հատկապես լայն տարածում ունի Գործողությունների վրա հիմնված բյուջետավորման  
համակարգերում։  

43. Գործնականում ծախսերի օբյեկտներից առավել կիրառականը դա 
միջոցառումները/ծառայություններն ու արդյունքի միավորներն են, քանզի վերջիններս 
կարևոր նշանակություն ունեն ծրագրերի կատարողականը կամ արդյունքները 
գնահատելու և այլ կառավարչական որոշումների կայացման հարցում (օրինակ 
ծառայությունների դիմաց վճարների սահմանում և այլն)։ 

44. Ստորև բերված են մի շարք ուղղորդիչ սկզբունքներ, որոնք անհրաժեշտ են  
ծախսերի օբյեկտները սահմանելու  համար՝ 

• ծախսերի օբյեկտները պետք է փաստաթղթավորվեն և հստակ ներկայացվեն 
ծախսակազմման փաստաթղթերում, 

• ծախսերի յուրաքանչյուր օբյեկտ պետք է համապատասխանի բյուջետային 
կոնկրետ միջոցառման, այսինքն չի կարող սահմանվել ծախսերի օբյեկտ, որը 
միաժամանակ վերաբերվի մեկից ավելի միջոցառումների, 

• եթե միևնույն միջոցառման համար սահմանվում են մեկից ավելի ծախսերի 
օբյեկտներ, ապա դրանցից յուրաքանչյուրը պետք է հստակ առանձնացվի և 
հանդիսանա առանձին ծախսակազմման առարկա։ Օրինակ եթե լաբորատոր 
բժշկական փորձաքննության ծառայությունների գծով միջոցառման ներքո 
իրականացվում են մեկից ավելի տարբեր նշանակության, բնույթի և բարդության 
փորձաքննություններ, որոնք իրականացվում են տարբեր մասնագիտացված 
լաբորատորիաների կողմից, ապա այս դեպքում փորձաքննությունների տիպերից 
յուրաքանչյուրը կարող է դիտարկվել որպես ծախսերի առանձին օբյեկտ, որոնք 
պետք է հստակ սահմանվեն և առանձնացվեն ծախսակազմման փաստաթղթերում։ 

• ելնելով ԾԲ բարեփոխումների տրամաբանությունից, ծախսերի օբյեկտ պետք է 
դիտարկել միջոցառումը/ծառայությունը կամ արդյունքի միավորը։ Պետք է 
հնարավորության սահմաններում խուսափել կազմակերպական միավորը որպես 
ծախսերի օբյեկտ դիտարկելուց։ 

• արդյունքի միավորը որպես ծախսերի օբյեկտ պետք է դիտարկել միայն այն 
դեպքերում, երբ մատուցվող ծառայության արդյունքի ցուցանիշները համասեռ են և 
դրանց միավորի գծով ծախսերը համեմատաբար կայուն են, 

• հնարավորության սահմաններում ծախսերի օբյեկտը պետք է սահմանել այնպես, 
որ հնարավոր լինի վերջինիս վերագրել դրա հետ կապված բոլոր ծախսերը, 

• ծախսերի օբյեկտի շուրջ որոշումներ կայացնելիս անհրաժեշտ է բալանսավորել 
պահանջվող տեղեկատվության մակարդակն ու ծախսակազմման հետ կապված 
գործառնական ծախսերի մակարդակը, 

• ծախսերի օբյեկտն ընտրելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև հետագայում 
ծրագրերի կատարման, հաշվետվողականության և մոնիտորինգի հետ կապված 
առանձնահատկությունները։ Պետք է խուսափել այն դեպքերից, երբ բյուջետային 



 16 

շրջափուլի տարբեր փուլերում միևնույն բյուջետային ծրագրի/միջոցառման համար 
սահմանվում են ծախսերի տարբեր օբյեկտներ։ 

• գործնականում, կախված միջոցառման առանձնահատկություններից, միևնույն 
միջոցառման շրջանակներում ծախսերի օբյեկտները կարող են լինել բազմաթիվ, ոչ 
համասեռ և ունենալ ագրեգացման տարբեր մակարդակներ: Նման դեպքերը պետք 
է հստակորեն առանձնացվեն ծախսակազմման փաստաթղթերում՝ ներկայացնելով 
ծախսերի բոլոր օբյեկտները և դրանցից յուրաքանչյուրի 
առանձնահատկությունները: 

• միևնույն միջոցառման շրջանակներում ծախսերի օբյեկտ դիտարկվող առանձին 
ծառայությունները կարող են մատուցվել մեկից ավելի ծախսային կենտրոնների 
միջոցով (օրինակ՝ տարբեր մարզերում միևնույն ծառայության մատուցումը 
առանձին մարզային ստորաբաժանումների միջոցով): Ծախսերի օբյեկտների 
սահմանման նման առանձնահատկություններն անհրաժեշտ է բացահայտել 
ծախսակազմման փաստաթղթերում, ինչը կօգնի հետագայում ծախսերի 
վերագրման մեխանիզմների հստակեցմանը: 

• որոշ դեպքերում, հատկապես ՊՈԱԿ-ների միջոցով մատուցվող ծառայությունների 
պարագայում, միևնույն ծառայությունը տվյալ ՊՈԱԿ-ի կողմից կարող է մատուցվել 
ինչպես բյուջետային միջոցների հաշվին, այնպես էլ զուգահեռաբար իրականացվել 
ձեռնարկատիրական գործունեության շրջանակներում: Նման դեպքերում, կարող է 
պահանջվել ձեռնարկատիրական գործունեության հետ կապված ծախսերի 
տարանջատում նույնատիպ այլ ծառայությունների հետ կապված ծախսերից: Այդ 
պարագայում վճարովի հիմունքներով իրականացվող ծառայություններն 
անհրաժեշտ կլինի դիտարկել որպես ծախսերի առանձին օբյեկտներ:  

• որոշ դեպքերում, հատկապես փուլերով մատուցվող ծառայությունների 
պարագայում, որպես ծախսերի առանձին օբյեկտներ կարող են դիտարկվել տվյալ 
ծառայության առանձին փուլերը: Նման դեպքերում, կարող է պահանջվել առանձին 
փուլերի առնչվող ծախսերի տարանջատում այլ փուլերի համար նախատեսված 
ծախսերից:  

45. Սույն ուղեցույցի հավելված 3-ում ներկայացված է ծախսերի օբյեկտի սահմանման 
ձևաչափի օրինակ։  

 



 17 

6. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ/ԾԱԽՍԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ ԵՎ 
ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

6.1 Ծախսերի օբյեկտին առնչվող ծախսերի բացահայտումը 

46. Ծախսակազմման նպատակներն ու ծախսերի օբյեկտները հստակեցնելուց հետո 
անհրաժեշտ է պարզել, թե տվյալ նպատակի շրջանակներում ինչպիսի ռեսուրսներ են 
սպառվում ծախսերի օբյեկտների կողմից, կամ այլ կերպ ասած, անհրաժեշտ է սահմանել 
տվյալ նպատակին կամ ծախսերի օբյեկտին առնչվող ռեսուրսների/ծախսերի շրջանակն ու 
դրանց առանձնահատկությունները։ 

47. Կախված ծախսակազմման նպատակներից, այս կամ այն տիպի ռեսուրսը (կամ 
դրա գծով ծախսը) կարող է առնչվել կամ չառնչվել տվյալ ծախսերի օբյեկտին։ Ստորև 
բերված են մի քանի օրինակներ, թե ինչպես կարող են ծախսակազմման նպատակներն 
ազդել առնչվող ծախսերի ընտրության վրա։ Օրինակ, երբ դիտարկվում են տվյալ 
ծառայության ծավալների ավելացման հետ կապված լրացուցիչ աճողական ծախսերը, 
կապիտալ ներդրումների անհրաժեշտությունը կարող է չքննարկվել, եթե առկա 
կարողությունները բավարար են լրացուցիչ ծավալները մատուցելու համար։  

48. Կամ օրինակ, երբ անհրաժեշտ է որոշում կայացնել նոր ծառայությունը սեփական 
ուժերով արտադրելու կամ այլ արտադրողներին պատվիրակելու վերաբերյալ, ապա 
ներքին ուժերով նոր ծառայության մատուցումը ամենայն հավանականությամբ 
կպահանջի առկա կարողությունների զարգացման նպատակով որոշակի ներդրումների 
իրականացում։  

49. Մեկ այլ դեպքում, ծառայությունների մատուցման առկա մակարդակը նվազեցնելու 
վերաբերյալ որոշումը ամենայն հավանականությամբ չի ազդի կապիտալ ծախսերի 
մակարդակի վրա, քանզի վերջիններս կայուն ծախսեր են և անմիջական կապ չունեն 
արտադրության ծավալների փոփոխության հետ։ 

50. Ամեն դեպքում, անկախ ծախսակազմման նպատակներից, որպես կանոն, 
ծախսերի օբյեկտին առնչվող ծախսերը ներառում են՝  

• տվյալ ծախսերի օբյեկտին առնչվող բոլոր ուղղակի ծախսերը, 

• տվյալ ծախսերի օբյեկտին առնչվող անուղղակի ծախսերը, որոնք ներառված են 
համապատասխան բյուջետային ծրագրում/միջոցառման մեջ (ծրագրի/միջոցառման 
օժանդակ ծախսերի մասնաբաժինը), 

• տվյալ ծախսերի օբյեկտին առնչվող անուղղակի ծախսերը, որոնք չեն ներառվում 
համապատասխան բյուջետային ծրագրում/միջոցառման մեջ (օրինակ ներքին 
ծառայությունների կամ կազմակերպության վերադիր ծախսերի մասնաբաժինը)։  

51. Ծախսակազմման նպատակներից կախված, որպես առնչվող ծախսեր կարող են 
դիտարկվել նաև տվյալ ծառայության արտադրության համար ուղղակիորեն կամ 
անուղղակիորեն օգտագործվող կապիտալ ակտիվների ամորտիզացիոն ծախսերը։ Պետք 
է հիշել, որ դրամարկղային սկզբունքով բյուջետավորման նպատակով 
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ծրագրերի/միջոցառումների ծախսակազմում իրականացնելիս նշված ամորտիզացիոն 
ծախսերը գործնականում չեն դիտարկվում որպես առնչվող ծախսեր։ 

52. Ծախսակազմման այս փուլում պարզապես բացահայտվում և արձանագրվում են 
ծախսակազմման նպատակներին և ծախսերի օբյեկտներին առնչվող բոլոր 
ռեսուրսները/ծախսերը՝ առանց վերջիններիս սպառման չափերի կամ մակարդակի  
վերաբերյալ գնահատականներ տալու։ Ամեն դեպքում, նախքան տվյալ ծախսերի 
օբյեկտին առնչվող ծախսերի  շուրջ որոշման կայացումը, հաճախ օգտակար է դիտարկել 
բոլոր հնարավոր ծախսային կատեգորիաները։ 

53. Արդյունավետ և նպատակաուղղված ծախսակազմում իրականացնելու համար 
անհրաժեշտ է փաստաթղթավորել տվյալ ծախսերի օբյեկտին առնչվող բոլոր 
ծախսերը/ռեսուրսները, հստակ նշելով դրանց վերաբերյալ որոշման հիմնավորումը և այդ 
որոշմանը օժանդակող տեղեկատվության աղբյուրները։ Առնչվող ռեսուրսների 
վերաբերյալ տեղեկատվության համար որպես աղբյուր կարող են ծառայել փաստացի և 
պատմական ծախսերը, բյուջեները, կանխատեսումները, ստանդարտ ծախսերը և այլն։ 
Օրինակ, նոր ծառայությունների համար որպես աղբյուր կարող են հանդես գալ 
բյուջետային նախահաշիվները, իսկ շարունակական ծառայությունների համար կարող է 
օգտակար լինել փաստացի ծախսերի նախորդ տարիների միջին ցուցանիշները 
(համապատասխան ճշգրտումներով)։ 

54. Միաժամանակ, կարևոր է, որ առնչվող ծախսերի վերաբերյալ որոշում կայացնելիս 
շահագրգիռ կողմերի հետ անցկացվեն քննարկումներ և խորհրդակցություններ, 
համոզվելու համար, որ բոլոր առնչվող ծախսերը ներառվել են։ 

 

6.2 Ծախսերի դասակարգումը 

55. Ծախսակազմումը չի հանդիսանում ճշգրիտ գիտություն և առանձին ծախսերի 
հատկանիշները կամ առանձնահատկությունները կարող են որոշիչ դեր խաղալ 
ծախսակազմման գործընթացում կայացվող որոշումների համար։ Ուստի, 
ծախսակազմման հաջորդ տրամաբանական քայլն է տվյալ ծախսերի օբյեկտին առնչվող 
ծախսերի դասակարգումն ըստ վերջիններիս առանձնահատկությունների։  

56. Ծախսերի դասակարգումը կարող է իրականացվել տարբեր հիմքերի վրա։ 
Ժամանակակից Արդյունքին ուղղված բյուջետավորման համակարգերում 
ծախսակազմման նպատակով կիրառվող ծախսերի առավել տարածված 
դասակարգումներն են ծախսերի դասակարգումն ըստ ծախսային տարրերի/ռեսուրսների 
տիպի, ըստ ծախսերի բնույթի և ըստ դրանց վարքագծի։ Ծախսերի վերոհիշյալ 
դասակարգումներից յուրաքանչյուրը ծառայում է կոնկրետ նպատակների և կարևոր է 
արդյունավետ ծախսակազմում իրականացնելու համար։  
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6.2.1 Ծախսերի դասակարգումն ըստ ծախսային տարրերի/ռեսուրսների 

57. Ծախսերի դասակարգումն ըստ ծախսային տարրերի/ռեսուրսների տիպի ցույց է 
տալիս ծախսերի օբյեկտի կողմից սպառվող ռեսուրսների տիպը (աշխատուժի գծով 
ծախսեր, նյութական ծախսեր և այլն)։ Այն հիմնականում համապատասխանում է 
բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգմանը։ 

 

6.2.2 Ծախսերի դասակարգումն ըստ ծախսերի բնույթի 

58. Ծախսերի դասակարգումն ըստ ծախսերի բնույթի ցույց է տալիս, թե ինչպես է 
տվյալ ռեսուրսն առնչվում/կապված համապատասխան ծախսերի օբյեկտին։ Այդ 
նպատակով առանձնացվում են ուղղակի ծախսեր և անուղղակի ծախսեր։ 

59. Ուղղակի ծախսերն այն ծախսերն են, որոնք կարող են ամբողջությամբ, 
ուղղակիորեն և հեշտությամբ վերագրվել բացառապես տվյալ ծախսերի օբյեկտին։ 
Օրինակ ապրանքների և ծառայությունների արտադրության հետ կապված ուղղակի 
ծախսերը սովորաբար ներառում են վերջիններիս արտադրության մեջ անմիջականորեն 
ներգրավված աշխատուժի գծով ծախսերը, ուղղակի գործառնական ծախսերը  (օրինակ 
նյութական ծախսերը և այլն) և այլ ծախսեր, որոնք հեշտությամբ և ամբողջությամբ կարող 
են վերագրվել տվյալ ապրանքին կամ ծառայությանը։ 

60. Անուղղակի ծախսերն այն ծախսերն են, որոնք վերաբերվում են մեկից ավելի 
ծախսերի օբյեկտների և չեն կարող ամբողջությամբ և հեշտությամբ վերագրվել որևէ մեկ 
ծախսերի օբյեկտի (օրինակ մեկից ավելի ծառայություններ մատուցող կազմակերպության 
հաշվապահական կամ անձնակազմի կառավարման գործառույթների գծով ծախսերը 
կարող են վերաբերվել տվյալ կազմակերպության կողմից մատուցվող բոլոր 
ծառայություններին միաժամանակ և միայն դրանց որոշակի մասնաբաժինն է, որ կարելի 
է վերագրել առանձին ծառայություններին)։ 

61. Անուղղակի ծախսերն իրենց հերթին կարող են լինել երկու տիպի՝ անուղղակի 
ծախսեր, որոնք առնչվում են տվյալ ծախսերի օբյեկտին և ներառված են 
համապատասխան բյուջետային ծրագրում/միջոցառման մեջ և անուղղակի ծախսեր, 
որոնք առնչվում են տվյալ ծախսերի օբյեկտին, սակայն ներառված չեն համապատասխան 
բյուջետային ծրագրում/միջոցառման մեջ։ 

62. Անուղղակի ծախսերը, որոնք առնչվում են տվյալ ծախսերի օբյեկտին և 
ներառված են համապատասխան բյուջետային ծրագրում/միջոցառման մեջ,  
հիմնականում (բայց ոչ բացառապես) մեկից ավելի ծախսերի օբյեկտ ունեցող 
ծրագրերի/միջոցառումների գծով օժանդակ ծախսերն են։ Ծրագրի/միջոցառման 
օժանդակ ծախսերը պարտադիր ներառվում են տվյալ ծրագրում/միջոցառման մեջ և 
հիմնականում ուղղակիորեն կապ չունեն  համապատասխան ծառայությունների 
(ծախսերի օբյեկտների) մատուցման հետ, այլ  օժանդակում են ծառայությունների 
մատուցման հետ կապված գործառույթների իրականացմանը։ Օրինակ՝ 
ծրագրի/միջոցառման կառավարման և վերահսկողության գծով ծախսերը, որոնք 
ներառված են տվյալ ծրագրի/միջոցառման մեջ։ 
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63. Անուղղակի ծախսերը, որոնք առնչվում են տվյալ ծախսերի օբյեկտին, սակայն 
ներառված չեն համապատասխան բյուջետային ծրագրում/միջոցառման մեջ, 
հիմնականում վերաբերվում են այն դեպքերին, երբ կազմակերպության կորպորատիվ 
կամ վարչական ծառայությունները (կամ այլ կերպ ասած ներքին ծառայությունները) 
առանձնացված են համապատասխան ծրագրերից/ միջոցառումներից և ներառված են 
մեկ այլ ծրագրում/միջոցառման տակ։ Տիպիկ օրինակ է հանդիսանում պետական մարմնի 
պահպանման ծախսերի գծով ծրագիրը (վարչական բնույթի ծրագիրը), որտեղ ներառված 
են տվյալ պետական մարմնի կողմից իրականացվող բոլոր ծրագրերին առնչվող 
վարչական և այլ անուղղակի ծախսերը։  

64. Ի տարբերություն ծրագրի օժանդակ ծախսերի, այս ներքին ծառայությունները չեն 
ներառվում համապատասխան ծախսերի օբյեկտը սահմանող ծրագրերի/միջոցառումների 
տակ, այլ դիտարկվում են որպես առանձին միջոցառում կամ ծրագիր՝ թեև գործնականում 
իրենցից ներկայացնում են ներքին ծառայություններ, այլ ոչ թե հանրությանը մատուցվող 
ապրանք կամ ծառայություն։  

65. Վերջիններս սովորաբար ներառում են պետական մարմինների ֆինանսական 
կառավարման, անձնակազմի կառավարման, իրավաբանական ծառայությունների, 
հասարակական կապերի, կառավարման և վերահսկողության, գնումների, գույքի 
կառավարման և այլ վարչական բնույթի գործառույթներն ու դրանց գծով ծախսերը։ 

66. Անհրաժեշտ է զգուշություն ցուցաբերել ծախսերը «ուղղակի» կամ «անուղղակի» 
դասակարգելիս։ Ծախսերը ուղղակի կամ անուղղակի պետք է դիտարկվեն միայն 
համապատասխան ծախսերի օբյեկտի նկատմամբ, հետևաբար միևնույն ծախսատեսակը 
տարբեր ծախսերի օբյեկտների համար կարող է հանդես գալ միաժամանակ թե՛ որպես 
ուղղակի և թե՛ որպես անուղղակի ծախս։ Օրինակ, եթե ծախսերի օբյեկտը սահմանվի ոչ 
թե ծրագրի միջոցառման, այլ դրա բաղադրիչների մակարդակում, ապա միջոցառմանն 
առնչվող ուղղակի ծախսերի մի մասն այդ բաղադրիչների մակարդակում կարող են 
հանդես գալ որպես վերջիններիս գծով անուղղակի օժանդակ ծախսեր։ 

6.2.3 Ծախսերի դասակարգումն ըստ ծախսերի  վարքագծի 

67. Ծախսերի դասակարգումն ըստ ծախսերի  վարքագծի ցույց է տալիս, թե ինչպես է 
տվյալ ռեսուրսի սպառումը փոխվում արտադրության ծավալների փոփոխությանը 
համապատասխան։ Այդ նպատակով առանձնացվում են ֆիքսված, փոփոխուն և խառը 
վարքագծով ծախսեր։ 

68. Ֆիքսված ծախսերը մնում են անփոփոխ՝ անկախ արտադրության ծավալների 
փոփոխությունից։ Որպես կանոն, ֆիքսված ծախսերի վարքագիծը և մակարդակը մնում է 
անփոփոխ միայն որոշակի ժամանակահատվածի համար (կամ կարճաժամկետ 
հատվածում, կամ էլ ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում) և արտադրության որոշակի 
մակարդակի սահմաններում։ Նման օրինակ են հանդիսանում շենքերի վարձակալության 
ծախսերը, ապահովագրության ծախսերը, վարչական անձնակազմի ծախսերը և այլն։ 
Երկարաժամկետ հատվածում և արտադրության ծավալների էական փոփոխության 
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պայմաններում բոլոր ծախսերը, վերջին հաշվով, կարող են ենթարկվել 
փոփոխությունների։  

69. Որպես կանոն, անուղղակի ծախսերը հիմնականում հանդիսանում են ֆիքսված 
ծախսեր, թեև դրանք կարող են պարունակել նաև փոփոխուն ծախսերի տարրեր։ 
Միաժամանակ, կան նաև որոշ ուղղակի ծախսեր, որոնք կարող են դասակարգվել որպես 
ֆիքսված ծախսեր։ 

70. Փոփոխուն ծախսերը փոփոխվում են արտադրության ծավալների փոփոխության 
հետ՝ աճում են, երբ ծավալներն աճում են և նվազում են դրանց նվազմանը զուգընթաց։ 
Փոփոխուն ծախսերի օրինակ են հանդիսանում նյութածախսերը, աշխատուժի ուղղակի 
ծախսումները և այլն։ Չնայած, որ ուղղակի ծախսերն ու փոփոխուն ծախսերը սահմանվում 
են տարբեր սկզբունքներով, սովորաբար ուղղակի ծախսերը հիմնականում հանդիսանում 
են փոփոխուն ծախսեր։  

71. Արտադրության ծավալների փոփոխությանը զուգընթաց փոփոխուն ծախսերի 
վարքագիծը կարող է լինել տարբեր՝ որոշ փոփոխուն ծախսեր կարող են ցուցաբերել 
գծային կախվածություն արտադրության ծավալների փոփոխությունից, իսկ որոշներն էլ ոչ 
գծային (այսինքն փոփոխվեն արտադրության ծավալներին ոչ համամասնորեն)։ 
Ծախսակազմման ընթացքում բարդություններից խուսափելու նպատակով սովորաբար 
ընդունվում է, որ բոլոր փոփոխուն ծախսերը դրսևորում են գծային կախվածություն՝ ինչը 
միանգամայն կիրառական է հատկապես կարճաժամկետ հատվածի համար։ Այս 
առումով, ծառայության արդյունքի միավորի գծով փոփոխուն ծախսերը, որպես կանոն, 
նույնն են արդյունքի բոլոր միավորների համար։ 

72. Խառը վարքագծով ծախսերը չեն կարող ամբողջությամբ դասակարգվել որպես 
ֆիքսված կամ որպես փոփոխուն ծախսեր, քանզի դրանք միաժամանակ պարունակում են 
ծախսերի և՛ փոփոխուն և՛ ֆիքսված տարրեր։ Տնտեսագիտական գրականության մեջ 
դրանք հաճախ սահմանվում են որպես մասամբ ֆիքսված կամ մասամբ փոփոխական 
ծախսեր։ Օրինակ՝ կապի ծառայությունների դիմաց ծախսը պարունակում է ֆիքսված 
ամսավարձ, որը կախված է հեռախոսների քանակից և խոսելավարձ, որը հանդիսանում է 
փոփոխուն ծախս։  

73. Ծախսերի օբյեկտին առնչվող ծախսերի դասակարգումները, դրանց վերաբերյալ 
ենթադրությունները և տեղեկատվության աղբյուրները պետք է հստակ 
փաստաթղթավորվեն։  

74. Սույն ուղեցույցի  հավելված 4-ում ներկայացված է ծախսերի օբյեկտին առնչվող 
ծախսերի ներկայացման և դասակարգման ձևաչափի օրինակ։ Այն թեև չի հանդիսանում 
վերջնական ձևաչափ և կարող է փոփոխվել կոնկրետ օգտագործողի կարիքներից ելնելով, 
սակայն հանդիսանում է օգտակար գործիք ծախսակազմման աշխատանքների 
կազմակերպման համար։ Միաժամանակ, սույն ուղեցույցի հավելված 4.1-ում 
ներկայացված է առնչվող ծախսերի սահմանման և դրանց դասակարգման ստուգաթերթի 
օրինակ։ 
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7. ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱԳՐՈՒՄԸ 

 

75. Ծախսերի վերագրումը դա ծախսակազմման գործընթաց է, որի արդյունքում 
կոնկրետ ծախսերը համապատասխան չափաքանակներով վերագրվում կամ բաշխվում 
են ծախսերի օբյեկտներին։ Ծախսերի վերագրումը դա ծախսակազմման գործընթացի 
էությունն է, քանզի դրա արդյունքում հստակեցվում է այն կոնկրետ մեթոդաբանությունը, 
որով որոշվում է ծախսերի օբյեկտի կողմից յուրաքանչյուր տիպի ռեսուրսի սպառման 
չափը։ Ծախսերի վերագրման մեթոդաբանությունը հստակեցնելուց հետո միայն կարելի է 
իրականացնել կոնկրետ հաշվարկներ ծախսերի վերաբերյալ պահանջվող 
տեղեկատվությունը ստանալու համար։ 

76. Բյուջետային ծրագրերի գծով ծախսերի վերաբերյալ ամբողջական և հուսալի 
տեղեկատվության առկայությունը հանդիսանում է իրազեկված որոշումների կայացման և, 
հետևաբար, նաև արդյունավետ բյուջետավորման հիմնական նախապայմանը։ Այս 
առումով կարևոր է, որ հնարավորության սահմաններում բյուջետային 
ծրագրերին/միջոցառումներին վերագրվեն վերջիններիս հետ կապված բոլոր իրական 
ծախսերը։ Այդ մոտեցումն անմիջականորեն բխում է նաև ԾԲ բարեփոխումների 
տրամաբանությունից և հանդիսանում է վերջինիս հիմնաքարերից մեկը։ 

77. Ծախսերի վերագրումը ծախսերի օբյեկտներին իրականացվում է երկու հիմնական 
մեթոդով՝ ծախսերի ուղղակի վերագրում ծախսերի օբյեկտներին և ծախսերի բաշխում 
ծախսերի օբյեկտների միջև։ 

 

7.1 Ծախսերի ուղղակի վերագրումը 

78. Ծախսերի ուղղակի վերագրումը ենթադրում է տվյալ ծախսատեսակի 
ամբողջությամբ և ուղղակիորեն վերագրում կոնկրետ մեկ ծախսերի օբյեկտին։ Ծախսերի 
ուղղակի վերագրման մեթոդը կիրառվում է բոլոր տիպի ուղղակի ծախսերը ծախսերի 
օբյեկտներին վերագրելու համար։ Օրինակ՝ միայն մեկ ծառայության մատուցման մեջ լրիվ 
աշխատաժամանակով ներգրավված աշխատողի վարձատրության գծով ծախսերը պետք 
է ամբողջությամբ և ուղղակիորեն վերագրվեն տվյալ ծառայությանը։     

 

7.2 Ծախսերի վերագրումը բաշխումների միջոցով 

79. Ծախսերի բաշխումներն իրականացվում են այն դեպքում, երբ հնարավոր չի դրանք 
ուղղակիորեն և ամբողջությամբ վերագրել մեկ կոնկրետ ծախսերի օբյեկտի։ Այս դեպքում 
մեկից ավելի ծախսերի օբյեկտներին առնչվող կամ այլ կերպ ասած, անուղղակի ծախսերը 
բաշխվում են ծախսերի օբյեկտների միջև՝ ելնելով այդ  օբյեկտների կողմից տվյալ 
ռեսուրսի/ծախսերի սպառման հարաբերական մասնաբաժիններից։ 

80.  Ծախսերի բաշխման կանոնները պետք է սահմանվեն հնարավորինս արդար և 
խելամիտ՝ ելնելով ծախսերի օբյեկտների և համապատասխան ռեսուրսների սպառման 
մակարդակի միջև առկա պատճառահետևանքային կապերից։ Խնդիրը կայանում է 
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նրանում, որ հաճախ հնարավոր չի լինում սահմանել հստակ պատճառահետևանքային 
կապեր։ Այդ իսկ պատճառով, անուղղակի ծախսերի բաշխման համար կիրառվում են 
երկու հիմնական մեթոդներ՝ 

• Ծախսերի բաշխում կոնկրետ պատճառահետևանքային կապի հիման վրա - այն 
դեպքերում, երբ առկա է հստակ պատճառահետևանքային կապ ծախսերի օբյեկտի 
և դրա կողմից սպառվող անուղղակի ծախսերի միջև, ապա այդ անուղղակի 
ծախսերը բաշխվում են համապատասխան ծախսերի օբյեկտների միջև՝ կոնկրետ 
պատճառահետևանքային կապից ելնելով։ Օրինակ՝ մեկից ավելի ծառայությունների 
արտադրության մեջ ներգրավված և ժամավարձով աշխատող աշխատակցի 
վարձատրության գծով ծախսերն ուղղակիորեն կապված են վերջինիս կողմից 
ծախսվող աշխատաժամանակի հետ։ Հետևաբար, այդ աշխատակցի 
վարձատրության գծով ծախսերը կարող են համապատասխան ծառայություններին 
վերագրվել, ելնելով դրանցից յուրաքանչյուրի վրա ծախսվող 
աշխատաժամանակից։ 

• Ծախսերի բաշխում որոշակի խելամիտ եղանակով - այն դեպքերում, երբ 
հնարավոր չի ներկայացնել որոշակի հստակ պատճառահետևանքային կապ 
ծախսերի օբյեկտների և համապատասխան անուղղակի ծախսերի սպառման միջև, 
ապա այդ անուղղակի ծախսերը ծախսերի օբյեկտների միջև բաշխվում են որոշակի 
խելամիտ եղանակով։ Օրինակ  անձնակազմի կառավարման ստորաբաժանման 
ծախսերը կարող են բաշխվել մատուցվող ծառայությունների վրա ելնելով 
վարձատրության ընդհանուր ֆոնդում յուրաքանչյուր ծառայության գծով 
նախատեսված վարձատրության չափի համամասնություններից։ 

81. Անուղղակի ծախսերի բաշխման մեթոդաբանության ընտրության վրա կարող են 
ազդել բազմաթիվ գործոններ, այդ թվում և բաշխվող ծախսերի էականությունը։ 
Մասնավորապես, եթե բաշխման ենթակա ծախսերը կազմում են ընդհանուր ծախսերի 
զգալի մասը, ապա այս դեպքում անհրաժեշտ է ապահովել բավականին մեծ ճշտություն, 
այնինչ փոքր կամ ոչ էական անուղղակի ծախսերի պարագայում կարելի է պարզապես 
ընտրել բաշխումների առավել պարզ կամ կիրառական տարբերակը։ 

 

7.2.1 Բաշխման հիմքը 

82. Ծախսերի օբյեկտների և համապատասխան ռեսուրսների սպառման մակարդակի 
միջև առկա պատճառահետևանքային կապերի բացահայտումն ի վերջո հանգում է այն 
Ծախսային գործոնների բացահայտմանն ու առանձնացմանը, որոնք հանգեցնում են 
ծախսերի մակարդակի կամ այլ կերպ ասած ծախսերի օբյեկտի կողմից 
համապատասխան ռեսուրսների սպառման մակարդակի փոփոխության։  

83. Ծախսային գործոնները պայմանավորում են ծախսերի մակարդակն ու դրանց 
փոփոխության դինամիկան։ Ծախսերի օբյեկտների վրա կարող են ազդել բազմաթիվ 
ծախսային գործոններ և ծախսակազմման նպատակով ծախսային գործոնների 
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ընտրությունը պետք է իրականացվի համապատասխան պատճառահետևանքային 
կապերի մանրամասն վերլուծությունների արդյունքում։  

84. Բաշխման հիմքը դա այն ծախսային գործոններն են, որոնք ծախսակազմման 
ընթացքում ընտրվել են կոնկրետ անուղղակի ծախսերի բաշխումներն իրականացնելու 
նպատակով։ Ծախսերի բաշխման հիմքերի ընտրությունն անհրաժեշտ է իրականացնել 
զգուշությամբ, քանզի դա կարող է բերել տարբերվող արդյունքների և, հետևաբար, ազդել 
նաև կառավարչական վարքագծի վրա։ Ամեն դեպքում, որպես ծախսերի բաշխման հիմք 
ընտրված ծախսային գործոնը պետք է ապահովի ռեսուրսների սպառման վերաբերյալ 
վստահելի և հուսալի տեղեկատվություն և միաժամանակ լինի մատչելի՝ ապահովելով 
ծախսերի բաշխման գործառույթի ընդհանուր ծախսարդյունավետությունը։ Սույն 
փաստաթղթի հավելված 5-ում ներկայացված են ծախսերի բաշխման նպատակով 
կիրառվող ծախսային գործոնների ընտրության օրինակներ, որոնք կարող են օգտակար 
լինել գործնականում ծախսերի բաշխումներ իրականացնելու ժամանակ։   

 

7.2.2 Ծախսերի վերագրման գործընթացի նկարագրությունը 

85. Ծախսերի վերագրման ողջ գործընթացը կարելի է ներկայացնել որպես հետևյալ 
հաջորդական քայլերի ամբողջություն (տես նաև գծապատկեր 1-ը)․ 

• Ծախսերը ծախսերի օբյեկտներին վերագրելու մեթոդաբանության որոշում 

o Պարզել, թե տվյալ ծախսերի օբյեկտը կապված է արդյոք մեկից ավելի 
ծրագրերի հետ կամ արդյոք տվյալ ծրագրի ներքո առկա են մեկից ավելի 
ծախսերի օբյեկտներ։  

o Պարզել տվյալ ծախսերի օբյեկտի հետ կապված բոլոր ուղղակի և 
անուղղակի ծախսերը և դասակարգել դրանց։ 

• Ծախսերի օբյեկտի հետ կապված բոլոր ուղղակի ծախսերի ուղղակիորեն 
վերագրում վերջինիս։ 

• Ծախսերի օբյեկտի հետ կապված բոլոր անուղղակի ծախսերի վերագրում 
վերջինիս՝ իրականացնելով ծախսային բաշխումներ։ 

o Պարզել բոլոր անուղղակի ծախսերը, որոնց համար հնարավոր է սահմանել 
հստակ պատճառահետևանքային կապ ռեսուրսների սպառման մակարդակի 
հետ և որոշել բաշխումների հիմք հանդիսացող ծախսային գործոնները։ 

o Պարզել բոլոր անուղղակի ծախսերը, որոնց համար հնարավոր չի սահմանել 
հստակ պատճառահետևանքային կապ ռեսուրսների սպառման մակարդակի 
հետ և սահմանել  բաշխումների իրականացման այլ խելամիտ կանոններ 
(օրինակ, եթե ծախսերի օբյեկտի հետ կապված ուղղակի ծախսերը 
հիմնականում աշխատուժին առնչվող ծախսեր են, ապա անուղղակի 
ծախսերի բաշխման համար կարող է կիրառվել մարդ-օրերի 
հարաբերակցությունը, իսկ եթե ուղղակի ծախսերն ավելի բազմաբնույթ են, 
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ապա լրիվ գործառնական ծախսերը կարող են հանդես գալ որպես 
բաշխման հիմք)։ 

o Իրականացնել ծախսերի բաշխումներ համաձայն ընդունված 
մեթոդաբանության։ 

86. Ծախսերի վերագրման ողջ գործընթացը պետք մանրամասն փաստաթղթավորվի՝ 
այդ թվում ծախսերի վերագրման մեթոդները, բաշխման կանոնները, 
պատճառահետևանքային կապերը, բաշխման հիմք հանդիսացող ծախսային 
գործոնները, դրանց հետ կապված բոլոր ենթադրությունները և տեղեկատվության 
աղբյուրները։ Սույն փաստաթղթի հավելվածներ 6-ում և 7-ում ներկայացված են ծախսերի 
վերագրման և բաշխման նպատակով կիրառվող աղյուսակային ձևաչափեր, որոնք 
օգտակար են ծախսերի վերագրման իրականացման և դրա վերաբերյալ 
տեղեկատվության փաստաթղթավորման ու ներկայացման համար։ 
Գծապատկեր 1․ Ծախսերի օբյեկտներին ծախսերի վերագրման գործընթացի սխեմատիկ պատկեր 

 
 

ԾԱԽՍԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ 

Առնչվող ծախսերն ուղղակիորեն կապվա՞ծ  են տվյալ 
ծախսերի օբյեկտի հետ 

Ուղղակիորեն վերագրել ծախսերի 
օբյեկտին 

Առնչվող ծախսերը ծախսերի օբյեկտների հետ կապվա՞ծ են 
արդյոք որոշակի հստակ պատճառահետևանքային կապով 

Ընտրել համապատասխան ծախսային 
գործոնը 

Ընտրել ծախսերի բաշխման 
խելամիտ կանոն  

ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ 
ԾԱԽՍԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏԸ 

Այլ ծախսերի օբյեկտ Այլ ծախսերի օբյեկտ 

ՈՉ ԱՅՈ 

ԱՅՈ ՈՉ 

Բաշխել ծախսեն ընտրված 
բաշխման կանոնի 

Բաշխել ծախսեն ըստ ընտրված 
ծախսային գործոնի 
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7.2.3 Գործնական նկատառումներ ծախսերի բաշխումների կիրառության վերաբերյալ 

87. Գործնականում ծախսերի վերագրման հետ կապված հիմնական դժվարություններն 
ի հայտ են գալիս այն դեպքում, երբ երկու և ավելի ծրագրերի/միջոցառումների համար 
սահմանված ծախսերի օբյեկտներն ունեն ընդհանուր անուղղակի ծախսեր (տիպիկ 
օրինակը մեկից ավելի ծրագրեր իրականացնող կազմակերպության վերադիր ծախսերն 
են)։ 

88. Ստորև ներկայացված են որոշ օգտակար խորհուրդներ կապված ծախսերի 
բաշխման գործառույթների ներդրման և իրականացման հետ․ 

• Հնարավորության սահմաններում բյուջետային ծրագրերին/միջոցառումներին 
պետք է վերագրվեն վերջիններիս հետ կապված բոլոր իրական ծախսերը։ Այդ 
նպատակով, ծախսերի օբյեկտները պետք է փոխկապակցվեն կոնկրետ ծրագրերի 
հետ, այսինքն պետք է խուսափել այն դեպքերից, երբ միևնույն օբյեկտը 
միաժամանակ հանդես է գալիս որպես երկու և ավելի ծրագրերի ծախսերի օբյեկտ։ 

• Ծախսերի օբյեկտներին հնարավորության սահմաններում պետք է վերագրվեն 
վերջիններիս հետ կապված բոլոր ծախսերը։ Անուղղակի ծախսերի առկայության 
դեպքում, ծախսակազմման փաստաթղթերում պետք է հստակ առանձնացվեն այդ 
ծախսային տարրերը։ 

 

7.3 Ստանդարտ ծախսերը 

89. Ծախսակազմման գործընթացը հեշտացնելու և միատեսակ ծառայությունների գծով 
ծախսերը համադրելի և կանխատեսելի պահելու նպատակով, կարող են նախապես 
սահմանվել ստանդարտներ այդ ծառայությունների մատուցմանն առնչվող 
ծախսերի/ռեսուրսների տիպերի և դրանց սպառման չափերի վերաբերյալ։  

90. Այս ստանդարտները կամ այլ կերպ ասած ծախսային նորմատիվները, սովորաբար 
սահմանվում են միավորի հաշվարկով (օրինակ՝ արդյունքի միավորի գծով, մեկ շահառուի 
գծով, միավոր մակերեսի հաշվով և այլն) և օգտակար են այն դեպքերում, երբ առկա է 
իրականացվող գործառույթների որոշակի կայունություն, այսինքն, երբ իրականացվող 
աշխատանքի տիպն ու ծավալները գերազանցապես միատեսակ են։ Այդպիսի 
իրավիճակներում ստանդարտ ծախսերը կարող են օգտակար լինել ինչպես 
բյուջետավորման, այնպես էլ վերահսկողության և կատարողականի գնահատման համար։  

91. Ընդհանուր առմամբ, ստանդարտ ծախսերը հետապնդում են երկու հիմնական 
նպատակ՝ ծախսակազմում և որակի սահմանում։ Առաջին դեպքում ստանդարտի 
կիրառության նպատակը ծախսերը համադրելի, կանխատեսելի և հնարավորինս ցածր ու 
խնայողական պահելն է (տիպիկ օրինակը պետական կառավարչական հիմնարկների 
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պահպանման ծախսերի համար սահմանված նորմատիվներն են, որոնք վերաբերվում են 
գազի, ջրի, հոսանքի, գործուղումների, կապի, տրանսպորտի և այլ ծախսերին)։  

92. Երկրորդ դեպքում ստանդարտների կիրառության նպատակը ծառայությունների 
մատուցման որակական չափորոշիչների  սահմանումն է (սովորաբար նվազագույն կամ 
միջին)։ Վերջիններս  սահմանելով առանձին ծախսերի գծով նվազագույն կամ միջին 
ընդունելի նորմեր, դրանով իսկ կանխորոշում են այս կամ այն ծառայության մատուցման 
նպատակով սպառվող ռեսուրսները և դրանց մակարդակը (տիպիկ օրինակը՝ երեխաների 
շուրջօրյա խնամքի ծառայությունների համար սահմանված ծախսային նորմատիվներն 
են)։   

93. Անկախ դրանց նպատակից, կարևոր է, որ այդ ստանդարտները սահմանվեն 
իրատեսական մակարդակում, հակառակ դեպքում դրանք առաջ կբերեն բազմաթիվ 
խնդիրներ ինչպես ծառայությունների արտադրության, այնպես էլ դրանց 
վերահսկողության և  արդյունքների գնահատման հարցում։ 

94. Ստորև բերված են մի շարք ուղղորդիչ սկզբունքներ, որոնք օգտակար են 
ստանդարտ ծախսերի կիրառության ժամանակ՝ 

• Ստանդարտ ծախսերը պետք է սահմանվեն ելնելով արդյունավետ գործունեության 
չափանիշներից և դրա համար անհրաժեշտ ծախսերից։ Ցանկալի է, որ դրանք 
սահմանվեն գիտական ճանապարհով՝ ծախսերի վերաբերյալ մանրամասն և 
համակողմանի տեխնիկական վերլուծությունների արդյունքում։ 

• Բոլոր ծախսային ստանդարտները և դրանք սահմանող իրավական ակտերը պետք 
է գույքագրվեն և դասակարգվեն ըստ վերջիններիս նպատակների (ծախսակազմում 
կամ որակի սահմանում), ըստ բնույթի (պարտադիր կամ հայեցողական), ըստ 
կիրառության ոլորտների/ծրագրերի և ըստ ծախսային տարրերի, որոնց վրա 
տարածվում են այդ նորմատիվները և այլն։ Սույն փաստաթղթի հավելված 9-ում 
ներկայացված է ծախսային ստանդարտների գույքագրման ձևաչափի օրինակ:  

• Կարևոր է, որ ստանդարտ ծախսերը սահմանվեն իրատեսական մակարդակում, 
ուստի անհրաժեշտ է պարբերաբար (ծախսակազմման ստանդարտների համար 
երկու տարվա, իսկ որակի ստանդարտների համար 3-ից 5 տարվա 
պարբերականություն) թարմացնել և վերանայել այդ ստանդարտները։ 

• Անհրաժեշտ է հստակ առանձնացնել և փաստաթղթավորել ստանդարտ ծախսերի 
կիրառության բոլոր դեպքերը։ Այդ նպատակով, ծախսակազմման ձևաչափերում 
պետք է հստակ առանձնացվեն այն ծախսային տարրերը, որոնց ծախսակազմման 
համար կիրառվել են ստանդարտ ծախսեր (տես սույն փաստաթղթի հավելվածներ 
4-ը և  7-ը) և ներկայացվեն դրանց կիրառության հիմնավորումներն, ինչպես նաև 
կատարվեն հղումներ համապատասխան ստանդարտները սահմանող իրավական 
հիմքերին։ 

 

7.4 Սահմանային ծախսերը 
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95. Սահմանային ծախսը դա ընդհանուր ծախսերի փոփոխությունն է, որն առաջանում 
է արտադրության ծավալների փոփոխության արդյունքում։ Ավելի կոնկրետ, սահմանային 
ծախսերը ցույց են տալիս արտադրության արդյունքները մեկ միավորով փոփոխելու 
դեպքում ընդհանուր ծախսերի փոփոխության չափը։  

96. Սահմանային ծախսակազմումը ելնում է այն տեսանկյունից, որ հանրային 
ապրանքների և ծառայությունների ծավալների փոփոխության արդյունքում ոչ բոլոր 
ծախսերն են, որ փոխվում են կամ փոխվում են համամասնորեն։ Այս առումով, 
սահմանային ծախսակազմումը կենտրոնանում է միայն այն ծախսերի վրա, որոնք 
կապված են արտադրության միավորի փոփոխության հետ։ Սահմանային 
ծախսակազմումը պահանջում է ծախսերի բաժանում փոփոխուն և ֆիքսված ծախսային 
տարրերի, այսինքն հիմնվում է ծախսերի ըստ վարքագծի դասակարգումների վրա (տես 
սույն փաստաթղթի «Ծախսերի դասակարգումները» հատվածը)։ 

97. Սահմանային ծախսակազմման տեխնիկան արդյունավետ կերպով կիրառվում է 
արտադրելու կամ գնելու այլընտրանքի և արտադրության ծավալների շուրջ որոշումների 
կայացման, հիմնական գործոնային վերլուծությունների, իրացման/մատուցման գների 
սահմանման և այլ նպատակներով։ 

98. Թեև այս տեխնիկայի կիրառման պայմաններում կայուն ծախսերը չեն վերագրվում 
արդյունքի միավորին, այնուամենայնիվ, վերջիններս անպայմանորեն հաշվի են առնվում 
տվյալ ծառայության գծով ընդհանուր ծախսերը հաշվելիս։ 

99. Ինչպես և մյուս բոլոր դեպքերում, սահմանային ծախսակազմում իրականացնելու 
դեպքում ևս անհրաժեշտ է այդ մասին կատարել նշում  ծախսակազմման 
համապատասխան փաստաթղթերում՝ ներկայացնելով անհրաժեշտ հիմնավորումներ։ 
Սույն փաստաթղթի հավելված-7 ում ներկայացված է ծախսերի վերագրման աղյուսակի 
ձևաչափի օրինակ, որը կարող է կիրառվել նաև սահմանային ծախսակազմում 
իրականացնելիս։      

 

7.5 Հաշվարկների իրականացումը և արդյունքների ստուգումը 

100. Ծախսերի վերագրման մեթոդների ընտրությունից և փաստաթղթավորումից հետո 
ծախսակազմման ավարտական փուլը հանդիսանում է թվային հաշվարկների 
իրականացումն ու արդյունքների ստուգումը։ 

101. Այս փուլում գործնականում իրականացվում են իրական հաշվարկներ, ինչպես նաև 
այդ հաշվարկների, ենթադրությունների և արդյունքների ստուգումներ՝ համոզվելու 
համար, որ վերջիններս բխում են ծախսակազմման համար սահմանված նպատակներից։ 

102. Սույն փաստաթղթի հավելված 8-ում ներկայացված է հաշվարկների 
իրականացման և արդյունքների ստուգման ստուգաթերթի օրինակ։ 
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8. ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ ԾԱԽՍԱԿԱԶՄՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՅԼ ՀԱՐՑԵՐ 

 

103. Սույն հատվածում ներկայացված են գործնական ուղեցույցներ բյուջետավորման 
փուլում ծախսակազմման հետ կապված գործառույթների իրականացման վերաբերյալ։ 

 

8.1 Աճողական բյուջետավորում 

104. Աճողական բյուջետավորման համակարգը հիմնվում են այն գաղափարի վրա, որ 
բյուջետային պարտավորությունները հիմնականում շարունակական են տարիների 
ընթացքում և բյուջետային որոշումներ կայացնելիս անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել 
նախորդ տարիների նկատմամբ նախատեսվող փոփոխություններին (աճողական 
ծախսերին)։ 

105. Ի տարբերություն սահմանային ծախսերի, որոնք ցույց են տալիս արտադրության 
արդյունքները մեկ միավորով փոփոխելու դեպքում ընդհանուր ծախսերի փոփոխության 
չափը, աճողական ծախսերը ներառում են նաև ընդհանուր ծախսերի փոփոխությունները 
այլ գործոնների ազդեցության արդյունքում (նոր գործառույթների ներդրում, ֆիքսված 
ծախսերի կրճատում, լրացուցիչ ներդրումների իրականացում և այլն)։ 

106. Այս եղանակը հանդիսանում է բյուջետավորման պարզ եղանակ, և հիմնականում 
հաջողությամբ կիրառվում է այնպիսի ծառայությունների ծախսակազմման համար, որոնք 
համեմատաբար կայուն են և տարեց-տարի զգալի փոփոխությունների չեն ենթարկվում։  

107. Աճողական բյուջետավորման գործընթացը կարելի է ներկայացնել հետևյալ 
հաջորդական քայլերի տեսքով՝ 

• Բազային տարվա ընտրություն, 

• Բազային տարվա ցուցանիշներում փոփոխություններ առաջ բերող գործոնների 
բացահայտում և դասակարգում, 

• Գործոններից յուրաքանչյուրի ազդեցությամբ ծախսերի փոփոխության չափի 
գնահատում, 

• Ծախսային գնահատականների հետ կապված հիմնական ռիսկերի բացահայտում։ 

 

Բազային տարվա ընտրությունը 

108. Բազային տարին դա այն տարին է, որի նկատմամբ դիտարկվում է ծախսերի 
փոփոխությունը։ Կարևոր է, որ բազային տարին ընտրվի այնպես, որ այդ 
ժամանակահատվածի համար առկա լինեն համապատասխան ծախսերի օբյեկտի գծով 
փաստացի ծախսերի վերաբերյալ առավել թարմ, հուսալի և ամբողջական 
տեղեկատվություն։  
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Գործոնների բացահայտումը և դասակարգումը 

109. Ծախսերի մակարդակի փոփոխության վրա կարող են ազդել հիմնականում երկու 
խումբ ծախսային գործոններ՝  

• Ոչ գնային գործոններ - այն գործոններն են, որոնք անմիջականորեն հանգեցնում 
են ծախսերի օբյեկտի կողմից համապատասխան ռեսուրսների սպառման 
մակարդակի փոփոխության (օրինակ՝ մատուցվող ծառայությունների քանակի 
ավելացումը)։ 

• Գնային գործոններ – դրանք ազդում են ռեսուրսների գների փոփոխության վրա 
(օրինակ՝ նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումը և այլն)։ 

110.  Այս առումով, անհրաժեշտ է բացահայտել և առանձնացնել ծախսերի մակարդակի 
փոփոխության վրա ազդող բոլոր ծախսային (գնային և ոչ գնային) գործոնները, ինչպես 
նաև այդ գործոնների մակարդակներում բազային տարվա համեմատ նախատեսվող 
փոփոխությունները։   

111. Ծախսակազմման փաստաթղթերում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև 
հիմնավորումներ ծախսերի վրա ազդող գործոնների ընտրության և բյուջետավորվող 
տարում բազային տարվա համեմատ այդ գործոններում կանխատեսվող 
փոփոխությունների վերաբերյալ։ Հիմնավորումները պետք է պարունակեն նաև 
տեղեկատվություն այն ընդհանուր երևույթների/գործոնների/հանգամանքների 
վերաբերյալ, որոնք ազդել են համապատասխան գործոններում կանխատեսվող 
փոփոխությունների վրա (օրինակ պահանջարկի փոփոխություն, իրավական ակտերի 
ընդունում և այլն)։ Սույն փաստաթղթի հավելված 10-ում ներկայացված է ծախսային 
գործոնների և ծախսերի վրա դրանց ազդեցության մեխանիզմների ներկայացման 
ձևաչափի օրինակ։ 

 

Գործոններից յուրաքանչյուրի ազդեցությամբ ծախսերի փոփոխության չափի 
գնահատում 

112. Տարբեր ծախսային գործոններ տարբեր կերպ և չափով են ազդում ծախսերի 
մակարդակի փոփոխության վրա։ Իրազեկված որոշումների կայացման համար 
գործոններից յուրաքանչյուրի ազդեցությունը ծախսերի (դրա առանձին տարրերի) 
մակարդակի վրա անհրաժեշտ է հնարավորության սահմաններում ներկայացնել և 
վերլուծել այլ գործոններից մեկուսացված ձևով։ Նման մոտեցումը հնարավորության է 
տալիս հասկանալ գործոններից յուրաքանչյուրի կարևորությունը և դրանց ազդեցությունը 
ծախսերի ընդհանուր մակարդակի փոփոխության վրա։ 

113. Սույն փաստաթղթի հավելված 11-ում ներկայացված է աճողական բյուջետավորման 
և գործոնային վերլուծությունների իրականացման նպատակով կիրառվող աղյուսակային 
ձևաչափերի օրինակներ։   

 

Ծախսային գնահատականների հետ կապված հիմնական ռիսկերի բացահայտում  
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114. Կախված իրավիճակից, ծախսերի մակարդակի վրա ազդող գործոնների գծով 
կանխատեսումները կարող են իրականացվել տարբեր ճշտությամբ և 
հավանականությամբ։ Ծախսային գնահատականների հուսալիությունն ապահովելու 
նպատակով, կարևոր է հասկանալ ծախսային գործոնների գծով  ենթադրությունների հետ 
կապված ռիսկերը և դրանց հնարավոր ազդեցությունը ծախսերի վրա։  

115. Այդ առումով, գործնականում օգտակար է ծախսերի այլընտրանքային սցենարների 
մշակման պրակտիկան, որի դեպքում բացի հիմնական սցենարից, մշակվում, 
ներկայացվում և քննության են առնվում նաև այլ ծախսային սցենարներ՝ ելնելով 
ծախսային գործոնների հնարավոր շեղումների մակարդակից։ 

116. Ծախսերի այլընտրանքային սցենարների մշակումն իրականացվում է հետևյալ 
քայլերի հաջորդականությամբ․ 

• Հիմնական սցենարի համեմատ շեղման առավել մեծ հավանականություն ունեցող 
գործոնների բացահայտում։ Գործոնների շեղման հավանականությունը 
գնահատելու համար որպես աղբյուր կարող են ծառայել պատմական տվյալները, 
կանխատեսումները և այլ հնարավոր աղբյուրներ։ Գործոնների ընտրությունը պետք 
է պատշաճ ձևով հիմնավորվի։ 

• Հնարավոր շեղումների չափի գնահատում։ Ընտրված գործոնների մակարդակի 
վերաբերյալ արված ենթադրություններում հնարավոր շեղումների չափի 
գնահատման համար նույնպես որպես աղբյուր կարող են ծառայել պատմական 
տվյալները, կանխատեսումները, վերլուծությունները և այլն։ Շեղումների հնարավոր 
չափը նույնպես պետք է պատշաճ ձևով հիմնավորվի։ 

• Ծախսային գնահատականների վրա գործոնների շեղման հնարավոր ազդեցության 
գնահատում։  Այդ նպատակով կարող են կիրառվել հիմնական սցենարի մշակման 
համար կիրառվող ձևաչափերը (տես սույն փաստաթղթի հավելվածներ 10-ը և 11-ը)։ 

• Այլընտրանքային սցենարների արդյունքներով ծախսերի գնահատման հիմնական 
սցենարի հետ կապված ռիսկերի բացահայտում և ներկայացում (ներառում է 
գործոններում արված ենթադրություններում հնարավոր շեղումները և դրանց 
հնարավոր ազդեցությունները ծախսերի (դրա առանձին տարրերի և արդյունքների 
վրա)։ 

 

8.2 Ոչ աճողական բյուջետավորում 

117. Ի հակադրություն աճողական բյուջետավորման համակարգի, ոչ աճողական 
բյուջետավորման համակարգը հիմնվում է այն գաղափարի վրա, որ որևէ ծախսային 
պարտավորություն նախորդ տարիներից չի կարող ուղղակիորեն փոխանցվել հաջորդ 
տարվա բյուջե, քանի դեռ հաջորդ տարում այդ պարտավորությունների իրականացման 
նպատակահարմարության և ձևի շուրջ որոշումներ չեն կայացվել։ 

118. Այս դեպքում ծրագրի/միջոցառումների ծախսակազմման ժամանակ ծախսերը չեն 
պլանավորվում աճողական մոտեցմամբ, այլ հիմնական ուշադրությունը կենտրոնանում է 
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միջոցառումների և դրանց գծով ծախսային այլընտրանքների մշակման և քննության 
հարցերի վրա։ 

119.  Ոչ աճողական բյուջետավորման համակարգերը կիրառվում են աճողական 
բյուջետավորման համակարգի հիմնական թերությունները հաղթահարելու համար և 
հանրային հատվածում հիմնականում կիրառական են նոր ծրագրերի/միջոցառումների 
համար, որոնց ծախսակազմումն, ըստ էության, իրականացվում է զրոյից սկսած, ինչպես 
նաև այնպիսի միջոցառումների բյուջետավորման համար, որոնց բովանդակությունը, 
մատուցման ձևն ու գերակայությունը կարող է զգալիորեն փոխվել տարեց-տարի։ 

120. Այս համակարգերի հիմնական առավելությունը կայանում է նրանում, որ դրանցում 
շեշտադրում է արվում ձեռք բերվող արդյունքներին և արդյունավետությանը, ինչը 
համահունչ է ԾԲ բարեփոխումների տրամաբանությանը։ Համակարգի հիմնական 
թերությունը դա  վերջինիս բարդությունն ու աշխատատարությունն է, ինչպես նաև 
ծախսային այլընտրանքների համեմատության և իմաստալից ոչ ֆինանսական 
ցուցանիշների սահմանման հետ կապված բարդությունները։ 

121. Ոչ աճողական բյուջետավորման գործընթացը կարելի է ներկայացնել հետևյալ 
հաջորդական քայլերի տեսքով՝ 

• Ծրագրի/միջոցառման նպատակի, նկարագրության և սպասվող օգուտների 
սահմանում և նկարագրություն, 

• Միջոցառումը չֆինանսավորելու դեպքում ծագող խնդիրների բացահայտում, 

• Միջոցառման այլընտրանքների մշակում 

• Ֆինանսավորման աղբյուրների հստակեցում և հետագա տարիների 
կանխատեսումների իրականացում 

• Նախընտրելի այլընտրանքների ընտրություն և հիմնավորում 

122. Միջոցառման այլընտրանքների մշակումը հանդիսանում է ոչ աճողական 
բյուջետավորման հիմնաքարերից մեկը։ Այլընտրանքները կարող են վերաբերվել ինչպես 
սպասվող արդյունքներին և դրանց հետ կապված ծախսերին, այնպես էլ տվյալ 
միջոցառման իրականացման եղանակներին։ 

123. Կախված միջոցառման առանձնահատկություններից, հնարավոր այլընտրանքները 
կարող են լինել տարբեր քանակության։ Ցանկացած դեպքում, այլընտրանքների թիվը 
չպետք է լինի չափից ավելի շատ (սովորաբար, ոչ ավելի քան 5-ը)։  

124. Ներկայացված այլընտրանքների մեջ պարտադիր կարգով պետք է դիտարկվի 
համապատասխան միջոցառումը նվազագույն մակարդակում (այն մակարդակը, որից 
ներքև հնարավոր չի հասնել սահմանված նպատակներին) իրականացնելու, իսկ նախորդ 
տարիներից շարունակվող միջոցառումների պարագայում՝ նաև արդյունքները կամ 
ծախսերը ներկայիս մակարդակում պահելու այլընտրանքները։  

125. Միջոցառման իրականացման եղանակների այլընտրանքները վերաբերվում են 
հիմնականում արտադրելու կամ գնելու այլընտրանքին, պետական կամ մասնավոր 
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հատվածին պատվիրակելու այլընտրանքին, տարբերակված ժամանակային հորիզոնների 
այլընտրանքներին, ինչպես նաև սպառվող ռեսուրսների համախմբության 
այլընտրանքներին։ 

126. Ներկայացված այլընտրանքներից յուրաքանչյուրի համար անհրաժեշտ է 
ներկայացնել պահանջվող ռեսուրսների/ծախսերի և սպասվող արդյունքների 
գնահատականները, ինչպես նաև մյուս այլընտրանքների համեմատ առավելություններն 
ու թերությունները։ 

127. Բացի միջոցառման իրականացման այլընտրանքներից, անհրաժեշտ է 
ներկայացնել նաև տվյալ միջոցառումը չիրականացնելու կամ դադարեցնելու դեպքում 
ծագող խնդիրներն ու դրանց հետևանքները։ 

128.  Սույն փաստաթղթի հավելված 12-ում ներկայացված է ոչ աճողական 
բյուջետավորման ձևաչափի օրինակ։ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. Ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվության օգտագործումը  

  

ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 

(Օրինակներ) 

Ստորև ներկայացված են մի շարք որոշումներ և հարցեր, որոնց պատասխանելու համար 
սկզբունքային նշանակություն ունի ծախսերի վերաբերյալ ճիշտ տեղեկատվության 
առկայությունը։  

1. Բյուջետավորում և ռեսուրսների գնահատում 

Ծախսակազմումն անհրաժեշտ է բյուջետային ծրագրերի/միջոցառումների գծով 
ռեսուրսների պլանավորման համար։ Այն օգնում է պատասխանել հետևյալ հարցերին՝  

• ի՞նչ կարժենա նոր ծրագրի իրականացումը, 
• որո՞նք են ծառայություններն ավելի բարձր որակով մատուցելու հետ կապված 

լրացուցիչ ծախսերը, 
• ո՞րն է տվյալ ծրագրի, միջոցառման կամ գործառույթի համար համարժեք բյուջեն, 
• ինչպե՞ս է տվյալ նախաձեռնությունը ազդում այլ ծրագրերի գծով ծախսերի վրա և 

այլն։ 

2. Ներքին հսկողություն և կատարողականի գնահատում 

Ծախսակազմման վերաբերյալ տեղեկատվությունը անհրաժեշտ է ծախսերը վերահսկելու, 
ռիսկերը կառավարելու և կատարողականի գնահատման համար։ Այն օգնում է 
պատասխանել հետևյալ հարցերին՝ 

• որքա՞ն է տվյալ ծառայության/ապրանքի միավորի արժեքը համեմատած նախորդ 
ժամանակահատվածի հետ, 

• ինչպե՞ս են հաշվարկվում մեկ շահառուի գծով ծախսերը,  
• ինչպե՞ս կարելի է ճիշտ համեմատություն կատարել տարբեր տարածաշրջաններում 

միևնույն ծառայության մատուցման համար պահանջվող ծախսերի միջև, 
• ծառայությունները մատուցվում են արդյո՞ք ծախսարդյունավետ ձևով, 
• վերջնական արդյունքները ձեռք են բերվում արդյո՞ք արդյունավետ ձևով, 
• ինչու՞ են փաստացի ծախսերը բարձր կամ ցածր պլանավորված ցուցանիշներից և 

այլն։ 

3. Գնագոյացում կամ ծառայությունների դիմաց վճարների սահմանում 

Ծախսակազմումն անհրաժեշտ է հանրային ապրանքների և ծառայությունների դիմաց 
վճարների կամ գների սահմանման համար։ Այն օգնում է պատասխանել հետևյալ 
հարցերին՝ 

• որո՞նք են տվյալ ծառայության/ապրանքի հետ կապված ամբողջական ծախսերը, 
• ինչպե՞ս է ձևավորվում ծառայության միավորի գծով ինքնարժեքը և գինը, 
• ինչպիսի՞ն է ծառայության միավորի ներկայիս ինքնարժեքը այն ծառայության 

համար, որի գինը կամ վճարը սահմանվել է տարիներ առաջ, 
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• ի՞նչ ազդեցություն կունենա ծառայության/ապրանքի դիմաց վճարի նվազեցումը և 
այլն։ 

4. Ծրագրի իրականացման այլընտրանքներ 

Ծախսակազմումն անհրաժեշտ է ծրագրի/միջոցառման իրականացման այլընտրանքների 
քննության և համեմատության համար։ Այն օգնում է պատասխանել հետևյալ հարցերին՝ 

• ինչպիսի՞ն է ծախսերի տարբերությունը տվյալ ծառայությունը պատվիրակելու կամ 
սեփական ուժերով արտադրելու այլընտրանքների միջև, 

• ինչպիսի՞ն կլինեն միանգամյա կամ շարունակական խնայողությունները, եթե 
դադարեցվի տվյալ ծառայության մատուցումը, 

• ինչպիսի՞ն կլինեն ծախսերը, եթե այդ ծառայության/միջոցառման իրականացումը 
պատվիրակվի կառավարման այլ մակարդակներին և այլն։ 

 



ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. Ծախսակազմման նպատակը 
 ԾԱԽՍԱԿԱԶՄՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ 

(Ձևաչափի օրինակ)1 

ԾԱԽՍԱԿԱԶՄՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ՝ 
 
ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ՝ 
Նկարագրել այն կառավարչական որոշումները, որոնց աջակցելու է ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ 
 
Նկարագրել այն օրենսդրական, գերատեսչական և հայեցակարգային  կամ քաղաքականության պահանջները, որ կարող  են ազդել 
ծախսակազմման նպատակների կամ ծախսերի կառուցվածքի վրա՝ 
 
Նկարագրել բյուջետային ծրագրի/միջոցառման շահառուներին՝ 
 
Նկարագրել ծախսակազմման գործառույթի շրջանակները։ Նշել գործընթացում ներգրավված կազմակերպությունները, ծրագրի/միջոցառման 
շրջանակներում իրականացվող գործառույթները, ծրագրին օժանդակող ծառայությունները՝ 
 
Նկարագրել այլ ծրագրերը/միջոցառումները, որոնց վրա կարող է ազդել այս ծախսակազմման նախաձեռնությունը՝ 
 
Նկարագրել ծախսակազմամբ ծածկվող ժամանակային հորիզոնը՝ 
 
Նկարագրել ծախսակազմման նպատակը սահմանելիս արված ենթադրությունները և դրանց հիմնավորումները 
 
Եթե ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը անհրաժեշտ է պարբերական կարգով, ապա նշել համապատասխան պարբերականությունը 
 

 
  

                                                           
1Ձևաչափը չի հանդիսանում վերջնական և ծախսակազմման նպատակներից և առանձնահատկություններից ելնելով դրանում կարող են կատարվել 
ձևափոխություններ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. Ծախսերի օբյեկտները 
 ԾԱԽՍԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԸ 

(Ձևաչափի օրինակ)2 

ԾԱԽՍԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏԸ3 Ծախսերի օբյեկտի տիպը4 Ծախսերի օբյեկտի նկարագրությունը5 Հիմնավորումներ6 

    

    

    

ԿԱՐԵՎՈՐ ՆՇՈՒՄՆԵՐ՝7 

Եթե ծախսերի օբյեկտները ամբողջությամբ չեն ծածկում սահմանված նպատակը, ապա նշել այդ մասին և ներկայացնել նման որոշման 
պատճառները՝ 

 

Եթե ծախսերի օբյեկտներին հնարավոր չի վերագրել վերջինիս հետ կապված բոլոր ծախսերը, ապա նշել այդ մասին և ներկայացնել 
բացատրություններ՝ 

 

 

  

                                                           
2 Ձևաչափը չի հանդիսանում վերջնական և ծախսակազմման նպատակներից և առանձնահատկություններից ելնելով դրանում կարող են կատարվել 
ձևափոխություններ 
3 Նշել ծախսերի օբյեկտի անվանումը 
4 Նշել ծախսերի օբյեկտի տիպը՝ միջոցառում, արդյունքի ցուցանիշի միավոր, կազմակերպական միավոր, գործընթաց 
5 Նկարագրել ծախսերի օբյեկտը և դրա առանձնահատկությունները 
6 Ներկայացնել հիմնավորումներ ծախսերի օբյեկտի սահմանման և ծախսերի օբյեկտի կոնկրետ տիպի ընտրության համար 
7Լրացվում են ըստ անհրաժեշտության 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. Ծախսերի օբյեկտին առնչվող ծախսերը և դրանց դասակարգումը 
  

ԾԱԽՍԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

(Ձևաչափի օրինակ)8 

 

Ծախսային 
տարրերի/ 

ռեսուրսների 
տիպը9 

Ուղղակի ծախսեր10 Անուղղակի ծախսեր 
ծրագրի ներսում 

Անուղղակի ծախսեր 
ծրագրից դուրս Ստանդարտ 

ծախսեր11 
Բացատրություններ և 
մեկնաբանություններ12 Ֆիքսված 

ծախսեր 
Փոփոխուն 
ծախսեր 

Ֆիքսված 
ծախսեր 

Փոփոխուն 
ծախսեր 

Ֆիքսված 
ծախսեր 

Փոփոխուն 
ծախսեր 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

                                                           
8Ձևաչափը չի հանդիսանում վերջնական և ծախսակազմման նպատակներից և առանձնահատկություններից ելնելով դրանում կարող են կատարվել 
ձևափոխություններ 
9«Ծախսային տարրերի/ռեսուրսների տիպը» սյունակում անհրաժեշտ է ներկայացնել բացառապես տվյալ ծախսերի օբյեկտին առնչվող բոլոր ծախսերը՝ ըստ 
բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման տարրերի 
102-ից 8 սյունակների համապատասխան վանդակում անհրաժեշտ է դնել «X» նշանը։ Օրինակ, եթե տվյալ ծախսերի օբյեկտին առնչվող որևէ ծախսատեսակ իր 
բնույթով հանդիսանում է ուղղակի ծախս և միաժամանակ այն ունի փոփոխուն վարքագիծ, ապա անհրաժեշտ է  համապատասխան տողի 3-րդ սյունակին 
համապատասխանող վանդակում դնել «X» նշանը: Եթե միևնույն ծախսային տարրի գծով առկա են և ուղղակի և անուղակի ծախսեր, ապա համապատասխան 
նշումները պետք է կատարվեն միևնույն տողում։ 
11Եթե տվյալ ծախսային տարրի համար կիրառվում են ստանդարտ ծախսեր կամ նորմատիվներ, ապա անհրաժեշտ է 8-րդ սյունակի համապատասխան տողում 
դնել «X» նշանը։ 
12«Բացատրություններ և մեկնաբանություններ» սյունակում անհրաժեշտ է ներկայացնել համապատասխան հիմնավորումներ տվյալ ծախսատեսակը ծախսերի 
օբյեկտին առնչվող դիտարկելու և ծախսերի դասակարգման համապատասխան խմբերում այն ներառելու համար։ Ստանդարտ ծախսերի կիրառության դեպքում 
անհրաժեշտ է ներկայացնել համապատասխան հիմնավորումներ: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4.1 Ծախսերի օբյեկտին առնչվող ծախսերը և դրանց դասակարգումը (ստուգաթերթ) 
 

 ԾԱԽՍԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

(Ստուգաթերթ) 

1. Նշել, թե որ ֆիսկալ տարիներն են ընդգրկվում ծախսակազմման տվյալ վարժության մեջ՝ 

 

2. Կազմակերպական կառուցվածքները և հաշվապահական հաշվառման առկա համակարգը թու՞յլ է տալիս արդյոք հավաքագրել ծախսակազմման 
նպատակներին և տվյալ ծախսերի օբյեկտին առնչվող բոլոր ծախսերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ 

ԱՅՈ□ ՈՉ □ 

Եթե ոչ, ապա նշել, թե ինչպես է նախատեսվում հավաքագրել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը՝ 

 

3. Ինչպիսի՞ տվյալներ են օգտագործվում առնչվող ծախսերը բացահայտելու համար՝  

Փաստացի ծախսեր□       Պատմական ծախսեր□        Նախահաշիվներ□ Կանխատեսումներ□  
Այլ (նկարագրել)․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 

Փաստաթղթավորվել են արդյո՞ք առնչվող ծախսերը , դրանց դասակարգումները և հիմնավորումները՝ 

ԱՅՈ□  ՈՉ□ 

4. Կանխատեսվող կամ նախահաշվային ծախսերի կիրառության պարագայում նկարագրել կիրառված տեխնիկան և բոլոր ենթադրությունները՝ 

 

5 Առնչվող ծախսերը սահմանելիս հաշվի են առնվել արդյո՞ք ծախսերի օբյեկտի հետ կապված ուղղակի ծախսերը՝ 



 40 

ԱՅՈ□    ՈՉ□ 

6. Առնչվող ծախսերը սահմանելիս հաշվի են առնվել արդյո՞ք ծախսերի օբյեկտին առնչվող անուղղակի ծախսերը, որոնք ներառված են 
համապատասխան ծրագրում/միջոցառման մեջ՝ 

ԱՅՈ□    ՈՉ□ 

7. Առնչվող ծախսերը սահմանելիս հաշվի են առնվել արդյո՞ք ծախսերի օբյեկտին առնչվող անուղղակի ծախսերը, որոնք ներառված չեն 
համապատասխան ծրագրում/միջոցառման մեջ՝ 

ԱՅՈ□  ՈՉ□ 

8. Առնչվող ծախսերը սահմանելու և դասակարգելու համար կիրառվել է արդյոք դրա համար սահմանված փաստաթղթային ձևաչափը՝  

ԱՅՈ□  ՈՉ□ 

Եթե ձևաչափում կատարվել են փոփոխություններ, ապա նշել դրանց բնույթն ու հիմնավորումները՝ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5. Ծախսերի բաշխման նպատակով ծախսային գործոնների կիրառության տարածված օրինակներ 
 

ԾԱԽՍԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՎԱԾ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ 

Ծախսերի գործոնը/ 

Բաշխման հիմքը 

Կիրառությունը Հիմնական բանաձևը 

Աշխատաժամանակ Կիրառվում է հիմնականում աշխատուժի հետ կապված 
ծախսերի (աշխատավարձ, դրան հավասարեցված 
վճարումներ և այլն) կամ անուղղակի ծախսերի 
բաշխման համար, որոնց վրա այս կամ այն կերպ 
ազդում է աշխատողների թվաքանակը կամ նրանց 
գործունեությունը:   

Պահանջում է աշխատաժամանակի գրանցման հուսալի 
համակարգի առկայություն կամ աշխատաժամանակի 
օգտագործման պարբերական ուսումնասիրություններ։  

Այս մեթոդի համաձայն ծախսերը ծախսերի օբյեկտների 
միջև բաշխվում են դրանցից յուրաքանչյուրի վրա ծախսված 
աշխատաժամանակի համամասնությամբ։ 

(A ծախսերի օբյեկտի վրա աշխատած ժամերի % ընդհանուր 
աշխատաժամանակից) x (այս մեթոդով բաշխվող 
ընդհանուր ծախսեր) = (A ծախսերի օբյեկտի վրա բաշխվող 
ծախսեր)։ 

Աշխատողների թվաքանակ 

 

Կիրառվում է որպես աշխատաժամանակի այլընտրանք՝ 
հիմնականում այն դեպքերում, երբ առկա չի 
աշխատաժամանակի գրանցման հուսալի համակարգ։  

 

Այս մեթոդի համաձայն ծախսերը ծախսերի օբյեկտների 
միջև բաշխվում են դրանցից յուրաքանչյուրի մասով 
ներգրավված աշխատողների թվաքանակի 
համամասնությամբ։ 

(A ծախսերի օբյեկտի մասով ներգրավված աշխատողների % 
ընդհանուր թվաքանակից) x (այս մեթոդով բաշխվող 
ընդհանուր ծախսեր) = (A ծախսերի օբյեկտի վրա բաշխվող 
ծախսեր)։ 

Տարածքի մակերես 

 

Կիրառվում է հիմնականում տարածքի մակերեսի հետ 
ուղղակիորեն կապված ծախսերի (վարձակալության, 
վճարներ, անշարժ գույքի ապահովագրություն և այլն) 
կամ տարածքի մակերեսի հետ կապված անուղղակի 
ծախսերի բաշխման համար (որոշ կոմունալ ծախսեր և 
այլն)։ 

Այս մեթոդի համաձայն ծախսերը ծախսերի օբյեկտների 
միջև բաշխվում են դրանցից յուրաքանչյուրի մասով 
օգտագործվող տարածքի մակերեսի համամասնությամբ։  

(A ծախսերի օբյեկտի մասով օգտագործվող տարածքի 
մակերեսի % տարածքի ընդհանուր մակերեսից) x (այս 
մեթոդով բաշխվող ընդհանուր ծախսեր) = (A ծախսերի 
օբյեկտի վրա բաշխվող ծախսեր)։ 
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Գործարքների քանակ 

 

Կիրառվում է հիմնականում գործարքների 
իրականացման հետ կապված ծախսերի (որոշ 
գրասենյակային ապրանքների, թղթի, փոստային և այլ 
ծախսեր) կամ գործարքների քանակի հետ կապված 
անուղղակի ծախսերի բաշխման համար 
(հաճախորդների սպասարկման ծախսեր և այլն)։  

Այս մեթոդի համաձայն ծախսերը ծախսերի օբյեկտների 
միջև բաշխվում են դրանցից յուրաքանչյուրի մասով 
իրականացված գործարքների համամասնությամբ։  

(A ծախսերի օբյեկտի մասով իրականացվող գործարքների 
% գործարքների ընդհանուր քանակից) x (այս մեթոդով 
բաշխվող ընդհանուր ծախսեր) = (A ծախսերի օբյեկտի վրա 
բաշխվող ծախսեր)։ 

Տրանսպորտային 
միջոցների քանակ 

Կիրառվում է հիմնականում տրանսպորտային 
միջոցների օգտագործման հետ կապված ծախսերի 
(վառելիքի, ապահովագրության, մեքենաների 
շահագործման և այլ ծախսեր) բաշխման համար։  

Այս մեթոդի այլընտրանքը դա երթևեկած ճանապարհի 
երկարությունն է (կիլոմետր), որը սակայն պահանջում է 
համապատասխան գրանցումների առկայություն։  

 

Այս մեթոդի համաձայն ծախսերը ծախսերի օբյեկտների 
միջև բաշխվում են դրանցից յուրաքանչյուրի մասով 
օգտագործված տրանսպորտային միջոցների քանակի  
համամասնությամբ։  

(A ծախսերի օբյեկտի մասով օգտագործված 
տրանսպորտային միջոցների % տրանսպորտային 
միջոցների ընդհանուր քանակից) x (այս մեթոդով բաշխվող 
ընդհանուր ծախսեր) = (A ծախսերի օբյեկտի վրա բաշխվող 
ծախսեր)։ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6. Անուղղակի ծախսերի բաշխման աղյուսակ 
 

 ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 

(Ձևաչափի օրինակ)13 

Ծախսերի բաշխման նպատակը14՝ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 

Ծախսային 
տարրերը15 

Ծախսերի 
բաշխման 
կանոնը 

(բաշխման 
հիմքը)16 

Չափման 
միավորը17 

Ընդամենը Ծախսերի օբյեկտ 1 Ծախսերի օբյեկտ....18 

Ծախսային 
գործոնի 

մեծությունը19 

Բաշխվող գումարը 
(ՀՀ դրամ)20 

Գործոնի 
մեծությունը 

Բաշխված 
գումարը 

(ՀՀ դրամ) 
Գործոնի 

մեծությունը 

Բաշխված 
գումարը 

(ՀՀ դրամ) 

Փ
ոփ

ոխ
ու

ն 

Ֆ
իք

սվ
ա

ծ 

Ը
նդ

ա
մե

նը
 

Փ
ոփ

ոխ
ու

ն 

Ֆ
իք

սվ
ա

ծ 

Ը
նդ

ա
մե

նը
 

Փ
ոփ

ոխ
ու

ն 

Ֆ
իք

սվ
ա

ծ 

Ը
նդ

ա
մե

նը
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               
               
ԸՆԴԱՄԵՆԸ X    X    X    

  

                                                           
13Ձևաչափը չի հանդիսանում վերջնական և ծախսակազմման նպատակներից և առանձնահատկություններից ելնելով դրանում կարող են կատարվել 
ձևափոխություններ 
14 «Ծախսերի բաշխման նպատակը» հատվածում համառոտ ներկայացվում է ծախսերի բաշխման անհրաժեշտության հիմնավորումները, ինչպես նաև նշվում է այն 
կոնկրետ ծրագիրը/միջոցառումը, որի ծախսերը/դրա մի մասը բաշխվում են  համապատասխան ծախսերի օբյեկտների միջև 
15 «Ծախսային տարրերի» սյունակում անհրաժեշտ է ներկայացնել բաշխման ենթակա բոլոր ծախսային տարրերն ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 
դասակարգման տարրերի 
16 «Ծախսերի բաշխման կանոնը» սյունակում նշվում է կոնկրետ ծախսային տարրի գծով ծախսերի բաշխման նպատակով ընտրված ծախսային գործոնը կամ 
բաշխման համար սահմանված այլ կանոնը 
17Ներկայացվում է համապատասխան բաշխման հիմքի չափման միավորը 
18Երկուսից ավելի ծախսերի օբյեկտների միջև ծախսերի բաշխման դեպքում աղյուսակում կարող են ավելացվել համապատասխան սյունակներ 
194-րդ սյունակում նշվում է համապատասխան ծախսային գործոնի ընդհանուր մեծությունը, որի համամասնություններից ելնելով իրականացվում է կոնկրետ 
ծախսատեսակի բաշխումը, իսկ 8-րդ,12-րդ և անհրաժեշտության դեպքում այլ ծախսերի օբյեկտների համար ավելացվող համապատասխան սյունակներում նշվում 
է տվյալ ծախսային գործոնի՝ կոնկրետ ծախսերի օբյեկտներին համապատասխանող մեծությունը կամ մասնաբաժինը 
205,6 և 7-րդ սյունակներում նշվում է համապատասխան ծախսային տարրի գծով բաշխվող գումարի ընդհանուր մեծությունը ըստ ծախսերի տեսակի, իսկ 9-ից 11-րդ 
և13-ից 15-րդ սյունակներում, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում այլ ծախսերի օբյեկտների համար ավելացվող համապատասխան սյունակներում նշվում է 
տվյալ բաշխման արդյունքում կոնկրետ ծախսերի օբյեկտներին համապատասխանող գումարների մեծությունը 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7. Ծախսերի վերագրման աղյուսակ 
 

 ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱԳՐՄԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 

(Ձևաչափի օրինակ)21 

 

Ծախսային տարրերը22 

Ֆիքսված ծախսեր23 
 (ՀՀ դրամ) 

Փոփոխուն ծախսեր (ՀՀ 
դրամ) 

Ընդամենը 
(ՀՀ 

դրամ)24 
Ծախսերի վերագրման համար 

կիրառված  մեթոդաբանությունը25 Ուղղակի26 
ծախսեր  

Անուղղակի27 
ծախեր 

Ուղղակի 
ծախսեր  

Անուղղակի 
ծախեր 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
ԸՆԴԱՄԵՆԸ      X 

 

                                                           
21Ձևաչափը չի հանդիսանում վերջնական և ծախսակազմման նպատակներից և առանձնահատկություններից ելնելով դրանում կարող են կատարվել 
ձևափոխություններ 
22 «Ծախսային տարրերի» սյունակում անհրաժեշտ է ներկայացնել բացառապես տվյալ ծախսերի օբյեկտին առնչվող բոլոր ծախսային տարրերն ըստ բյուջետային 
ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման տարրերի 
232-րդ և 3-րդ սյունակները լրացվում են միայն այն ծախսային տարրերի համար, որոնց գծով ծախսերը հանդիսանում են տվյալ ծախսերի օբյեկտի համար ֆիքսված  
ծախսեր, իսկ 4-րդ և 5-րդ սյունակները՝ համապատասխանաբար փոփոխուն ծախսերի համար 
246-րդ սյունակում նշվում է տվյալ ծախսային տարրի գծով ընդհանուր ծախսերը (սյուն 2 + սյուն 3+ սյուն 4+ սյուն 5) 
257-րդ սյունակում կատարվում են նշումներ ծախսերի վերագրման համար կիրառված մեթոդաբանության վերաբերյալ։ Ուղղակի ծախսերի պարագայում 
պարզապես նշվում է «Ծախսերի ուղղակի վերագրում» արտահայտությունը և անհրաժեշտության դեպքում ներկայացվում են այլ նշումներ կամ հիմնավորումներ 
կապված այդ ծախսերը ուղղակի ձևով վերագրելու հետ։ Անուղղակի ծախսերի պարագայում նշվում է ծախսերի վերագրման մեթոդը («Ծախսերի բաշխում կոնկրետ 
պատճառահետևանքային կապի հիման վրա» կամ «Ծախսերի բաշխում որոշակի կանոնի հիման վրա»),  բաշխման հիմքերը (ծախսային գործոնները, կամ այն 
կանոնները որոնց հիման վրա իրականացվել է տվյալ ծախսատեսակի բաշխումը), դրանց ընտրության հիմնավորումը և այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ ըստ 
հայեցողության։ Այս հատվածում կարող են հղումներ կատարվել նաև ծախսերի բաշխման նպատակով կազմված «Անուղղակի ծախսերի բաշխման աղյուսակների» 
վրա։ Ստանդարտ ծախսերի կիրառության դեպքում անհրաժեշտ է կատարել նշում այդ մասին՝ ներկայացնելով համապատասխան հիմնավորումներ 
262-րդ և 4-րդ սյունակները լրացվում են միայն այն ծախսային տարրերի համար, որոնց գծով ծախսերը հանդիսանում են տվյալ ծախսերի օբյեկտին ուղղակիորեն 
վերագրվող ծախսեր։ 
273-րդ և 5-րդ սյունակները լրացվում են միայն այն ծախսային տարրերի համար, որոնց գծով ծախսերն անուղղակիորեն են վերագրվում տվյալ ծախսերի օբյեկտին, 
այլ կերպ ասած այդ ծախսերը վերագրվում են անուղղակի ծախսերի բաշխման արդյունքում 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8. Ծախսակազմման հաշվարկների իրականացումը և արդյունքների ստուգումը  
 

ԾԱԽՍԱԿԱԶՄՄԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ  

(Ստուգաթերթ) 

1. ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 
1.1 Ծախսակազմման նպատակով կիրառվել են արդյո՞ք բոլոր սահմանված ձևաչափերը  

ԱՅՈ  □ ՈՉ □ 
1.2 Ձևաչափերում ձևափոխությունների կատարման կամ նոր ձևաչափերի ներմուծման դեպքում նշել այդ մասին և հիմնավորել դրանց 
անհրաժեշտությունը՝ 
 

1.3Ապաովվե՞լ է արդյոք բոլոր անհրաժեշտ տվյալների (ծախսակազմման նպատակներ, ծախսային օբյեկտներ, դրանց առնչվող ծախսային 
տարրեր, ծախսային գործոններ, համապատասխան արժեքներ և այլն) պատշաճ արտացոլումը համապատասխան աղյուսակներում և 
ձևաչափերում։ 

ԱՅՈ  □     ՈՉ □ 
1.4 Բոլոր անհրաժեշտ տեղերում ներկայացվա՞ծ են արդյոք համապատասխան բացատրություններ և ծանոթագրություններ։ 

ԱՅՈ  □     ՈՉ □ 
1.5 Ճի՞շտ են կառուցված արդյոք բոլոր հաշվարկային բանաձևերը 

ԱՅՈ  □       ՈՉ □ 
1.6 Իրականացվե՞լ են արդյոք բոլոր անհրաժեշտ հաշվարկները 

ԱՅՈ□   ՈՉ□ 
2. ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄ 

2.1 Ապահովվե՞լ են արդյոք ծախսակազմման ուղեցույցով ծախսակազմման բոլոր փուլերի համար սահմանված գործառույթները 

ԱՅՈ□  ՈՉ□ 
Եթե ոչ, ապա ներկայացնել համապատասխան բացատրություններ 
 
2.2 Համոզվա՞ծ էք արդյոք, որ տվյալների աղբյուրները, ենթադրությունները, մեթոդաբանությունը և հաշվարկները ճիշտ են և 
համապատասխանում են համապատասխան ժամանակահատվածի ֆինանսական, կատարողական և այլ հաշվետվություններին 

ԱՅՈ□  ՈՉ□ 
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Եթե ոչ, ապա ներկայացնել համապատասխան բացատրություններ 
 
2.3 Ստուգվե՞լ է արդյոք հաշվարկների մաթեմատիկական ճշտությունը 

ԱՅՈ□  ՈՉ□ 

2.4 Կարելի՞ է արդյոք վստահաբար պնդել, որ ծախսակազմման արդյունքում ստացվող ծախսային տվյալները խելամիտ են 

ԱՅՈ□  ՈՉ□ 

2.5 Հավաքվե՞լ է արդյոք անհրաժեշտ ոչ ֆինանսական տեղեկատվություն համապատասխան աղբյուրներից։  

ԱՅՈ□  ՈՉ□ 

Նկարագրել համապատասխան ոչ ֆինանսական տվյալները և դրանց աղբյուրները 
 
2.6 Անհրաժե՞շտ է արդյոք հաշվարկել արդյունքի միավորի գծով ծախսերը։  

ԱՅՈ□  ՈՉ□ 
Եթե այո, ապա  ստացվել են արդյո՞ք ուղղակի և վերջնական արդյունքի վերաբերյալ ծավալային տվյալներ համապատասխան աղբյուրներից 

ԱՅՈ□  ՈՉ□ 

2.7 Ուսումնասիրվել է արդյոք օժանդակող ստուգաթերթերի լրացման ամբողջականությունը 

ԱՅՈ□  ՈՉ□ 

2.8 Ծախսակազմման արդյունքները ծառայու՞մ են արդյոք ծախսակազմման նպատակներին 

ԱՅՈ□  ՈՉ□ 

Եթե ոչ, ապա ներկայացնել համապատասխան բացատրություններ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9. Ծախսային ստանդարտների գույքագրման աղյուսակ 
  

ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿ 

(Ձևաչափի օրինակ)28 

 

Ծախսային 
տարրը, որի 

համար 
սահմանված է  
ստանդարտը/ 
նորմատիվը29 

Նկարա
գրությու

նը30 

Չափի 
միավոր

ը31 

Ծախսերի 
վրա 

ազդեցության 
մեխանիզմի 

նկարագրությո
ւնը32 

Գործոնը, որի ազդեցությամբ 
փոխվում են ծախսերը 

Ստանդարտ կամ 
նորմատիվային 

ծախսերը գործոնի 
միավորի հաշվով 

Նպատ
ակը33 

Բնույ
թը34 

Ստանդարտի 
կիրառության 
իրավական 

կամ այլ 
հիմքերը35 

Նկարա
գրությու

նը36 

Չափի 
միավոր

ը37 

Միավոր 
արժեքը, որի 
նկատմամբ 
կիրառվում է 

ստանդարտը38 

Բնաիր
ային 

տեսքով
39 

ՀՀ 
դրամով

40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 
            
            

 

                                                           
28Ձևաչափը չի հանդիսանում վերջնական և ծախսակազմման նպատակներից և առանձնահատկություններից ելնելով դրանում կարող են կատարվել 
ձևափոխություններ 
29 Անհրաժեշտ է ներկայացնել համապատասխան ծախսային տարրերն ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման տարրերի 
30 Նկարագրել, թե որ դեպքերում և ոլորտներում է կիրառվում համապատասխան ծախսային ստանդարտը կամ նորմատիվը 
31 Ներկայացնել համապատասխան ծախսային տարրի չափման միավորը 
32 Նկարագրել ծախսերի վրա ազդեցության մեխանիզմը 
33 Անհրաժեշտ է ներկայացնել ստանդարտի կիրառության նպատակը, օրինակ՝ ծախսակազմում կամ ծառայությունների որակի սահմանում:  
34 Նկարագրել համապատասխան ստանդարտի բնույթը՝ պարտադիր կամ հայեցողական 
35 Անհրաժեշտ է կատարել հղումներ այն իրավական հիմքերին, որոնք սահմանում են համապատասխան ստանդարտը և դրա կիրառության 
անհրաժեշտությունը 
36 Նկարագրել այն գործոնը, որի ազդեցությամբ փոխվում են ծախսերը  
37 Նկարագրել համապատասխան գործոնի չափման միավորը 
38 Անհրաժեշտ է ներկայացնել գործոնի այն միավոր արժեքը, որի նկատմամբ կիրառվում է համապատասխան ստանդարտը 
39 Լրացվում է այն դեպքում, երբ ստանդարտը կամ նորմատիվը գործոնի միավորի հաշվով սահմանված է բնաիրային տեսքով  
40 Լրացվում է այն դեպքում, երբ ստանդարտը կամ նորմատիվը գործոնի միավորի հաշվով սահմանված է դրամային արտահայտությամբ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ  10. Ծախսային գործոնները և դրանց ազդեցություն մեխանիզմները 
 

 ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ  

(Ձևաչափի օրինակ)41 

Ծախսային 
գործոնը42 

Գործոնի 
տեսակը43 

Գործոնի 
հերթակա
ն 
համարը44 

Չափի 
միավո
րը45 

Ստանդար
տի 
առկայությո
ւնը46 

Ծախսային գործոնի մակարդակը47 Հիմնավորում
ներ/Պատճա
ռներ48 

Ծախսերի 
մակարդակի վրա 
ազդեցության 
մեխանիզմը49 

Բազային 
տարի 

Բյուջետավոր
վող տարի 

Տարբերությ
ունը 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         
  

         
  

         
  

                                                           
41Ձևաչափը չի հանդիսանում վերջնական և ծախսակազմման նպատակներից և առանձնահատկություններից ելնելով դրանում կարող են կատարվել ձևափոխություններ 
42«Ծախսային գործոնը» սյունակում ներկայացվում են ծախսերի մակարդակի վրա ուղղակիորեն ազդող բոլոր այն գործոնները, որոնց ազդեցությամբ բյուջետավորվող տարում 
փոփոխություններ են կատարվում բազային տարվա ծախսերում։ Ծախսային գործոնները պետք է ներառեն միայն այն գործոնները, որոնք անմիջականորեն ազդում են 
ռեսուրսների սպառման մակարդակի վրա կամ ներկայացնում են դրանց գների մակարդակը (օրինակ՝ մատուցվող ծառայությունների քանակը, աշխատավարձի մակարդակը, 
նյութերի ձեռքբերման գները և այլն)։ 
43«Գործոնի տեսակը» սյունակում ներկայացվում են համապատասխան գործոնի տեսակը՝ գնային և ոչ գնային գործոններ: 
44«Գործոնի հերթական համարը» սյունակում լրացվում է համապատասխան գործոնի հերթական համարը՝ սկսած 1-ից: 
45«Չափի միավորը» արտահայտում է համապատասխան գործոնի ցուցանիշի չափման միավորը: 
46«Ստանդարտի առկայությունը» սյունակում լրացվում է «Այո» բառը համապատասխան ցուցանիշի հետ կապված ծախսային ստանդարտների առկայության դեպքում:  
47«Ծախսային գործոնի մակարդակը» սյունակում լրացվում են համապատասխան գործոնների մակարդակներն արտահայտող ցուցանիշները բազային և բյուջետավորվող 
տարիների համար, ինչպես դրանց տարբերությունը: 
48«Հիմնավորում/պատճառներ» սյունակում լրացվում են բազային տարվա համեմատ գործոնի մակարդակների շեղումների պատճառներն ու հիմնավորումները: Ներկայացվում 
են հիմնավորումներ ծախսերի վրա ազդող գործոնների ընտրության և բյուջետավորվող տարում բազային տարվա համեմատ կանխատեսվող փոփոխությունների վերաբերյալ։ 
Հիմնավորումները ներկայացնելիս, անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև այն ընդհանուր երևույթները/գործոնները/հանգամանքները, որոնք ազդել են համապատասխան 
գործոնների կանխատեսվող փոփոխությունների վրա (օրինակ պահանջարկի փոփոխություն, իրավական ակտերի ընդունում և այլն)։ 
49«Ծախսերի մակարդակի վրա ազդեցության մեխանիզմը» սյունակում նկարագրվում է, թե համապատասխան գործոնների մակարդակների փոփոխություններն ինչպես են 
ազդում ծախսերի մակարդակի փոփոխության վրա: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 11. Աճողական բյուջետավորման և գործոնային վերլուծության աղյուսակ 
  

ԱՃՈՂԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿ  
(Ձևաչափի օրինակ)50 

Ծախսային տարրերը51 

Ոչ գնային 
գործոնների 

ազդեցությամբ 
փոխվող 

ցուցանիշները52 

Գնային գործոնների 
ազդեցությամբ 

փոխվող ցուցանիշները     
(ՀՀ դրամ)53 

Ընդամենը 
ծախսեր (ՀՀ 

դրամ)54 

Առանձին գործոնների 
ազդեցությունը 

ծախսերի վրա (ՀՀ 
դրամ)55 
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50Ձևաչափը չի հանդիսանում վերջնական և ծախսակազմման նպատակներից և առանձնահատկություններից ելնելով դրանում կարող են կատարվել ձևափոխություններ 
51«Ծախսային տարրերը» սյունակում անհրաժեշտ է ներկայացնել բացառապես տվյալ ծախսերի օբյեկտին առնչվող բոլոր ծախսային տարրերն ըստ բյուջետային ծախսերի 
տնտեսագիտական դասակարգման տարրերի 
52«Ոչ գնային գործոնների ազդեցությամբ փոխվող ցուցանիշներ» սյունակում լրացվում է տվյալ ծախսերի օբյեկտի համար համապատասխան ծախսային տարրերի գծով 
ծախսերի վրա ազդող ոչ գնային գործոնների ազդեցությամբ փոխվող ցուցանիշների մակարդակը (բնաիրային արտահայտությամբ) բազային և բյուջետավորվող տարիների 
համար: Մեկից ավելի համապատասխան ցուցանիշների առկայության պարագայում այդ ցուցանիշներից յուրաքանչյուրի համար անհրաժեշտ է աղյուսակում ավելացնել 
համապատասխան սյունակներ: 
53«Գնային գործոնների ազդեցությամբ փոխվող ցուցանիշներ» սյունակում լրացվում է տվյալ ծախսերի օբյեկտի համար համապատասխան ծախսային տարրերի գծով ծախսերի 
վրա ազդող գնային գործոնների ազդեցությամբ փոխվող ցուցանիշների մակարդակը (դրամային արտահայտությամբ) բազային և բյուջետավորվող տարիների համար: Մեկից 
ավելի համապատասխան ցուցանիշների առկայության պարագայում այդ ցուցանիշներից յուրաքանչյուրի համար անհրաժեշտ է աղյուսակում ավելացնել համապատասխան 
սյունակներ: 
54«Ընդամենը ծախսեր» սյունակում լրացվում է տվյալ ծախսերի օբյեկտի համար համապատասխան ծախսային տարրի գծով ընդհանուր ծախսերի մակարդակը բազային և 
բյուջետավորվող տարիների համար: Այն որպես կանոն հաշվարկվում է որպես համապատասխան գնային և ոչ գնային գործոնների ազդեցությամբ փոխվող ցուցանիշների 
արտադրյալ: 
55«Առանձին գործոնների ազդեցությունը ծախսերի վրա» սյունակում ներկայացվում է ոչ գնային և գնային գործոններից յուրաքանչյուրի ազդեցությունը ծախսերի վրա՝ այլ 
գործոնների ազդեցությունից մեկուսացված ձևով: Այդ նպատակով ոչ գնային գործոնների ազդեցությունը հաշվարկվում է որպես այդ գործոնների ազդեցությամբ փոխվող 
ցուցանիշների բազային և բյուջետավորվող տարիների մակարդակների տարբերության և համապատասխան գնային գործոնների ազդեցությամբ փոխվող ցուցանիշների 
բազային տարվա մակարդակների արտադրյալ: Իսկ գնային գործոնների ազդեցությունը հաշվարկվում է որպես այդ գործոնների ազդեցությամբ փոխվող ցուցանիշների 
բազային և բյուջետավորվող տարիների մակարդակների տարբերության և համապատասխան ոչ գնային գործոնների ազդեցությամբ փոխվող ցուցանիշների բյուջետավորվող 
տարվա մակարդակների արտադրյալ: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 12. Ոչ աճողական բյուջետավորման ձևաչափ  
 

ՈՉ ԱՃՈՂԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ ՁԵՎԱՉԱՓ  

(օրինակ)56 

1. Ծրագիրը 2.Միջոցառումը 3.Պետական մարմինը 
   

4. Նպատակը 
 

5. Նկարագրությունը 
 

6. Սպասվող օգուտները  
 

7. Միջոցառումը չֆինանսավորելու դեպքում ծագող խնդիրները 
 

8.Արդյունքային ցուցանիշները ՖՏ-2 ՖՏ-1 ՖՏ Փոփոխություն % 
(ՖՏ)/(ՖՏ-1) 

     
.....     
Արդյունքի միավորի գծով ծախսերը X X X X 
     
....     
9. Պահանջվող ռեսուրսները57 ՖՏ-2 ՖՏ-1 ՖՏ Փոփոխություն % 

(ՖՏ)/(ՖՏ-1) 
     
....     
Ընդամենը     
Այլ ցուցանիշներ X X X X 

                                                           
56Ձևաչափը չի հանդիսանում վերջնական և ծախսակազմման նպատակներից և առանձնահատկություններից ելնելով դրանում կարող են կատարվել ձևափոխություններ 
57Ծախսակազմման մանրամասները կցվում են 
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....     
10. Ֆինանսավորման աղբյուրը ՖՏ-2 ՖՏ-1 ՖՏ Փոփոխություն % 

(ՖՏ)/(ՖՏ-1) 
Պետական բյուջե     
Այլ աղբյուրներ X X X X 
     
...     
Ընդամենը պետական բյուջեի և այլ աղբյուրների գծով     
11. Կանխատեսումներ հետագա տարիների համար ՖՏ+1 ՖՏ+2   
Պահանջվող ռեսուրսները X X   
     
.....     
Ընդամենը     
Արդյունքային ցուցանիշները X X   
     
.....    ..... 
12. Այլընտրանքներ և ծախսեր (արդյունքների այլ մակարդակներ)58 
Այլընտրանք # 1 (նվազագույն արդյունքների սցենար) 
Այլընտրանք# 2 (արդյունքների ներկայիս մակարդակի պահպանման սցենար) 

13. Այլընտրանքներ (միջոցառման իրականացման այլ եղանակներ)59 
Այլընտրանք # 1 

Այլընտրանք # .... 

14.Բացատրություններ և հիմնավորումներ 
 

 

                                                           
58Համապատասխան այլընտրանքների ծախսակազմման մանրամասները կցվում են  
59Համապատասխան այլընտրանքների ծախսակազմման մանրամասները կցվում են 
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Ծախսակազմման ուղեցույց 
(Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով 

միջոցառումների համար) 
 
 

Հավելված N 8 
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի 

հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման 
  

 Կ Ա Ր Գ 
  

 ԳՈՐԾՈՂ ԳՆԵՐՈՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ 
  

1. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ 
  
1. «Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման կարգ» 

նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթի (այսուհետ` կարգի) կիրառումը տարածվում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 23-ի «Շինարարության ոլորտում 
գնագոյացման նորմերի և նորմատիվների կիրառումն ապահովելու մասին» N 1484-Ն որոշմամբ 
նախատեսված քաղաքաշինական գործունեության սուբյեկտների և/կամ մասնակիցների (այդ թվում` 
կառուցապատողների, քաղաքաշինական փաստաթղթեր մշակողների, շինարարություն 
իրականացնողների, քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողություն իրականացնողների) 
վրա: 

2. Սույն կարգը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացվող նոր 
շինարարության, գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների հիմնանորոգման (վերակառուցման, 
վերականգնման, ուժեղացման), ընդլայնման, արդիականացման (հետագայում` Շինարարության) 
աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ընթացքում անհրաժեշտ 
ծախսերի (բացառությամբ մասնագիտական ուսումնասիրության և անհրաժեշտ փորձաքննության 
արդյունքում տրվող եզրակացությունների ձեռքբերման ծախսերի) հաշվարկման նորմերը 
նախատեսելու համար: 

  
 2. ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ 

  
3. Սույն կարգում կիրառված են հետևյալ տերմինները` համապատասխան սահմանումներով` 
Ամսական միջինացված (կամ միջին) աշխատավարձ` նախահաշվային փաստաթղթերում 

կիրառվող աշխատավարձի հաշվարկային (միջինացված) ցուցանիշ, 
Ինֆորմացիոն տեղեկագիր` ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից պարբերաբար (1 ամսվա 

կտրվածքով) հրապարակվող տեղեկատու-ձեռնարկ: 
  

 3. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
  
4. Սույն կարգը սահմանում է առանձին շենքերի և շինությունների շինարարության արժեքի 

ձևավորման հիմնական դրույթները, կառուցվածքն ու ծախսերի հաշվարկը: 
5. Շինարարական աշխատանքների արժեքի կառուցվածքը ներկայացվում է հետևյալ բանաձևով` 
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Ա = Ծ + Շ + Հ  (1) 

  
  
որտեղ` 
Ա` արժեքն է 
Ծ` ծախսերն են 
Շ` շահույթն է 
Հ` հարկերն են 
6. Շինարարական աշխատանքների արժեքում ծախսերի կառուցվածքը` ելնելով շինարարական 

նորմերից, բաղկացած է. 
  

Ծ = Ծու + Ծվ + Ծայլ (2) 
  

  
որտեղ` 
Ծ` շինարարական աշխատանքների արժեքում հաշվի առնված ծախսերն են 
Ծու` ուղղակի ծախսեր 
Ծվ` վերադիր ծախսեր 
Ծայլ` այլ ծախսեր 
1) ուղղակի ծախսերին (Ծու) վերաբերում են այն ծախսերը, որոնք ուղղակիորեն կապված են 

արտադրության հետ` այն է. 
  

Ծու = Աշ + Ան + Ամեք (3) 
  

  
որտեղ` 
Աշ` արտադրական գործընթացում զբաղված աշխատողների (համապատասխան որակավորում 

ունեցող բանվորների և մեխանիզատորների) աշխատավարձն է. 
Ան` նյութերի, պատրաստվածքների, կիսապատրաստուկների և կոնստրուկցիաների արժեքը, 

տեղակայման ենթակա սարքավորումների, պահեստամասերի, վառելիքի և այլ նյութերի արժեքը, 
արտադրական գործընթացին անհրաժեշտ բնական ռեսուրսների ձեռքբերման և օգտագործման 
ծախսերը, ինչպես նաև բնապահպանական վճարները. 

Ամեք` անմիջապես շինարարությանը մասնակցող մեքենաների, փոխադրամիջոցների և այլ 
մեխանիզմների սպասարկման և շահագործման հետ կապված ծախսերն են (արժեքը). 

2) վերադիր ծախսերին (Ծվ) վերաբերում են աշխատանքների կազմակերպման հետ կապված 
ծախսերը (կառավարման ապարատի և գծային անձնակազմի (աշխղեկ, վարպետ, տեղամասերի 
պետեր և այլն) վարձատրում, փոքրարժեք գույքի մաշվածություն, շենքերի և կառուցվածքների 
(ժամանակավոր և մշտական) ամորտիզացիոն ծախսեր, վարձավճարներ, պահպանման ծախսեր 
(ընթացիկ և կապիտալ վերանորոգման, ջրի, էլեկտրաէներգիայի, ջեռուցման, կապի և 
այլն), օժանդակ (հիմնական կազմի մեջ չմտած) բանվորների աշխատավարձ և այլ ծախսեր, որոնք 
հաշվի չեն առնված ուղղակի ծախսերի մեջ). 

3) այլ ծախսերը (Ծայլ) հաշվի են առնում աշխատանքների վրա ազդող հատուկ (շինարարական 
հրապարակի վայրը, շինարարական աշխատանքների կազմակերպման ծախսերը, կլիմայական 
պայմանները, շինարարական աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպության 
առանձնահատկությունները) պայմանները: 

  
 4. ՉՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ 
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 7. Ամփոփ նախահաշվում առանձին տողով ներկայացվող` շինարարության ընթացքում 
բացահայտված և պարտադիր կատարման ենթակա աշխատանքների համար պահանջվող 
չնախատեսված ծախսերն անհրաժեշտ է հաշվարկել շինարարության ամբողջ նախահաշվային 
արժեքից: 

8. Չնախատեսված աշխատանքների ծախսերի համար նախատեսվող հատկացումների 
սահմանային չափերը ընդունվում են ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից` ըստ թիվ 1 
աղյուսակի: 

  
Աղյուսակ 1 

  
  

Կառույցի տեսակը 

Չնախատեսված աշխ-րի 
ծախսերի տոկոսային (%) 
չափաբաժինը` օբյեկտի 

նախահաշվային արժեքից 
հաշվարկվող  

(նորակառույց/վերակառուցվող, 
հիմնանորոգվող, ամրացվող) 

I. Երկփուլ նախագծով` «Նախագիծ» և 
«Աշխատանքային փաստաթղթեր» 
փուլերով նախագծվող օբյեկտներ 

  

  Հատուկ նախագծերով իրականացվող   
1. - լեռնահարստացման, գունավոր 

մետալուրգիայի և քիմիական 
արտադրության կազմակերպություններ, 
հիդրոէլեկտրակայաններ, ատոմային 
էլեկտրակայաններ, մետրոպոլիտեն, 
թունելներ, խոշոր կամուրջներ, ինչպես 
նաև կամուրջներ ե/բետոնյա թռիչքային 
շինվածքներով ավելի քան 80 մ երկար. և 
մետաղական թռիչքային շինվածքներով 
ավելի քան 100 մ երկար., արտառոց` 
տեխնիկապես բարդ լուծումներով շենքեր 
և շինություններ 

10/12 

2. - մետալուրգիայի և քիմիական 
գործարաններ, նավթարտադրության, 
գազարտադրության (հարստացման) 
գործարաններ, մանրէաբանական 
արտադրության կազմակերպություններ, 
մելիորատիվ շինարարության օբյեկտներ, 
ծովային հիդրոտեխնիկական կառույցներ 

7/8 

3. - արտադրական և գյուղատնտեսական 
բնույթի այլ կազմակերպությունների 
շենքեր ու շինություններ, տրանսպորտի և 
կապի, հասարակական նշանակության 
շենքեր ու շինություններ (բացի բնակելի 
շենքերից) 

5/6 

4. - բնակելի շենքեր 3/4 
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  Տիպային և կրկնակի կիրառման (հատուկ) 
նախագծերով իրականացվող 
շինարարության օբյեկտներ 

  

5. - հասարակական նշանակության շենքեր 
և շինություններ, բնակելի շենքեր 

2/3 

6. - արտադրական նշանակության 
օբյեկտներ 

3/4 

II. Մեկ` «Աշխատանքային նախագիծ» 
փուլով նախագծվող օբյեկտներ 

  

  Տիպային և կրկնակի կիրառման 
նախագծերով իրականացվող 

  

1. - արտադրական շենքեր և շինություններ, 
ինչպես նաև նոր (հատուկ) նախագծերով 
իրականացվող բնակելի շենքեր 

3/4 

1.1. Արոտավայրերի ջրարբիացման 
համակարգեր 

6/7 

  Հատուկ նախագծերով իրականացվող   
2. - հասարակական շենքեր և շինություններ 5/6 

  Տիպային և կրկնվող նախագծերով 
իրականացվող 

  

3. - հասարակական շենքեր և 
շինություններ, բնակելի շենքեր 

2/3 

4. - արտադրական այն օբյեկտների համար, 
որոնք չեն նախատեսվել սույն աղյուսակի 
1-ին կետի ա) ենթակետի 10/12 %-ին 
կիրառվում է 0.5 գործակիցը (բայց ոչ 
պակաս, քան 3% շինարարության կամ 
հիմնանորոգման նախահաշվային 
արժեքից) 

3-5 (3-6 

III. Հատուկ նշանակության օբյեկտներ` 
պաշտպանական և ռազմական 
նշանակության շենքեր և շինություններ 
(Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 1998 թվականի 
դեկտեմբերի 21-ի N 812 որոշում) 

6/7 

IV. ՀՀ Նախագահի, ՀՀ Ազգային ժողովի, ՀՀ 
կառավարության աշխատակազմերի 
հաշվեկշիռներում գտնվող շենքեր, 
շինություններ (Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
2006 թվականի հունվարի 26-ի N 63-Ն 
որոշում) 

5/6 

  
9. Կապալի պայմանագրով նախատեսված և կապալառուին նախապես տրամադրվող 

չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար անհրաժեշտ գումարը սահմանվում է թիվ 1 
աղյուսակում նշված նորմատիվի 50 տոկոսի չափով: 
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10. Կապալառուին նախապես տրամադրվող` չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի 
համար անհրաժեշտ միջոցներն օգտագործվում են կապալառուի կողմից, իր իսկ նախաձեռնությամբ 
շինարարության կազմակերպման ընթացքում աշխատանքների կատարման ձևի (ուղիների) 
փոփոխման, մեխանիզմների, աշխատանքային գծագրերում նախատեսված առանձին 
շինարարական կոնստրուկցիաների և նյութերի այլ կոնստրուկցիաներով և նյութերով փոխարինման, 
ինչպես նաև լեռնային շրջանների, ճանապարհների բացակայության կամ դժվարանցանելի լինելու 
հանգամանքով պայմանավորված համայնքից շինհրապարակ (արոտավայրերում կառուցվող 
ջրարբիացման համակարգեր և նմանատիպ այլ շինարարական աշխատանքների համար) 
շինարարական նյութերի բեռնափոխադրման ծախսերի փոխհատուցման անհրաժեշտությունից 
ելնելով: 

11. Թիվ 1 աղյուսակում սահմանված նորմատիվի մնացած 50 տոկոսի չափով` որպես 
չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին 
տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման` վերջինիս կողմից հիմնավորող 
փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն 
իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում: 

12. Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի պահուստային միջոցները մնացած 50 տոկոսի 
չափով կարող են տրամադրվել աշխատանքային փաստաթղթերում ծավալահատակագծային, 
կոնստրուկտիվ, տեխնոլոգիական լուծումների փոփոխման (արդիականացման), նախահաշվային 
արժեքի ճշգրտման, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում տեղ գտած սխալների ուղղման, 
լրացուցիչ ծախսերի փոխհատուցման, որոնք պայմանավորված են նոր նյութերի և 
պատրաստվածքների ներդրմամբ և առաքմամբ, սարքավորումների ձեռքբերման և մոնտաժման 
արժեքների փոփոխման, լեռնային շրջաններում ընթացող շինարարական աշխատանքների 
կազմակերպման համար համայնքից շինհրապարակ շինարարական նյութերի տեղափոխման հետ 
կապված ծախսերի անհրաժեշտությամբ: 

13. Սույն Կարգով սահմանված դեպքերում` կապալառուի կողմից չնախատեսված 
աշխատանքների և ծախսերի համար նախատեսվող չօգտագործված գումարները (այդ թվում` 
պահուստային միջոցները) ենթակա են վերաբաշխման մինչև ընթացիկ տարվա ավարտը և/կամ 
վերադարձման պետական բյուջե: 

  
 5. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿ 

  
 ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՀԱՇՎԱՐԿ 

  
14. Աշխատավարձը հաշվարկվում է` 
  

Աշ = Տ x Դ (4.1)* 
  

  
որտեղ` 
Աշ` աշխատավարձի չափն է 
Տ` աշխատատարությունը մարդ/ժամ (որոշվում է ըստ աշխատանքի ծավալի չափի և միավոր 

աշխատաժամի համար սահմանված նորմի) 
Դ` 1 ժամվա դրույքն է (որոշվում է միջինացված (կամ միջին Ամիջ) ամսական աշխատավարձի և 

ամսական աշխատաժամի նորմի (173.1) հարաբերակցությամբ) 
  

Դ =Ամիջ /173.1 
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15. Աշխատավարձը հաշվարկվում է նաև գործակիցների կիրառման մեթոդով` 1984 թ. գների 
նկատմամբ 

  
Աշ = Աշգ x ԱՅուր.84 (4.2)* 
Աշգ=Ամիջ: (81.7 x 1.325) 

  
Աշգ` աշխատավարձի հաշվարկման գործակից 
ԱՅուր.84 = 81.7 x 1.325, որտեղ 
81.7` 1984 թ. նորմերով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափ 
1.325` 1984 թ. գնացուցակներով (ԵՐԵՐ) ընդունված գործակից` նվազագույն ամսական 

աշխատավարձից միջին ամսական աշխատավարձի անցման: 
ԱՅուր.84` յուրաքանչյուր աշխատանքի համար նախատեսված աշխատավարձի չափն է 1984 թ. 

գներով 
* (4.1) և (4.2) բանաձևերը կիրառելի են ըստ ընտրության: 
16. Աշխատավարձի միջինացված ցուցանիշը Ամիջ (կամ տվյալ պահին հաշվարկման ենթակա 

Ամիջ) կայուն ցուցանիշ չէ և միտում ունի պարբերաբար փոփոխվելու` սահմանվող նվազագույն և 
վիճակագրական տվյալներում գրանցվող (այդ թվում` մեկ ամսվա կտրվածքով) աշխատավարձերի 
ցուցանիշների տատանումների հետ մեկտեղ: 

  
 6. ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿ 

  
17. Նյութերի արժեքը հաշվարկվում է. 
  

Ան=(Ն1 x Գն1 + Ն2 x Գն2 +.....+Նո x Գնո) x 1.05 x Գտրանսպ x 1.02 (5) 
  
  
որտեղ՝ 
Ան՝ նյութերի արժեքն է 
Ն1, Ն2, Նո՝ նյութերի ծախսն է նախահաշվային գործող նորմերով 
Գն1, Գն2, Գնո՝ նյութերի, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արժեքները ընդունվում են 

նախահաշվային հաշվարկների կազմման ժամանակ՝ գործող գներով։ Գործող գների հիմք է 
ծառայում ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրատարակվող ինֆորմացիոն տեղեկագիրը, 
իսկ տվյալների բացակայության դեպքում, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

1.05 - այլ նյութերի քանակը հաշվի առնող գործակից 
1.02 - փաթեթավորման-պահեստավորման ծախսեր։ 

18. Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը Գտրանսպ հաշվարկվում է նախահաշիվներ կազմող՝ 
նախագծային կազմակերպության կողմից` ելնելով շինարարության պայմաններից (շինարարության 
վայրից, ներկրվող նյութերից ու դրանց տեղափոխման հեռավորությունից)։ 

19. Տրանսպորտային ծախսերի հաշվարկը կատարվում է թիվ 2 աղյուսակում նշված 
գործակիցների կիրարկմամբ։ 

  
 Աղյուսակ 2 

  
Հ/հ ՀՀ մարզը և ՀՀ համայնքը, որտեղ իրականացվում է 

շինարարությունը 
Գտրանսպ % 

1 Երևան համայնք 5.72 

2 Արմավիրի մարզ 6.15 

3 Արարատի մարզ 7.00 
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4 Արագածոտնի մարզ 6.79 

5 Կոտայքի մարզ 6.57 

6 Գեղարքունիքի մարզ 8.98 

7 Վայոց ձորի մարզ 7.61 

8 Լոռու մարզ 8.93 

9 Շիրակի մարզ 8.80 

10 Սյունիքի մարզ 12.9 

11 Տավուշի մարզ 13.20 
  

7. ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿ 
  
20. Մեքենաների և մեխանիզմների շահագործման արժեքը հաշվարկվում է. 
  

 Ամեք = (Ժ1 x Ա1 +Ժ2 x Ա2.....ԺոԱո) x 1.03            (6) 
որտեղ՝ 
Ամեք՝ մեքենաների և մեխանիզմների շահագործման արժեքն է 
Ժ1, Ժ2, Ժո՝ մեքենաների աշխատանքի ժամանակն է 
Ա1, Ա2, Աո՝ 1 մեքենա/ժամի արժեքն է (ընդունվում է շահագործող կազմակերպության հետ 

պայմանագրով կամ շինարարական կազմակերպության հաշվարկային գներով) 
1.03 - այլ մեքենաների շահագործման արժեքը հաշվի առնող գործակից: 
21. Մեքենաների ու մեխանիզմների շահագործման ծախսերի (1984 թ. գների նկատմամբ) անցման 

գործակիցը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 
  

Kմեք.շահ =  
 (0.208xԳահ + 

0.144xԳՊԲ+0.286xԱշգ+0.321xԳԷՆ   (7) 
0.959 

   
որտեղ` 
Գահ = 1470.48՝ ամորտիզացիոն հատկացումների վերահաշվարկման գործակից, ընդունվում է ՀՀ 

կառավարության կողմից լիազորված պետական մարմնի հրամանով 
ԳՊԲ = 2042.63՝ պահեստամասերի արժեքի փոփոխման գործակից, ընդունվում է ՀՀ ֆինանսների 

նախարարության կողմից հրապարակվող ինֆորմացիոն տեղեկագրում բերված տվյալների կամ 
նախահաշիվներ կազմող՝ նախագծային կազմակերպության կողմից կատարված հաշվարկների 
հիման վրա 

ԳԷՆ՝ էներգիայի տեսակների արժեքի փոփոխման գործակիցն է 
  

ԳԷՆ = 0.8Գդիզ.վառ + 0.2ԳԷլ.Էներգ                          (8) 
  

որի 80%-ը կազմում է դիզ. վառելիքի արժեքի փոփոխությունը և որոշվում է 
  

Գդիզ.վառ =  
 Ավ x 1.18 

  (9) 
0.08 

  
Ավ՝ 1 լ վառելիքի արժեքն է գործող գներով 
0.08՝ 1 կգ վառելիքի արժեքն է 1984 թ. գների մակարդակով 
1.18՝ 1 լիտրից 1 կգ-ի անցման գործակիցը 
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20 %-ը կազմում է էլեկտրաէներգիայի արժեքի փոփոխությունը և որոշվում է. 
  

 Գ Էլ.Էներգ =  
Աէներգ   (10) 

0.0325 
Աէներգ՝ 1 կվտ ժամ էլեկտրաէներգիայի արժեքն է՝ գործող գներով 
0.0325՝ 1 կվտ ժամ էլեկտրաէներգիայի արժեքն է 1984 թ. գների մակարդակով 
Աշգ` աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցն է։ 
Kմեք.շահ գործակցի հաշվարկային արժեքը հաշվարկվում և հրապարակվում է ՀՀ ֆինանսների 

նախարարության կողմից: 
  
  

Հ/հ Համապատասխան հատկացումներ Շահագործման  
ծախսերից կազմող բաժնեմասի 

չափը 

1 ամորտիզացիա 0.208 

2 պահեստամասեր 0.144 

3 աշխատավարձ 0.286 

4 վառելանյութ, էլեկտրաէներգիա, 
քսայուղեր 

0.321 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ բաժնեմասերի գումարը 0.959 
 
 
  

8. ՎԵՐԱԴԻՐ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ 
  
 22. Վերադիր ծախսերը (Ծվ) հաշվարկվում են ուղղակի ծախսերի արժեքից՝ 
  

 Ծվ =  
Ծու x13.3% 

  (11) 
100% 

   
Ծու՝ ուղղակի ծախսեր 
23. 13.3 %՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից հաստատված ուղղակի ծախսերից 

մասհանվող տոկոսաչափն է։ 
  

 9. ՇԱՀՈՒՅԹԻ ՉԱՓԻ ՀԱՇՎԱՐԿ 
  
 24. Շահույթը (Շ) հաշվարկվում է ուղղակի և վերադիր ծախսերի արժեքից՝ 
  

Շ =(Ծու + Ծվ) x 11% 
  
Ծու՝ ուղղակի ծախսեր 
Ծվ՝ վերադիր ծախսեր 
25. ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող շինարարության համար շահույթը 

սահմանել առավելագույնը 11 %: 
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10. ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ 
  
26. Այլ ծախսերը հաշվարկվում են հետևյալ բանաձևով. 

  
 Ծայլ = Ծժկ + Ծկլ +Ծլր                                        (13) 

  
որտեղ՝ 
Ծայլ՝ այլ ծախսեր 
Ծժկ՝ ժամանակավոր, կենցաղային նշանակության (շարժական կամ հավաքովի) շենքերի և 

շինությունների, պահեստների, ժամանակավոր ինժեներական ցանցերի (էլեկտրաէներգիա, ջուր, 
մոտեցնող ճանապարհներ և հարթություններ և այլն) իրական ծախսերն ընդունվում են ՀՀ 
քաղաքաշինության նախարարության նորմերով (21.08.2001 թ. թիվ 69 հրաման) 

Ծկլ՝ շինարարական աշխատանքների վրա կլիմայական պայմանների ազդեցության լրացուցիչ 
ծախսերն ընդունվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության 
նորմերով (Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի 
օգոստոսի 21-ի N 68 հրաման) 

Ծլր՝ շինարարության առանձնահատուկ պայմանները հաշվի առնող այլ լրացուցիչ ծախսերն են, 
որոնք անհրաժեշտ են ՀՀ կառավարության (ՀՀ կառավարման մարմնի) կողմից վերջինիս համար 
նախատեսվող արտոնությունները հաշվի առնելու համար։ 

(26-րդ կետը փոփ. 23.05.13 N 546-Ն) 
  

11. ՀԱՐԿԵՐ 
  
27. ՀՀ օրենքով սահմանված հարկերը հաշվարկվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով։ 
  

12. ՆԵՂՎԱԾՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ 
  
28. Գործող (շահագործվող) օբյեկտներում՝ նեղվածքի պայմաններում շինմոնտաժային 

աշխատանքների իրականացման համար նախատեսվող ծախսերը հաշվարկվում են EPEP - 85 
ժողովածուի մեջ ներառված համապատասխան գործակցի միջոցով։ 

29. Քաղաքի խիտ կառուցապատված մասում նեղվածքի պայմաններում իրականացվող 
շինարարությունը առանձնանում է. 

1) գոյություն ունեցող ճյուղավորված ստորգետնյա կոմունիկացիոն ցանցերի տեղափոխման և/կամ 
փոխարինման, 

2) նեղվածքի պայմաններում կամ անմիջապես շինհրապարակում նյութերի (կոնստրուկցիաների) 
պահեստավորման, 

3) անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահանջներին համապատասխան շինարարության 
կազմակերպման նախագծով (ՇԿՆ) նախատեսված վերամբարձ կռունկի (սլաքի պտույտի) 
սահմանափակ գործողությունների համար լրացուցիչ աշխատանքների կատարման 
անհրաժեշտությամբ։ 

  
  
 
 

13. ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 
ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ (ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ) ԱՐԺԵՔՆԵՐ 
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30. Պետական բյուջեի միջոցներով իրականացվող օբյեկտների նախագծանախահաշվային 
փաստաթղթերի պարտադիր փորձաքննության համար անհրաժեշտ ծախսերը հաշվարկվում են 
օբյեկտի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների արժեքից՝ ըստ 4 
աղյուսակի։ 

  
 Աղյուսակ 4 

  
  Օբյեկտի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 

մշակման աշխատանքների արժեքը (մլն դրամ) 
Մասհանվող 

տոկոսաչափը 
(մատուցվող 

ծառայության  
ծախսերը %) 

1 0.1-ից մինչև 0.5 ներառյալ 12 

2 0.5-ից ավելի մինչև 1.0 ներառյալ 11 

3 1.0-ից ավելի մինչև 5.0 ներառյալ 10 

4 5.0-ից ավելի մինչև 10.0 ներառյալ 9 

5 10.0-ից ավելի մինչև 15.0 ներառյալ 8 

6 15.0-ից ավելի մինչև 20.0 ներառյալ 7 

7 20.0-ից ավելի մինչև 30.0 ներառյալ 6 

8 30.0-ից ավելի մինչև 50.0 ներառյալ 5 

9 50.0-ից ավելի մինչև 100.0 ներառյալ 3.5 

10 100.0-ից ավելի պայմանագրային 

11 Վերոհիշյալ (կողմնորոշիչ) նորմերը սահմանված են 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
ամբողջական ծավալի համար։ 
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կրկնակի 
փորձաքննության անհրաժեշտությամբ թելադրված 
ծառայության ծախսերը (արժեքը) հաշվարկում են 
օբյեկտի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 
մշակման աշխատանքների արժեքից՝ K = 0.2 
գործակցի կիրառմամբ։ Նկուղային հարկերի 
վերազինման, ինչպես նաև ցոկոլային և այլ 
տարածքների նախագծերի փորձաքննության արժեքը 
պայմանագրային է։ 

  

 
 
 

14. ՓՈՔՐ ԾԱՎԱԼԻ ՇԻՆՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ 
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԾԱԽՍԵՐ 

  
 Աղյուսակ 5 

  
  Կատարվող աշխատանքների 

ծավալը 
Նախահաշվային արժեքից 

մասհանվող 
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տոկոսաչափ (%) 

1 1-ից մինչև 25 մլն դրամ ներառյալ 2 

2 25-ից մինչև 50 մլն դրամ ներառյալ 1,5 

3 50-ից մինչև 100 մլն դրամ ներառյալ 1 
15. ՇԻՆՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԵՎ 

ԳՈՅԱՑԱԾ (ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ) ԱՂԲԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ 
  

 Աղյուսակ 6 
  

Աշխատանքների անվանումը Նախահաշվային արժեքից 
մասհանվող տոկոսաչափ (%) 

Շինմոնտաժային աշխատանքների 
ավարտից հետո գոյացած աղբի 
տեղափոխում 0,15 

 
 
 

16. ՕԲՅԵԿՏԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԵՐ 
  

 31. Պետական բյուջեի միջոցներով իրականացվող շինարարության ամբողջ ընթացքում 
մասնագիտական որակավորում ունեցող (արտոնագրված) անձի կողմից` պայմանագրային 
հիմունքներով տեխնիկական ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ծախսերը սահմանվում 
են և հաշվարկվում օբյեկտի շինմոնտաժային աշխատանքների նախահաշվային արժեքից` ըստ 7 
աղյուսակում նշված տոկոսաչափի (բացառությամբ 8-րդ աղյուսակում նշված օբյեկտների): 

  
 Աղյուսակ 7 

  

Հ/հ 
 Օբյեկտի շինմոնտաժային 

աշխատանքների նախահաշվային արժեքը 
(մլն դրամ) 

Ծառայության մատուցման 
ծախսերի տոկոսաչափ (%) 

  մինչև 50.0 ներառյալ 2 
  50-ից ավելի մինչև 100 ներառյալ 1.8 
  100-ից ավելի մինչև 300 ներառյալ 1.5 
  300-ից ավելի մինչև 500 ներառյալ 1.3 
  500-ից ավելի մինչև 800 ներառյալ 1.2 
  800-ից ավելի մինչև 1000 ներառյալ 1.1 
  1000-ից ավելի 1.0 

  
32. Պատմության և մշակույթի հուշարձանների վերականգնման, փոփոխման, ամրակայման, 

տեղափոխման ու վերանորոգման տեխնիկական հսկողության ծառայության ծախսերի համար 
նախատեսվում են հետևյալ տոկոսաչափերը` ըստ 8 աղյուսակի: 

  
 Աղյուսակ 8 
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Հ/հ Օբյեկտի շինմոնտաժային աշխատանքների 
նախահաշվային արժեքը (մլն դրամ) 

Ծառայության մատուցման 
ծախսերի տոկոսաչափ (%) 

  մինչև 20.0 ներառյալ 3.0 
  20-ից ավելի մինչև 35 ներառյալ 2.5 
  35-ից ավելի մինչև 50 ներառյալ 2.0 
  50-ից ավելի մինչև 70 ներառյալ 1.5 
  70-ից ավելի մինչև 90 ներառյալ 1.25 
  90-ից ավելի մինչև 120 ներառյալ 1.0 
  120-ից ավելի մինչև 200 ներառյալ 0.75 
  200-ից ավելի մինչև 250 ներառյալ 0.6 
  250-ից ավելի մինչև 300 ներառյալ 0.5 
  300-ից ավելի մինչև 350 ներառյալ 0.4 
  350-ից ավելի 0.25 

  
 
 

17. ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԵՐ 
  

33. Հեղինակային հսկողության մատուցվող ծառայության ծախսերը հաշվարկվում են օբյեկտի 
շինմոնտաժային աշխատանքների նախահաշվային արժեքից` ըստ 9-րդ աղյուսակում տրված 
տոկոսաչափի (բացառությամբ 10-րդ աղյուսակում նշված օբյեկտների): 

  
 Աղյուսակ 9 

  

Շինարարության տեսակը Ծառայության մատուցման  
ծախսերի տոկոսաչափ (%) 

Արտադրական նշանակության օբյեկտներ 0.4 

Բնակարանային և քաղաքացիական նշանակության 
օբյեկտներ 0.6 

  
34. Պատմության և մշակույթի հուշարձանների վերականգնման, փոփոխման, ամրակայման, 

տեղափոխման ու վերանորոգման հեղինակային հսկողության ծառայության ծախսերի համար 
նախատեսվում են հետևյալ տոկոսաչափերը` ըստ 10 աղյուսակի: 

  
 Աղյուսակ 10 

  
Հ/հ Օբյեկտի շինմոնտաժային աշխատանքների 

նախահաշվային արժեքը (մլն դրամ) 
Ծառայության մատուցման 
ծախսերի տոկոսաչափ (%) 

  մինչև 20.0 ներառյալ 1.5 
  20-ից ավելի մինչև 35 ներառյալ 1.4 
  35-ից ավելի մինչև 50 ներառյալ 1.3 
  50-ից ավելի մինչև 70 ներառյալ 1.2 
  70-ից ավելի մինչև 90 ներառյալ 1.1 
  90-ից ավելի մինչև 120 ներառյալ 0.95 
  120-ից ավելի մինչև 150 ներառյալ 0.75 
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  150-ից ավելի մինչև 200 ներառյալ 0.5 
  200-ից ավելի մինչև 250 ներառյալ 0.4 
  250-ից ավելի մինչև 300 ներառյալ 0.35 
  300-ից ավելի մինչև 350 ներառյալ 0.33 
  350-ից ավելի 0.3 

  
 
 

18. ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ 
ԾԱԽՍԵՐ 

  
35. Շինարարական աշխատանքների արժեքի նախնական հաշվարկները ձևակերպվում են 

համաձայն ձևի: 
36. Կարգի ձևի 3-րդ (աշխատանքի անվանում) և 10-րդ (նյութի անվանում) սյունակներում 

անհրաժեշտ է տալ աշխատատեսակների, նյութերի տեսակների և չափերի վերաբերյալ մանրամասն 
նկարագրություն, որը նույնությամբ անհրաժեշտ է ընդգրկել մրցութային ծավալաթերթերում: 

  
   Ձև 

  
Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ 

  
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԺԵՔԻ 
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Ջրային ոլորտում ՀՀ-ում վարկային և 
դրամաշնորհային ծրագրեր իրականացնող 

հիմնական կազմակերպությունների գնումների 
ստանդարտացված փաստաթղթերի հղումներ 

 

(Միջազգային կազմակերպությունների հերթականությունն՝ ըստ այբբենական 
ցանկի) 

 
1. Ասիական զագացման բանկ 

https://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/goods-
services/documents 
 

2. Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկ (KfW) 
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Download-Center/PDF-Dokumente-
Richtlinien/Vergabe-E.pdf 

https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Download-Center/PDF-Dokumente-
Richtlinien/Consulting-E.pdf 

3. Եվրոպական ներդրումային բանկ 
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/guide-for-procurement-of-services-supplies-and-
works-by-the-eib-for-its-own-account.htm 
 

4. Համաշխարհային բանկ (ՎԶՄԲ/ՄԶԸ) 
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-
framework#SPD 
 
 

5. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ 
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/project-procurement/standard-procurement-
documents.html 
 
 
 

https://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/goods-services/documents
https://www.adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement/goods-services/documents
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Vergabe-E.pdf
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Vergabe-E.pdf
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Consulting-E.pdf
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Consulting-E.pdf
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/guide-for-procurement-of-services-supplies-and-works-by-the-eib-for-its-own-account.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/guide-for-procurement-of-services-supplies-and-works-by-the-eib-for-its-own-account.htm
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#SPD
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#SPD
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/project-procurement/standard-procurement-documents.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/project-procurement/standard-procurement-documents.html
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