ՊԱՏՇԱՃ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐ
թիվ 07
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ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Պաշտպանության ոլորտում բարեվարքության կենտրոնը (CIDS) խթանում է բարեվարքությունը, հակակոռուպցիոն միջոցառումների իրականացումը և պատշաճ կառավարումը պաշտպանության ոլորտում:
Համագործակցելով Նորվեգիայի և միջազգային այլ գործընկերների հետ՝ կենտրոնը ձգտում է զարգացնել
կարողությունները, բարձրացնել իրազեկվածությունը և տրամադրել գործնական միջոցներ՝ կոռուպցիոն
ռիսկերը նվազեցնելու համար: CIDS-ը ստեղծվել է 2012 թվականին Նորվեգիայի պաշտպանության նախարարության կողմից:

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ալեքսանդրա Ռաբրենովիչը Բելգրադի
(Սերբիա) Համեմատական իրավագիտության
ինստիտուտի գիտաշխատող է։ 2003 թվականից
ի վեր՝ Ռաբրենովիչն աշխատել է որպես պետական հատվածի բարեփոխումների հարցերով
խորհրդատու Սերբիայում, Չեռնոգորիայում,
Ռումինիայում, Տաջիկստանում, Մոլդովայում,
Մոնղոլիայում, Ղրղզստանում և Բոսնիա և
Հերցեգովինայում՝ միջազգային զարգացման
տարբեր կազմակերպություններում, այդ թվում՝
Համաշխարհային բանկ, ՄԱԿ-ի զարգացման
ծրագիր, Տնտեսական համագործակցության և
զարգացման կազմակերպության «Աջակցություն
ղեկավարման ու կառավարման բարելավմանը»
նախաձեռնություն, ինչպես նաև Եվրոպական
միություն, Եվրոպայի խորհուրդ, Պաշտպանության
ոլորտում բարեվարքության կենտրոն (CIDS) և
Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող
տարբեր ծրագրեր: Նրա մասնագիտացման
հիմնական ոլորտները ներառում են մարդկային
ռեսուրսների և պետական ծախսերի կառավարումը։ Ռաբրենովիչը հրատարակել է անգլերեն
և սերբերեն լեզուներով մի շարք աշխատություններ
պետական հատվածի բարեփոխումների վերաբերյալ: Նա ստացել է մագիստրոսի աստի-

ճան Լոնդոնի տնտեսագիտության և քաղաքական
գիտությունների դպրոցից, ինչպես նաև իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի աստիճան
Գլազգոյի համալսարանից:
Ելենա Կոստիչը Բելգրադի (Սերբիա) Համեմատական իրավագիտության ինստիտուտի
գիտաշխատող է։ Նախքան ինստիտուտում
աշխատանքի անցնելը՝ նա եղել է կրտսեր
մասնագետ և ներքին աուդիտոր Բելգրադի
քաղաքապետարանի ֆինանսական հարցերով
քարտուղարությունում: Կոստիչը նախկինում
որպես խորհրդատու է աշխատել Եվրոպայում
անվտանգության և համագործակցության
կազմակերպությունում, CIDS-ում և Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող
ծրագրերում: Նրա մասնագիտացման հիմնական ոլորտներն են՝ պետական ծախսերի կառավարումը և կոռուպցիայի կանխարգելման
միջոցառումները։ Ելենա Կոստիչը հրատարա
կել է անգլերեն և սերբերեն լեզուներով մի շարք
աշխատություններ։ Կոստիչը մագիստրոսի
աստիճան է ստացել Բելգրադի համալսարանի
իրավաբանության ֆակուլտետից, և իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի աստիճան՝
Նիշի համալսարանից (Սերբիա)։

ԱՌԱՋԱԲԱՆ
Պաշտպանության ոլորտում բարեվարքության
կենտրոնի կողմից հրատարակվող «Պատշաճ
կառավարման ուղեցույցներ» (ՊԿՈՒ) շարքի
հիմնական նպատակն է ներկայացնել «պատ
շաճ կառավարման» թեմային առնչվող հիմնա
խնդիրները։ Ուղեցույցները հիմնականում համառոտ են, սակայն չափազանց չեն պարզեցնում
ներկայացված խնդրի էությունը։
Այս յոթերորդ ուղեցույցում հեղինակները պետական ծառայողներին և զինված ուժերի անձնակազմին են ներկայացնում պետական ֆինանսների
կառավարման (ՊՖԿ) հասկացությունը։ Ուղեցույցի
մեջ անդրադարձ է կատարվում ՊՖԿ-ի դերին ու
նշանակությանը, վերլուծվում են հիմնական դերակատարները, ինչպես նաև մեկնաբանվում են ֆինանսական կառավարման գործընթացի տարբեր
փուլերը: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում
բյուջեի մշակման, կատարման և վերահսկողության
հարցերին։ Ուղեցույցի չորրորդ բաժնում հեղինակները ներկայացնում են որպես գաղտնի դասակարգված բյուջեների առանձնահատկությունները։
Ուղեցույցը պատրաստվել է Ալեքսանդրա
Ռաբրենովիչի և Ելենա Կոստիչի կողմից, որոնք
երկուսն էլ Բելգրադի Համեմատական իրավագիտության ինստիտուտի գիտաշխատողներ
են։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել
հեղինակներին՝ պատշաճ կառավարման այս
կարևորագույն թեմային իրենց նպաստը բերելու

համար։ Ժողովրդավարության արդյունավետ
գործունեության համար կենսական նշանակություն
ունի պետական ռեսուրսների կառավարման
նկատմամբ հանրային վստահությունը։
Ցանկանում եմ իմ շնորհակալության խոսքն ուղղել
Կենտրոնի խմբագիր Բորդ Բրեդրուպ Կնուդսենին
և մեր հրատարակությունների համակարգող Ասե
Մարի Ֆոսումին՝ այս ուղեցույցի պատրաստման
մեջ ներդրված իրենց ջանքերի համար։
Կենտրոնը հուսով է, որ ուղեցույցը օգտակար կլինի
լայն լսարանի համար, և կօգտագործվի ոչ միայն
պետական և պաշտպանության ոլորտների ներկայացուցիչների, այլև լայն հանրության կողմից, քանի
որ հենց հարկատուները պետք է կառավարությանը
պարտավորեցնեն հաշվետու լինել պետական
ռեսուրսների բաշխման և ծախսման հարցում։
CIDS-ը ողջունում է արձագանքները այս ուղեցույցի
վերաբերյալ։
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«Gento ommolut velentium untis qui intiorent facipid ut as nones dolora di vel illaudiorpos voluptios
nullace aquatat laccum sit ommossundel magnit,
sedit eseceaque prepe natur»
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Ներածություն
Սույն ուղեցույցը պատրաստվել է պաշտ
պանության նախարարությունների քաղաքացիական ծառայողների և զինված ուժերի
անձնակազմի համար, ովքեր ցանկանում են
ձեռք բերել կամ խորացնել իրենց գիտելիքները
պետական ֆինանսների կառավարման (ՊՖԿ)
ոլորտում։ Այն նախատեսված է թե՛ տվյալ ոլորտի
սկսնակների համար, ովքեր ցանկանում են
ծանոթանալ ՊՖԿ-ի հասկացությանը, և թե՛ ֆինանսական գծով պաշտոնյաների համար, որոնց
նպատակն է ընդլայնել ՊՖԿ-ի ոլորտում իրենց
փորձառությունը։ Այս ուղեցույցը կարող է օգտակար լինել նաև այլ ոլորտի քաղաքացիական
ծառայողների համար, որոնց հետաքրքրում են
պետական ֆինանսների կառավարման հարցերը։

Փաստաթուղթը բաղկացած է չորս հիմնական
մասից: Առաջին մասում հակիրճ անդրադարձ
է կատարվում պետական ֆինանսների կառավարման նշանակությանն ու դերին, ինչպես
նաև ներկայացվում է բյուջեի հայեցակարգն
ու բյուջեի հիմնական սկզբունքները: Երկրորդ
մասում վերլուծության են ենթարկվում պետական ֆինանսների կառավարման ոլորտի հիմնական դերակատարները: Այն կարևորում է բյուջետային ցիկլում գործադիրի, խորհրդարանի և
բարձրագույն աուդիտորական մարմինների
առանձնահատուկ դերը: Երրորդ մասում լուսաբանվում են բյուջեի կառավարման առանձին
փուլերը՝ մասնավորապես շեշտադրելով բյուջեի
կազմման, իրականացման և վերահսկման
գործընթացները, իսկ չորրորդ մասում քննարկվում
են որպես գաղտնի դասակարգված բյուջեների
առանձնահատկությունները:
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1.1 	ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ԴԵՐԸ

Պետական ֆինանսների կառավարումը համալիր ոլորտ է, որին այս կամ այն չափով իրենց
մասնագիտական գործունեության ընթացքում
առնչվում են պետական ծառայողների և
զինված ուժերի անձնակազմի մեծ մասը:
Երբ աշխատակիցներից մեկը մասնակցում
է ծրագրի բյուջեի կազմման գործընթացին,
գնման հայտ է ներկայացնում, ուսումնասիրում
է ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվությունը
կամ փաստաթուղթ է կազմում ներքին կամ
արտաքին աուդիտի համար, ապա տվյալ
անձը դառնում է պետական ֆինանսների կառավարման գործընթացի մասնակից:
Մասնագիտական ֆինանսական տեսան
կյունից՝ պետական ֆինանսների կառավարումը
ներառում է գործունեության մի շարք ընդգրկուն
ուղղություններ, այդ թվում՝ եկամուտների
մոբիլիզացումը, առկա միջոցների հատկացումը
տարբեր գործողությունների իրականացման
համար և համապատասխան ֆինանսական
միջոցների հաշվառումը: Սույն փաստաթղթում
չենք անդրադառնա եկամուտների կառավարմանը, որը պետական ֆինանսների կառավարման (ՊՖԿ) համակարգի կարևոր
բաղկացուցիչ մաս է հանդիսանում, քանի որ
այն առանձին լայնածավալ ուսումնասիրություն
է պահանջում 1: Փոխարենը՝ կանդրադառ
նանք գործունեության երկրորդ և երրորդ
ուղղություններին.

1 Հարկ է նշել, որ եկամուտների կառավարումը սերտորեն առնչվում
է ծախսերի կառավարմանը՝ հատկապես ընդհանուր բյուջեի որոշման
և տարեկան կտրվածքով դրամական հոսքերի կառավարման
համատեքստում:
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▪▪ առկա

միջոցների հատկացումը տարբեր
գործողությունների իրականացման համար, որի մեջ ընդգրկված է ծախսերի
պլանավորումը, հաստատումը և իրականացումը, և

▪▪ համապատասխան
ների հաշվառումը:

ֆինանսական միջոց

Պետական ֆինանսների կառավարման
ոլորտում տարբեր գործընթացները ձևավորվում
են բյուջետային ցիկլի շրջանակներում: Տարեկան ցիկլի նպատակն է ապահովել պետական ծախսերի պատշաճ պլանավորումը,
հաստատումը, իրականացումը և հաշվառումը:

Բյուջետային ցիկլը պետական ֆինանսների
կառավարման կարևոր բաղկացուցիչ մաս
է, որի նպատակն է ապահովել պետա
կան ծախսերի պատշաճ պլանավորումը,
հաստատումը, իրականացումը և հաշվառումը:

1.2. 	ԲՅՈՒՋԵ ԵՎ
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ

Բյուջեն կառավարման գործընթացի
առանցքային քաղաքական փաստաթուղթ
է: Թեև կողմնակի դիտորդի տեսանկյունից
բյուջեն կարող է դիտարկվել որպես տարբեր
ֆինանսական թվերի սոսկ տեխնիկական պատկեր, իրականում այն ունի ավելի
մեծ նշանակություն: Ժողովրդավարական
երկրներում բյուջեն կառավարության արձագանքն է քաղաքացիների կարիքներին և
առաջնահերթություններին: Այդ կարիքները
ձևակերպված են քաղաքականության նպատակներում, որոնք կարող են լինել որակական (օրինակ՝ երկրի անվտանգության
ներուժի մեծացում) կամ էլ քանակական
(օրինակ՝ շուկայի հավասարակշռում): Քաղաքականության նպատակների մեծ մասի
պարագայում պահանջվում են պետական ֆի-

նանսական ռեսուրսներ, որոնք կարող են ձևավորվել միայն հարկերի և վճարների հավաքագրման միջոցով: Քանի որ այդ ռեսուրսները
սահմանափակ են, բյուջեի ծախսային մասն
արտացոլում է այն իրողությունը, թե ինչպես
է կառավարությունը, պետական ռեսուրսների
ներդրման միջոցով, պլանավորում սահմանել
առաջնահերթությունները և կիրառել ռե
սուրսները՝ իր տարեկան և բազմամյա նպատակներն իրականացնելու համար:
Բյուջետավորմանն առնչվող ազգային գործելակերպերը տարբեր երկրներում տարբեր
են և մեծապես պայմանավորված են քաղաքական, իրավական, սահմանադրական,
ինստիտուցիոնալ և մշակութային առանձնահատկություններով: Կարևոր է, որպեսզի
երկրները հստակեցնեն և կառավարեն իրենց
ազգային ռեսուրսները՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր երկրին բնորոշ հանգամանքները՝
միևնույն ժամանակ առաջնորդվելով համ
ընդհանուր բյուջետային սկզբունքներով և
ուղեցույցներով:
Պետական բյուջեի կառավարման ոլորտը
սովորաբար կարգավորվում է բյուջեի
մասին համընդգրկուն օրենսդրությամբ, որը
կարող է անվանվել «բյուջեի մասին հիմնական օրենք»: Բյուջեի մասին հիմնական
օրենքով կարգավորվում են բյուջետային
գործընթացների բոլոր փուլերը` կազմման
փուլից մինչև հաստատում, կատարում և վերահսկում: Այն նաև սահմանում է բյուջեի կառավարման հիմնական սկզբունքները:
Բյուջեի կազմման և իրականացման համար
պետք է հիմք հանդիսանան միջազգայնորեն
ընդունված բյուջետային սկզբունքները: Այդ
սկզբունքները իրենց մեջ ներառում են լավագույն միջազգային փորձառությունը և
ուղեցույց կարող են հանդիսանալ բյուջետային ցիկլի բոլոր փուլերի համար: Այս

գրքույկում մասնավորապես կարևորվում է
անվտանգության ոլորտը:
ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ՝
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ
ՀԱՏՈՒԿ ԴԻՏԱՐԿՄԱՄԲ
1. Նախնական լիազորում – Խորհրդարանը
պետք է լիազորի գործադիր մարմնին՝
ծախսերը կազմակերպելու համար:
2.

Միասնություն – Բոլոր ծախսերն ու
եկամուտները պետք է խորհրդարանին
ներկայացվեն մեկ միասնական բյուջեի
փաստաթղթով:

3.

Պարբերականություն – Ակնկալվում
է, որ գործադիր մարմինն ամեն տարի
բյուջեն խորհրդարանին կներկայացնի
ընդունված ժամանակացույցի համաձայն:
Պարբերականությունը նաև ենթադրում
է, որ անհրաժեշտ է սահմանել ժամա
նակացույց, որի ընթացքում հատկացված
գումարները պետք է ծախսվեն:

4.

Հստակություն – Բյուջեի յուրաքան
չյուր տողի մեջ նշված գումարը և նկա
րագրությունը պետք է հստակորեն
արտացոլեն կառավարության ծախսերը:
Այդ իսկ նպատակով, բյուջեի հոդվածների
նկարագրությունը չպետք է լինի անորոշ,
իսկ կոնկրետ բյուջետային հոդվածին
առնչվող դրամական միջոցները չպետք է
լինեն շատ մեծ:

5.

Օրինականություն – Բոլոր ծախսերը և
գործողությունները պետք է իրականացվեն
օրենքի համաձայն:

6.

Դյուրըմբռնելի կառուցվածք/թափան
ցիկություն – Ակնկալվում է, որ գործա
դիր մարմինը պետք է ծախսերի նա
խահաշվարկի պլանը խորհրդարանին
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ներկայացնի այնպես, որ այն հեշտությամբ
ընկալելի և մատչելի լինի խորհրդա
րանում սովորաբար ներկայացված լայն
և բազմաշերտ լսարանի համար:
7.

8.

9.

Ամբողջականություն – Պետական
բյուջեն, որը ներառում է անվտանգության
ոլորտի տարբեր ուղղությունները, պետք
է լինի համալիր և ամբողջական: Ոչ մի
ծախս չպետք է անտեսվի, այդ թվում՝
անվտանգության բոլոր ծառայությունների
բյուջեները, որոնց թվում են՝ ռազմա
կան, այլ պետական ռազմականացված
կազմակերպությունները, ոստիկանությունը
և հետախուզական ծառայությունները,
ինչպես նաև գործադիր մարմնի կողմից
ներգրավված մասնավոր ռազմական
ընկերությունները:
Հրապարակայնություն – Յուրաքանչյուր
քաղաքացի (անհատապես կամ այլ
անձանց հետ միասին) պետք է հնա
րավորություն ունենա արտահայտելու
բյուջեի վերաբերյալ իր կարծիքը: Հետե
վաբար, անհրաժեշտ է, որպեսզի բյուջեի
բոլոր փաստաթղթերի կառուցվածքը
օգտագործման տեսանկյունից լինի
դյուրըմբռնելի և հասանելի ամբողջ երկրում
(օրինակ՝ պատճենները ուղարկվեն տեղա
կան գրադարաններին):
Համաձայնեցվածություն – Հստակ կապ
պետք է ձևավորվի քաղաքականության,
պլանների, բյուջեի մուտքերի և կատարո
ղականի արդյունքների միջև:

10. Մեթոդները և նպատակները/ծախսեր
-արդյունք հարաբերակցությունը –
Բյուջեի մեկնաբանումը պետք է թույլ
տա պարզորոշ հասկանալ բյուջեի նպա
տակները՝ ներդրված ռեսուրսների ծա
վալի, արտադրողականության կամ կա
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տարողականի ցանկալի նպատակների
ձեռքբերման և պլանների չափելի
արդյունքների տեսանկյունից: Ճկուն
բյուջեն պետք է թույլ տա նշված երեք պա
րամետրերից որևէ մեկի փոփոխությունը:
Աղբյուր՝ IPU, DCAF, “Parliamentary Oversight of
the Security Sector”, 2003թ․։

Պատշաճ կառավարվող երկրներում ֆինանսների կառավարման հիմնական
սկզբունքը կայանում է նրանում, որ կառավարության գործադիր մարմինը չի կարող
հանրությունից գումար վերցնել և ոչ էլ ծախսել
այդ գումարը՝ քանի դեռ չի ստացել օրենսդիր
մարմնի հավանությունը, որը հանդես է գալիս
որպես քաղաքացիների ներկայացուցչական
մարմին2: Խորհրդարանի կողմից ծախսերի
հաստատումը սովորաբար տրամադրվում է
օրենքի տեսքով՝ տարեկան բյուջեի մասին
օրենքով, որը կքննարկվի հաջորդիվ՝ հետագա
վերլուծության ընթացքում:
Բյուջեի միասնականության սկզբունքը
նույնպես անհրաժեշտություն է, քանի որ դրա
միջոցով ապահովվում է բոլոր ծախսերի
(և եկամուտների) ամբողջականությունը և
թափանցիկությունը: Չնայած այն հանգամանքին, որ պաշտպանության ոլորտն ունի իր
առանձնահատկությունները, կարևոր է հավատարիմ մնալ միասնականության սկզբունքին
և խուսափել հավելյալ բյուջեներ կազմելուց,
արտաբյուջետային ծախսերից և եկամուտներից
կամ որևէ այլ արտոնյալ պայմաններից, որոնք
բյուջեի հետ կապված որոշումների ընդունման
ընդհանուր սկզբունքներից դուրս են: Այս
սկզբունքը նաև թույլ է տալիս ապահովել
լիարժեք թափանցիկություն և բացառել առանց
խորհրդարանի իմացության արտաքին ֆինանսավորման հավանականությունը:
2	S. Schiavo-Campo, “The Budget and its Coverage”, in A. Shah,
Budgeting and Budgetary Institutions, Governance and Accountability
Series, the World Bank, p. 53.

Պարբերականության սկզբունքը երաշխավորում
է բյուջեն կազմելու և այն խորհրդարանին
ներկայացնելու կանոնավոր ժամանակացույցի
առկայությունը: Չնայած այն հանգամանքին,
որ բյուջեները սովորաբար հաստատվում են
տարեկան կտրվածքով, դրանք նաև պետք
է ներառեն երկարաժամկետ կանխատեսում:
Բազմաթիվ նախագծերի և ծրագրերի իրականացման համար պահանջվում է ավելի քան մեկ
տարի, կամ դրանք կարող են ֆինանսական
ազդեցություն ունենալ հետագա տարիների
վրա։ Երկարաժամկետ կանխատեսումը սովորաբար ենթադրում է ավելի ընդգրկուն բյուջետային շրջանակի կազմում՝ միջնաժամկետ
հեռանկարով (ՄԺԲՇ՝ Միջնաժամկետ բյուջետային շրջանակ), որով սահմանվում են
միջնաժամկետ ծախսերի առաջնահերթություն
ները և բյուջեի որոշակի սահմանափակում
ները, որոնց հիման վրա կարող են մշակվել
և հստակեցվել ոլորտային պլանները:
Բյուջեի հստակությունը և դյուրըմբռնելի
կառուցվածքը, այլ կերպ ասած՝ թափանցիկությունը, հույժ կարևոր են պատշաճ
կառավարում ապահովելու համար: Վերջին
տասնամյակում մի շարք միջազգային
կազմակերպություններ և վերլուծական
կենտրոններ հատուկ ուշադրություն են
դարձրել աշխարհի տարբեր երկրներում
բյուջեի թափանցիկության ապահովմանը3:
3 Միջազգային կազմակերպությունները, ինչպիսիք են՝ Տնտեսական
համագործակցության և զարգացման կազմակերպությունը (ՏՀԶԿ),
ՆԱՏՕ-ն և Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության
կազմակերպությունը (ԵԱՀԿ) հրատարակել են իրենց սեփական
ձեռնարկները, որոնցում կարևորում են բյուջեի թափանցիկության
բարձրացումը և առաջարկում են համապատասխան վերլուծություն,
խորհրդատվություն և գնահատման մեթոդներ՝ երկրներին բարեփոխման
գործընթացում աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով: ՄԱԿ-ը
նույնպես կարևոր հարթակ է տրամադրում պաշտպանության ոլորտի
բյուջեի թափանցիկության ապահովման համար՝ Ռազմական ծախսերի
ստանդարտացված միջազգային հաշվետվությունների կազմման իր
համապատասխան գործիքների միջոցով, որոնք կիրառության մեջ են
1980 թվականից: Միջազգային վերլուծական կենտրոնը՝ Բյուջետային
հարցերով միջազգային գործակցությունը (International Budget Partnership),
ամբողջ աշխարհում կանոնավոր կերպով տարեկան հարցումներ է
անցկացնում բյուջեի թափանցիկության վերաբերյալ: Թրանսփարենսի
ինթերնեշնլը ևս վերջերս ներդրել է բյուջեի թափանցիկության
գնահատման համակարգ: Տե՛ս Transparency International UK (2011),
The Transparency of National Defence Budgets- an Initial Review,
Transparency International UK, Defence and Security Programme. 

Կա համոզմունք այն մասին, որ բյուջեի թափանցիկությունը բարձրացնում է հաշվետվողականության աստիճանը և պետական միջոցներն
օգտագործելիս բերում է ծախսեր-արդյունք
հարաբերակցության արդյունավետության,
հատկապես այն ոլորտներում, որոնց ուղղվում
են պետական միջոցների մեծ մասը, ինչպես
օրինակ՝ պաշտպանության ոլորտը4:
Պետական միջոցներն օգտագործելիս հետևողականություն և թափանցիկություն ապահովելու
նպատակով բազմաթիվ երկրներ կիրառում են
ծրագրային բյուջետավորում, որը պատշաճ կառավարման չափանիշ է դառնում: Ծրագրային
բյուջետավորումը բյուջեի կազմակերպման և
դասակարգման մեթոդ է՝ ընդհանուր նպատակներ ունեցող ծրագրերի հիման վրա՝
վարչարարական կամ մուտքային տողերի համաձայն տրամադրվող ֆինանսավորման փոխարեն: Ծրագրային մոտեցման մեջ առավել
կարևորվում են արդյունքները, քան մուտքային
տվյալները: Պաշտպանության ոլորտի համար
առաջին ծրագրային բյուջեներից մեկը ներդրվել
է ԱՄՆ-ում՝ 1960թ., որն առավել մանրամասն
կներկայացվի ստորև (PPBS):

4 Թրանսփարենսի ինթերնեշնլը ևս վերջերս պաշտպանության ոլորտում
ներդրել է բյուջեի թափանցիկության գնահատման համակարգ: Տե՛ս
Transparency International UK (2011), “The Transparency of National
Defence Budgets- an initial review”, Transparency International UK,
Defence and Security Programme.
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ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ,
ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ
ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
(ՊԾԲՀ/PPBS) ԱՄՆ-ՈՒՄ 1960-ԱԿԱՆ
ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ
« (...) Պլանավորման, ծրագրավորման և
բյուջետավորման համակարգը (ՊԾԲՀ/
PPBS) առաջին անգամ կիրառվել է ԱՄՆ-ում
[60-ականների սկզբին] պաշտպանության
բյուջեի մշակման նպատակով [և ներկայումս
կիրառվում է բազմաթիվ այլ երկրներում]
(..): ՊԾԲՀ-ին բնորոշ ցիկլը իր մեջ ներառում է պլանավորման նախնական
փուլ, որում վերլուծության են ենթարկվում
անվտանգության միջավայրը, ինչպես նաև
ազգային շահերը և սպառնալիքները, որի
արդյունքում սահմանվում են զինված ուժերի
առաջադրանքները, կազմը և կառուցվածքը:
Ծրագրերը մշակվում են՝ հաշվի առնելով
այս հրամայականները: Ծրագիրը, որը
յուրատեսակ բիզնես պլան է հանդիսանում,
սահմանում է իրականացման ենթակա հստակ
նպատակները: Այն ցիկլի մեջ առանցքային
դեր ունի, քանի որ ապահովում է սահմանված
նպատակների և ֆինանսական ռեսուրսների
միջև կապը: Այսպիսով՝ ՊԾԲՀ-ն չի հիմնվում
ռեսուրսների հատկացման պրակտիկայի
վրա՝ ըստ ներկայացված պահանջների, փոխարենը՝ շեշտը դնում է պլանավորման և
ծրագրավորման վրա՝ հիմք ընդունելով առկա
և կանխատեսվող բյուջետային սահմանափակումները: Հետևաբար, կարևոր է, որպեսզի
ծրագրերը մշակվեն առաջնահերթության
սկզբունքով, որի դեպքում բավարարվում
են զինված ուժերի առավել առաջնային
կարիքները: Առաջնահերթությունները որոշելու
համար կարող է օգտագործվել նախատեսված
նպատակը չիրականացնելու հետևանքների
հետ կապված ռիսկերի գնահատումը: Ցիկլի
վերջում կատարողականի գնահատման
փուլն է, որի ընթացքում նախարարությունը՝
մասնավորապես, և հասարակությունը՝
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ընդհանուր առմամբ, կարող են որոշել, թե
տարեվերջին որքանով են նպատակները
իրականացվել: Այսպիսով կարելի է ունենալ
ռեսուրսների արդյունավետ բաշխում...»:
Աղբյուր՝ Defence Budget Transparency on the Internet,
by Kate Starkey and Andri van Meny Information
& Security, Հատոր 5-րդ, 2000թ. C4 in Defence of
Reengineering; IPU, DCAF, “Parliamentary Oversight
of the Security Sector”, 2003թ.

Կատարողականի սահմանումը և գնահատումը ևս սկսում են մեծապես կարե
վորվել բյուջեի կառավարման համար, և այս
համատեքստում պաշտպանության ոլորտը
չպետք է լինի բացառություն: Չնայած
այն հանգամանքին, որ պաշտպանության
ոլորտում կատարողականի սահմանումը և
գնահատումը առավել դժվար է, քան շատ այլ
ոլորտներում, այնուամենայնիվ, որպես կատարողականի ցուցիչ, շեշտադրումը մարտական պատրաստվածության/կարողությունների
վրա օգտակար է եղել պաշտպանության
ոլորտում դերի, կառուցվածքի, կատարողականի և ռեսուրսների կարիքների սահմանման
հարցում5:
Քանի որ պաշտպանության ոլորտն ունի
բազմաթիվ առանձնահատկություններ, որոնք
նաև բնորոշ են մի շարք այլ ոլորտների,
պաշտպանության ոլորտի բյուջետային
գործընթացը պետք է ներառվի կառավարության ընդհանուր պլանավորման, քաղաքականության մշակման և բյուջետային
համակարգի մեջ և համապատասխան լինի
պաշտպանության ուժերի ժողովրդավարական և քաղաքացիական վերահսկողության
սկզբունքներին: Ցանկացած երկրի քաղաքացիների համար օգտակար կլինի այնպիսի
պաշտպանության ոլորտի առկայությունը, որն
իր գործունեությամբ հաշվետու է ժողովրդա5	N. Ball, M. Holmes, “Integrating Defence into Public Expenditure
Work”, ՄԹ-ի Միջազգային զարգացման դեպարտամենտ, 2002թ:

վարական, քաղաքացիական սկզբունքներով
կառավարվող մարմնին և առաջնորդվում է
նույն համընդհանուր կանոններով ու ընթացակարգերով, ինչ որ մյուս ոլորտները: Քանի որ
անվտանգությունը ցանկացած կառավարության
կարևորագույն առաջնահերթությունն է և հաճախ ներառում է հարցեր, որոնք առնչվում
են այլ երկրների հետ, պաշտպանության
ոլորտը պետք է ունենա գաղտնիության
պահպանման որոշակի արտոնություն՝
ազգային անվտանգության հարցերին առնչվող
գաղտնի տեղեկությունները մշակելիս: Սակայն կարևոր է թույլ չտալ, որպեսզի որոշակի

աստիճանի գաղտնիության պահպանման
արտոնությունը որպես պատրվակ շահարկվի՝
ֆինանսների արդյունավետ կառավարման
ընդհանուր կանոններից և ընթացակարգերից
խուսափելու համար 6: Ֆինանսների կառավարման սկզբունքների և պատշաճ կառավարման ընդունված պրակտիկայի անտեսումը
կարող է անբարենպաստ հետևանքներ ունենալ և նվազեցնել պաշտպանության ուժերի
ներուժը՝ պետության և նրա քաղաքացիների
պաշտպանության ոլորտում օրենքով իրենց
վերապահված պարտականությունները իրականացնելու գործում:

6

Ibid.
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2. Ինստիտուցիոնալ դաշտ
Բյուջեի կազմման և քաղաքականության
մշակման գործընթացներում ներգրավված
տարբեր դերակատարների պարտականու
թյունները պետք է լինեն հստակ սահմանված:
Խորհրդարանական ժողովրդավարության
դեպքում, իշխանության բաշխման
սկզբունքների համաձայն՝ բյուջեն կազմվում
է գործադիր մարմնի կողմից, սակայն
հաստատվում է օրենսդիր մարմնի, այսինքն՝
խորհրդարանի կամ ազգային ժողովի
կողմից: Խորհրդարանի կողմից ծախսերի
(ինչպես նաև հարկման) հաստատման
անհրաժեշտությունը, որը բրիտանական
սահմանադրական ավանդույթի մեջ կոչվում է
«դրամապանակի իշխանություն», խորհրդարանի լիազորություններից առանցքայինն է,
որը կառավարությանը պարտավորեցնում է
հաշվետու լինել: Եթե հաստատման ներկայացված փաստաթուղթը մերժվում է, ապա
կառավարությունը ֆինանսական միջոցները
ծախսելու սահմանադրական իրավունք չի
ունենա, և եթե դա վերաբերում է ամբողջ
համապետական բյուջեին, ապա մերժման
դեպքում կառավարությունը ստիպված կլինի
հրաժարական ներկայացնել: Եվ ընդհակառակը, եթե այն հաստատվում է, ապա դա
նշանակում է, որ խորհրդարանը պետական
միջոցները վստահել է կառավարությանը, որը
պատասխանատվություն է ստանձնում, որ
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ստեղծվեն համապատասխան մեխանիզմներ՝
ֆինանսական միջոցներն ըստ նախատեսվածի,
ռացիոնալ և արդյունավետ ծախսելու նպատակով:

2.1.	ԳՈՐԾԱԴԻՐ
ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ

2.1.1. 	ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
(ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ
ԿԱԲԻՆԵՏ)
Նախարարների խորհուրդը (որոշ երկրներում
այլ կերպ անվանվում է կառավարություն
կամ կաբինետ) խորհրդարանական համակարգերում գերագույն գործադիր մարմինն
է: Նրա կազմում ընդգրկված են նախարարներ, որոնք պատասխանատու են
առանձին ոլորտների համար, այդ թվում՝
պաշտպանության նախարարը։ Այն նախագահում է վարչապետը, որին որոշ
երկրներում այլ կերպ անվանում են նախարարների խորհրդի նախագահ: Նախարարների խորհուրդը որոշումները կայացնում է կոլեգիալ կարգով: Խորհուրդը իր
գործունեության ընթացքում պետք է նախարարների և նրանց ոլորտների պահանջներն
ու առաջնահերթությունները համատեղի
կառավարության՝ որպես կոլեգիալ մարմնի
պահանջների հետ, և համաձայնեցնի դրանք
ընդհանուր քաղաքականությանը:

Ինչ վերաբերում է պետական ֆինանսների
կառավարմանը, Նախարարների խորհուրդն
այս գործընթացում ունի երկու առանցքային
դեր: Տարբեր նախարարների միջև առաջիկա
տարվա համար ռեսուրսների հատկացման շուրջ
բախում ծագելու պարագայում, Նախարարների
խորհուրդը լիազորված է լուծելու ծագած խնդիրը:
Նախարարների խորհրդի երկրորդ դերը կայանում է նրանում, որ հաստատի բյուջեի մասին
օրենքի նախագիծը, որն էլ իր հերթին պետք է
ներկայացվի խորհրդարանի քննարկմանը, քանի
որ նախարարներն անհատապես չեն կարող
ֆինանսական միջոցների պահանջ ներկայացնել խորհրդարանին: Բնական է, որ որոշ
նախարարներ շահագրգռված են, որպեսզի
իրենց ոլորտում ծախսերն ավելացվեն, որը սակայն կարող է հակասել Խորհրդի կոլեկտիվ
շահերին, այն է՝ հետամուտ լինել ընդհանուր
ծախսերի և եկամուտների նվազեցմանը, օրինակ՝ պահպանել ցածր հարկերը և խուսափել
հավելյալ պարտք վերցնելուց: Բյուջեի կազմման
գործընթացում Նախարարների խորհրդի կարե
վոր դերն է հավասարակշռել ընդհանուր քաղաքականությունը և առանձին ոլորտների ֆինանսական կարիքները կամ նպատակները:
Կառավարության կենտրոնական մարմինը
(Կառավարության քարտուղարություն, պետական գրասենյակ կամ Ֆինանսների նախարար)
կարևոր դեր ունի Նախարարների խորհրդին
ֆինանսական առաջնահերթությունների համակարգման և պետական ֆինանսների կառավարման հարցերի վերաբերյալ քաղաքականության մշակման ուղղությամբ աջակցություն
տրամադրելու գործում: Այն համակարգում է
բոլոր նախարարական պորտֆելների աշխատանքը, ներառյալ առաջնահերթությունների
սահմանումը, ռազմավարության պլանա
վորումը, քաղաքականության և ռեսուրսների
համադրումը, ներկայացված առաջարկների
որակի ստուգումը և, որոշումներն ընդունելուց
հետո, դրանց իրականացման ընթացքում

մշտադիտարկման ապահովումը: Շատ կարե
վոր է, որպեսզի նախարարությունները, այդ
թվում՝ պաշտպանության նախարարությունը,
անհատապես սերտ և կառուցողական համագործակցության մեջ լինեն կառավարության
կենտրոնական մարմնի հետ, որը համակարգում
է ֆինանսների կառավարումը:

Բյուջետային գործընթացի համակար
գումը կառավարության կենտրոնական
հաստատությունների միջև, որոնք պատասխա
նատու են ֆինանսների կառավարման հա
մար, հույժ կարևոր է: Անհրաժեշտ է, որպեսզի
գործեն ֆորմալ ընթացակարգի կանոններ
և հաղորդակցման հստակ ուղիներ՝ այդ
կառույցների միջև համակարգումը և կանո
նավոր խորհրդատվություններն ապահովելու
նպատակով:
2.1.2. 	ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսների նախարարությունը (ՖՆ), որպես
կանոն, առանցքային դեր ունի բյուջետային
ցիկլի կառավարման հարցում: Ֆինանսների
նախարարության դերը չի սահմանափակվում
միայն թվերի հավաքագրման մեխանիկական
աշխատանքով, որը նախկինում ընդունված էր
կոմունիստական համակարգ ունեցող երկրների
կենտրոնական պետական պլանավորման ժամանակաշրջանում: Երկրների մեծ մասում ֆինանսների նախարարությունն օժտված է լայն
լիազորությամբ, այն է՝ սահմանել ծախսերի շեմը
և առանձին նախարարությունների հետ վարել
բանակցություններ առաջնահերթությունների և
ֆինանսական առաջարկների շուրջ: Այսպիսով,
բյուջետային գործընթացում նրա դերը
առանցքային է:
Ֆինանսների նախարարությունն ակտիվ
մասնակցություն ունի բյուջեի ցիկլի բոլոր
փուլերում: Նախևառաջ, այն մշակում է բյուջեի
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կազմման ուղեցույցները, որոնք ուղարկվում
են բոլոր նախարարություններին, այդ թվում՝
պաշտպանության նախարարությանը (ՊՆ):
Բյուջեի հայտերը ստանալուց հետո նախարարությունը սկսում է առանձին նախարարությունների հետ բանակցությունները՝
նպատակ ունենալով ապահովել բյուջեի նախագծի ընդհանուր համապատասխանությունը
քաղաքականությանը և մակրոտնտեսական
նպատակներին: ՖՆ-ի լիազորությունների մեջ
է մտնում բյուջեի մասին օրենքի նախագծի
մշակումը, և գլխավոր փաստարկների ու
ֆինանսական հիմնավորումների նախապատրաստումը, որոնք հետագայում պետք
է օգտագործվեն խորհրդարանում: Բյուջեի
մասին օրենքի ընդունումից հետո ՖՆ-ն պատասխանատվություն է ստանձնում համակարգելու դրա կիրարկումը և ժամանակին,
հաջող ու արդյունավետ իրականացումը:
Ֆինանսների նախարարության կազմում
գործող բյուջեի հարցերով կենտրոնական
գրասենյակը պետք է ունենա համապատասխան որակավորում և կարողություն՝ գնահատելու բյուջեի բոլոր հայտերի նպատակահարմարությունը, ներառյալ պաշտպանության
նախարարության բյուջեի հայտը: Այս
առումով կարևոր է, որպեսզի ֆինանսների
նախարարությունները ունենան անհրաժեշտ
կարողություններ՝ քննադատաբար գնահատելու անվտանգության ծրագրերը, ինչպես
նաև կարողություն՝ վերլուծության ենթարկելու
կառավարության մյուս ծրագրերը: Ֆինանսների
նախարարությունը պետք է գնահատի ՊՆ-ի
տարեկան ծախսերի առաջարկները միջնաժամկետ կտրվածքով և պետք է հավաստիանա, որ սերտ կապ կա ռազմավարական պլանավորման, պաշտպանական պլանավորման և
բյուջետավորման միջև: Չնայած այն հանգամանքին, որ բյուջեի սահմանված շեմից շեղում
չպետք է լինի, սակայն կարևոր է, որպեսզի
պաշտպանության նպատակները, գնումներին
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առնչվող որոշումները և սահմանված կայուն
զարգացման երկարաժամկետ նպատակներն
իրականացվեն:
2.1.3. 	ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ոլորտային նախարարությունների, ներառյալ ՊՆ-ի պարտականությունների մեջ
է մտնում ոլորտային ծրագրերի և բյուջեի
առաջարկների մշակումը՝ հիմք ընդունելով
քաղաքականությամբ նախատեսված ուղղու
թյունները և ֆինանսական շրջանակը, որոնք
սահմանվել են կառավարության/Նախարարների խորհրդի կողմից: ՊՆ-ն պետք
է հավաստիանա, որ պաշտպանության
ոլորտի տարբեր հաստատությունների միջև
ռեսուրսների հատկացումը համահունչ է քաղաքականությամբ սահմանված առաջնա
հերթություններին: Այն նաև պետք է երաշ
խավորի, որ բյուջեն օժանդակի ամբողջ
ոլորտի կայուն զարգացմանը՝ համոզվելով, որ
հասանելի միջոցների և քաղաքականության
նպատակների միջև առկա է համապատաս
խանություն:
ՊՆ-ի ֆինանսական հարցերով պաշտոնյաները
պետք է միջնորդ օղակ հանդիսանան Ֆինանսների նախարարության և առանձին
պաշտպանական հաստատությունների միջև,
որոնք գտնվում են ՊՆ-ի կազմում՝ ապահովելու,
որ ընդհանուր բյուջեում հաշվի առնվեն տարեկան բյուջեի ցիկլում սահմանված ֆինանսական
սահմանափակումները: Հաշվի առնելով այն
հանգամանքը, որ երկրների մեծ մասում ՊՆ-ն
բավականին լայնամասշտաբ ոլորտ է, որն
իր մեջ ներառում է մի շարք կազմակերպչական ստորաբաժանումներ, անհրաժեշտ է, որ
ՊՆ-ն բյուջեի ուղեցույցները հնարավորինս
շուտ տրամադրի իր ենթակայությամբ գործող
ստորաբաժանումներին, որպեսզի վերջիններս
բավարար ժամանակ ունենան ներքին առաջ
նահերթությունները սահմանելու համար և

բյուջեի իրատեսական առաջարկ մշակեն իրենց
գործունեության ոլորտի շրջանակներում: Նախարարների խորհրդի և Ֆինանսների նախարարության կողմից պաշտպանության
ոլորտի բյուջեի շրջանակը սահմանելուց
հետո ՊՆ-ն ստանձնում է բյուջեի նախնական
կանխատեսվող առաջարկների մշակումը՝ համագործակցելով տարբեր ծառայությունների
և պաշտպանական գերատեսչությունների
հետ, ինչպիսիք են՝ բանակը, ռազմածովային
ուժերը, օդային ուժերը, հետախուզական ծառայությունները և այլն:
Ինչպես այլ ոլորտային նախարարությունների
դեպքում, ՊՆ-ն նույնպես պատասխանատու
է բյուջեի կատարման համար՝ Ֆինանսների
նախարարության կողմից սահմանված կանոնակարգման վերահսկիչ մեխանիզմների շրջանակներում: ՊՆ-ն, իր պարտավորությունների
շրջանակներում, պատասխանատու է պետական հատվածի արտադրողականության հնարավորինս բարձրացման համար, այդ թվում՝
խնայողությունների հնարավորության դիտարկում ոլորտային որոշ ուղղություններում՝
միաժամանակ համոզվելով, որ դա բացասաբար չի ազդի զինված ուժերի օպերատիվ
կարողությունների վրա:

2.2. 	ՕՐԵՆՍԴԻՐ ՄԱՐՄՆԻ
(ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ/ԱԶԳԱՅԻՆ
ԺՈՂՈՎ) ԴԵՐԸ

Ինչպես նշվեց ավելի վաղ, օրենսդիր մարմինն
առանցքային դեր ունի պետական ծախսերի
լիազորման գործում և կառավարությանը
պարտավորեցնում է հաշվետու լինել առ այն, թե
ինչպես են ծախսվում ֆինանսական միջոցները:
Քանի որ անվտանգության և պաշտպանության
ոլորտը ծախսում է պետական բյուջեի բավական մեծ մասը, անհրաժեշտ է, որպեսզի
խորհրդարանը հաստատի, վերահսկի և կառավարությանը պարտավորեցնի հաշվետու լինել
պետական ռեսուրսների ծախսման վերաբերյալ:

Խորհրդարանների դերը կարևոր է բյուջեի
ցիկլի բոլոր փուլերում՝ հաստատում, կատարում
և վերահսկում: Բյուջեի հաստատման փուլում
խորհրդարանները պետք է ներգրավված լինեն
քաղաքականության առաջնահերթությունների
վերաբերյալ մանրամասն քննարկումների մեջ,
որոնց ընթացքում որոշվում է ռեսուրսների
հատկացումը պաշտպանության ոլորտին:
Բյուջեի կատարման փուլում խորհրդարանը պետք է վերլուծի կառավարության
աշխատանքը՝ ուսումնասիրելով ծախսերի
հաշվետվությունները, ներկայացնի քննադատական հարցադրումներ, ինչպես նաև կիրառի
խորհրդարանական վերահսկողության այլ
մեթոդներ՝ հետամուտ լինելով բարձրացնել թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունը:
Վերահսկման եզրափակիչ փուլում խորհրդարանը պետք է հավաստիանա, որ ՊՆ-ի բյուջեն
ծախսվում է սահմանված հատկացումներով
և խնայողության, ռացիոնալության և արդյու
նավետության սկզբունքներով, այսինքն՝
ծախսեր-արդյունք հարաբերակցության
սկզ
բ ուն
ք ով: Հաճախ խորհրդարանը այդ
գործառույթն իրականացնում է ազգային
աուդիտորական կառույցի միջոցով, որն անմիջականորեն հաշվետու է խորհրդարանին:
Իր առջև դրված խնդիրներն արդյունավետ
իրականացնելու համար խորհրդարանը, որպես
կանոն, իր աշխատանքներն իրականացնում
է խորհրդարանական հանձնաժողովների
միջոցով, որոնք իրենց գործունեությամբ այս
կամ այն չափով արտացոլում են նախարարությունների կազմակերպչական ձևը:
Տարբեր հանձնաժողովներ զբաղվում են
ֆինանսների կառավարման տարբեր ուղղու
թյուններով: Սովորաբար բյուջեի և ֆինանսների հարցերով հանձնաժողովն ուսում
նա
սիրում է բոլոր ոլորտների, այդ թվում՝
պաշտպանության ոլորտի, եկամուտներն ու
ծախսերը, իսկ մշտական հանձնաժողովներն
ունեն ոլորտային պատասխանատվություններ,
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օրինակ՝ անվտանգության և պաշտպանության
հարցերով հանձնաժողովն զբաղվում է իր
գործունեության ոլորտի քաղաքականությամբ
և բյուջեով: Հաջողված պրակտիկա է համարվում առանձին հանձնաժողովի ստեղծումը,
որը պատասխանատու կլինի հաշվետվողականության և վերահսկողության համար և
կզբաղվի ողջ պետական բյուջեի, այդ թվում՝
պաշտպանության ոլորտի բյուջեի, աուդիտի
հաշվետվությունների ուսումնասիրությամբ:
Նմանատիպ հանձնաժողովի գործառույթն
է՝ ապահովել օրենսդրության հսկողություն և
վերահսկողություն, ինչպես նաև սերտորեն
համագործակցել բարձրագույն ազգային
աուդիտորական մարմնի հետ:
Խորհրդարանները պետք է հասանելիություն
ունենան բյուջեին առնչվող բոլոր անհրաժեշտ
փաստաթղթերին ու տվյալներին և իրենց
գործունեության մեջ պետք է դրսևորեն թափանցիկություն: Օրենսդրական մարմնին և
նրա առանձին հանձնաժողովներին պետք է
հասանելի լինի անկախ փորձագիտություն՝
բյուջեն պատշաճ վերլուծության ենթարկելու
նպատակով, ինչպես նաև պետք է ապահովվի
ոլորտային նախարարությունների, այդ
թվում՝ ՊՆ-ի, ցանկացած տեղեկատվության
հասանելիություն, որը կարող են համա
րել նպատակահարմար: ՊՆ-ն պետք է,
ըստ անհրաժեշտության, խորհրդարանին
ներկայացնի մանրամասն փաստագրված
հաշվետվություններ, որտեղ արտացոլվում է, թե
ինչպես են ծախսվում հատկացված միջոցները:
Բացի այդ, հաշվի առնելով խորհրդարանի
առաքելությունը, որն է՝ ներկայացնել քաղաքացիների շահերն ու մտահոգությունները,
անվտանգության հարցերի շուրջ խորհրդարանական բանավեճերի ընթացքում հույժ
կարևոր է թափանցիկության դրսևորումը,
եթե դա համապատասխանում է անվտանգու
թյան պահանջներին և միջազգային պարտա
վորություններին: Միևնույն ժամանակ կարե
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վոր է, որ հանրության և լրատվամիջոցների
համար հասանելի լինեն խորհրդարանական
քննարկումները և լսումները:

2.3. 	ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԴԵՐԸ

Խորհրդարանական ժողովրդավարության
դեպքում արտաքին աուդիտը հանդիսանում
է առանցքային մեխանիզմ, որը հարկա
տուների անունից մանրամասն վերլուծության
է ենթարկում այն, թե ինչպես է կառավարությունն օգտագործում տրամադրված
միջոցները՝ այդպիսով ապահովելով վերջինիս
հաշվետվողականությունը: Ազգային աուդիտորական մարմինների ձևավորման և գործա
ռույթների հիմքում պետական միջոցների
օրինական և նպատակային օգտագործման
ուսումնասիրությունն է և եզրակացության
ներկայացումը բարձրագույն աուդիտորական մարմնին՝ որպես կանոն, խորհրդարանին: Չնայած այն հանգամանքին, որ
տարբեր երկրներում կազմակերպչական ձե
վերը և կիրառվող պրակտիկան տարբեր են
և արտացոլում են տարբեր վարչարարական
մշակույթներ և ընթացակարգեր, աուդիտորական մարմինների աշխատանքի էությունը
նույնն է, այն է՝ ունեն կազմակերպչական և
ֆինանսական անկախություն, իրավասու են
որոշելու իրենց գործունեության ծրագիրը
և իրավունք ունեն ազատորեն զեկուցելու
ստուգումների արդյունքների մասին:
Յուրաքանչյուր բարձրագույն աուդիտորական
մարմին (ԲԱՄ) ինքնուրույն է որոշում տարբեր
տեսակի աուդիտորական աշխատանքների
իրականացման առաջնահերթությունները՝
համաձայն որոշված ծրագրի և իրավական
ընթացակարգերի: ԲԱՄ-ը պետք է հասա
նելիություն ունենա ֆինանսների կառավարմանն առնչվող բոլոր արձանագրու
թյուններին և փաստաթղթերին, ինչպես նաև

պետք է իրավասու լինի բանավոր կամ
գրավոր կերպով պահանջելու ներկայացնել
ցանկացած տեղեկություն, որն անհրաժեշտ է
իր գործառույթներն իրականացնելու համար:
Որպես կանոն՝ ԲԱՄ-ն իրավունք ունի
աուդիտի ենթարկել ֆինանսների կառավարման օրինականությունը, ինչպես նաև իրականացնել հատուկ կատարողականի աուդիտ:
Օրինականության ստուգման աուդիտի նպատակն է հավաստիանալ, որ պետական
միջոցները ծախսվում են օրենսդրությամբ
նախատեսված կարգով և համապատասխան
կանոնակարգերին, սկզբունքներին և ընթացակարգերին համահունչ: Հատկացված պետական միջոցները կարող են օգտագործվել միայն
ըստ նպատակային նշանակության, բյուջեն
հաստատող մարմնի (ազգային մակարդակում՝
խորհրդարանի) կողմից սահմանված կարգով՝
տարեկան բյուջեի մասին օրենքի և համապատասխան այլ որոշումների համաձայն:
Մյուս կողմից՝ կատարողականի աուդիտը
նպատակ է հետապնդում ուսումնասիրել պետական միջոցների կիրառման ընթացքում
խնայողության, արդյունավետության և նպատակայնության գործոնները: «Խնայողության»
աուդիտի նպատակն է՝ որոշել, թե արդյոք
որոշակի աշխատանք իրականացնելու համար կատարվել են նվազագույն ծախսեր, իսկ
«արդյունավետության» տեսանկյունից գնահատվում է, թե արդյոք ներդրված միջոցներով
ապահովվել է առավելագույն արդյունք («նպատակային ծախսեր»): «Նպատակայնության»
տեսանկյունից ստուգվում է, թե որքանով
են իրականացվել քաղաքականությամբ
սահմանված նպատակները («խելամիտ
ծախսեր»):
ԲԱՄ-ը, որպես կանոն, իրավասու է իր եզրակացությունը անկախ կերպով և տարեկան
կտրվածքով ներկայացնել խորհրդարանին
կամ կառավարության այլ պատասխանատու

կառույցին: Հանրային կառավարման թափանցիկության մասին օրենսդրության համաձայն՝ այդ հաշվետվությունները պետք է
հասանելի լինեն հանրությանը: Դա թույլ է
տալիս լայնորեն շրջանառել ԲԱՄ-ի եզրակացությունները և խրախուսում է, որպեսզի
պետական միջոցների ծախսման թույլ
կողմերի կամ կառավարման թերությունների
վերաբերյալ կազմակերպվեն հանրային
քննարկումներ: Վերջինս մեծացնում է ԲԱՄ-ի
եզրակացության նկատմամբ հետևողական
լինելու անհրաժեշտությունը:
Խորհրդարանը և (կամ) իր կողմից նշանակված հանձնաժողովը, սովորաբար՝ Պետական հաշիվների հարցերով հանձնաժողովը,
պետք է լրջագույնս հաշվի առնի ԲԱՄ-ի
հաշվետվությունները, իսկ կառավարությունը
պարտավոր է պաշտոնապես և հրապարակայնորեն արձագանքել հաշվետվությունների
եզրակացություններին: Այս գործընթացում
կարևորվում է ԲԱՄ-ի առաջարկությունների հիման վրա հետագա արդյունավետ քայլերի իրականացումը և դրանց պատշաճ գործադրումը:
Այդ իմաստով՝ խորհրդարանի պատասխանատվությունը զսպումների և հակակշիռների
ժողովրդավարական համակարգի հիմնաքարն է հանդիսանում, ըստ որի խորհրդարանի գործառույթն է վերահսկողություն իրականացնել գործադիր իշխանության, այն է՝
կառավարության նկատմամբ:
Պաշտպանության և անվտանգության ոլորտը
ոչ միշտ է գտնվում ԲԱՄ-ի ընդհանուր հսկո
ղության ներքո: Թրանսփարենսի ինթերնեշնլի
կողմից (2011թ.) անցկացված հարցման համաձայն՝ հարցված երկրների մոտ քառորդ
մասի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել,
որ 92 երկրներից 22-ը չեն իրականացրել
անվտանգության ոլորտի ո՛չ կանոնավոր, ո՛չ
էլ նույնիսկ մասնակի աուդիտ։ Բացառություն
են կազմում ռազմական հետախուզական

15

ծառայությունները կամ, ընդհանուր առմամբ,
անվտանգության ոլորտի այլ մարմինները:
Բացի այդ, երկրների մեծ մասում ԲԱՄ-երը
չեն ունեցել բավարար քանակությամբ որակավորված մասնագետներ՝ պաշտպանության
ոլորտում արդյունավետ աուդիտ իրականացնելու համար7: Պատշաճ կառավարման
տեսանկյունից դա հանդիսանում է թերություն,
որը պետք է շտկել։

7	
Տե՛ս Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ ՄԹ (2011թ․), “The Transparency
of National Defence Budgets- an initial review”, Transparency
International UK, Defence and Security Programme.
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3. Բյուջետային ցիկլ
Բյուջետային ցիկլը բաղկացած է չորս
փոխկապակցված առանցքային փուլերից՝
պլանավորում, հաստատում, կատարում և վերահսկում: Չնայած այս փուլերը հստակորեն
հաջորդում են միմյանց, այսինքն՝ բյուջեի
պլանավորմանը հաջորդում է հաստատումը
և այլն, սակայն տարբեր փուլերը, որպես
կանոն, փոխկապակցված են: Օրինակ՝
բյուջեի հաստատումը կարող է արդյունավետ
լինել, միայն եթե բյուջեն կազմվել է թափանցիկ և հասկանալի կերպով՝ այնպես, որ
խորհրդարանի անդամները կարողանան գնահատել տարբեր հոդվածներով նախատեսված
ծախսերի նպատակները և հիմնավորումները,
քննարկեն և, անհրաժեշտության դեպքում,
կատարեն բովանդակային փոփոխություններ:
Բացի այդ, հաստատված բյուջեն հնարավոր

չի լինի պատշաճ իրականացնել, եթե այն
ճիշտ չի պլանավորվել: Ի վերջո, բյուջեի կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը չի
կարող լինել արդյունավետ, եթե բյուջեն ճիշտ
չի կազմվել, այսինքն՝ եթե լավ հիմնավորված
և թափանցիկ չէ: Հաշվի առնելով նշված
բոլոր հանգամանքները՝ հարկ է պատշաճ
ուշադրություն դարձնել ոլորտային նախարարությունների, այդ թվում՝ ՊՆ-ի, պետական
ֆինանսների կառավարման պլանավորման
փուլին: Վերջին հաշվով՝ վերահսկողության
գործառույթը նաև շատ կարևոր է, քանի որ
թույլ է տալիս հասկանալ նախորդ բյուջեի
արդյունավետությունը, որը պետք է հաշվի
առնել հաջորդ բյուջետային ժամանակահատվածի պլանավորման համար:
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1. ԲՅՈՒՋԵԻ
ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

4. ԲՅՈՒՋԵԻ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ

2. ԲՅՈՒՋԵԻ
ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ

3. ԲՅՈՒՋԵԻ
ԿԱՏԱՐՈՒՄ

Բյուջեի արդյունավետ իրականացումը և
ֆինանսական միջոցների նկատմամբ վե
րահսկողությունը ենթադրում է ծախսերի
պատշաճ պլանավորում:
Բոլոր կառույցները, որոնք օգտագործում
են պետական միջոցները, այդ թվում՝ ՊՆ-ն,
բյուջետային գործընթացում պետք է սահմանեն
պարտականությունների, հաշվետվողակա
նության և լիազորությունների պատվիրակման
հստակ շրջանակ: Այն հատկապես կարևոր է
պաշտպանության ոլորտում, որտեղ զինված
ուժերի հսկողությունը ժողովրդավարական
սկզբունքներով անհրաժեշտ պայման է, և
որտեղ ՊՆ-ի քաղաքացիական ծառայությունը
զինված ուժերի նկատմամբ իրականացնում է
վերահսկողություն՝ ի դեմս պաշտպանության
նախարարության:
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Լիազորությունների պատվիրակումը կարե
վոր մեխանիզմ է և երաշխիք է հանդիսանում
լիազորությունների չափազանց կենտրոնացման դեմ, որը բազմաթիվ երկրներում նախարարության բարձրագույն քաղաքական
մակարդակներում բևեռանալու միտում ունի:
Դրա բացասական հետևանքներից մեկն այն
է, երբ անձը (սովորաբար հաստատության
ղեկավարը) ստանձնում է լայն ֆինանսական
լիազորություններ, որը թույլ չի տալիս վերջինիս
կենտրոնանալ ռազմավարական քաղաքականության և կառավարման հարցերի վրա և
արգելքներ է ստեղծում որոշումների կայացման
գործընթացում:
Լիազորությունների պատվիրակում նշանակում
է հստակ սահմանված որոշակի պարտականությունների փոխանցում ինստիտուցիոնալ
հիե
րարխիայի ավելի ցածր մակարդակում

գործող ստորաբաժանումների ոչ քաղաքական
աշխատակիցներին, ինչպես օրինակ՝ պրոֆեսիոնալ քաղծառայողներին: Ինչ վերաբերում է
պետական գործառույթներին, ապա հատուկ
ուշադրություն պետք է դարձնել այն հանգամանքին, թե արդյոք այն անձը, ում փոխանցվել
են որոշակի ֆինանսական լիազորություններ,
չունի շահերի բախում: Վերոնշյալ քաղծառայողը
(քաղծառայողները), ինչպես բոլոր պետական
գործառույթների դեպքում, պարտավորվում է
(են) պատվիրակված հանձնարարությունները
կատարել՝ առաջնորդվելով համապատասխան
օրենսդրությամբ:
Ֆինանսների կառավարման համապատասխան
մեխանիզմների ստեղծումը, մասնավորապես
լիազորությունների պատվիրակումը և կառավարման ոլորտում հաշվետվողական լինելը,
որպես կանոն, դիտարկվում են պետական կառավարման ոլորտի բարեփոխումների առավել
ընդգրկուն համատեքստում: Ոչ քաղաքական
պաշտոնյաներին ավելի մեծ լիազորություններ
տալը անհրաժեշտություն է առաջացնում
հստակորեն տարանջատելու քաղաքական մակարդակի դերերն ու պարտականությունները
քաղաքացիական ծառայության և վարչական աշխատակազմի գործառույթներից: Եթե
առաջինը պետք է ուշադրության կենտրոնում
ունենա քաղաքականությունն ու ընդհանուր
ռազմավարությունը, ապա վերջինը պետք է
կենտրոնանա ավելի մասնագիտական բնույթի
հանձնարարությունների վրա, ինչպիսիք են՝
ծառայությունների մատուցումը կամ աշխատանքների իրականացումը սահմանված քաղաքական առաջնահերթությունների և նպատակների շրջանակներում:
Գլխավոր քարտուղարը կամ այլ նշանակ
ված ծառայողներ, որոնց ՊՆ-ում պատվիրակվել են ֆինանսների կառավարման
լիազորություններ, պետք է հաշվետու լինեն
իրենց աշխատանքի օրինականության և պե-

տական միջոցների օգտագործման ընթացքում
ծախսեր-արդյունք հարաբերակցության
սկզբուն
ք ի պահպանման համար: Նշված
քաղծառայողները պետք է բյուջետային
միջոցների կիրառման և օգտագործման մասին
զեկուցեն ոչ միայն ՊՆ-ի կառավարման
առնչությամբ, այլ նաև այն մարմինների
առնչությամբ, որոնք գործում են ՊՆ-ի ենթակայությամբ: Այդ հաշվետվությունները պետք
է ուղարկվեն արտաքին վերահսկողություն
իրականացնող մարմիններին, ինչպիսիք են՝
բարձրագույն աուդիտորական մարմինը,
ինչպես նաև խորհրդարանի համապատաս
խան հանձնաժողովներին:

Կառույցները, որոնք օգտագործում են պե
տական միջոցներ, այդ թվում՝ ՊՆ-ն, իրենց
կազմակերպության ներսում պետք է սահմանեն
բյուջետային գործընթացում հաշվետվողա
կանության և լիազորությունների պատվի
րակման հստակ շրջանակ: Այս բյուջետային
գործընթացները և հարաբերությունները ավելի
մանրամասն պետք է սահմանվեն ներքին
կանոններով և ընթացակարգերով (օրինակ՝
բյուջեի կառավարման ուղեցույցներով)
Lիազորությունների պատվիրակումը և մյուս
բոլոր հարցերը, որոնք վերաբերում են հաստա
տության ներսում բյուջեի կառավարմանը,
պետք է կարգավորվեն ներքին կանոններով
և ընթացակարգերով (օրինակ՝ բյուջեի կամ
ֆինանսների կառավարման ուղեցույցներով),
որպեսզի հստակորեն սահմանվեն բյուջեի
ցիկլում ներգրավված տարբեր պաշտոնյաների
պատասխանատվության և հաշվետվողականության շրջանակները: Սա հատկապես
կարևոր է խոշոր ոլորտներում, որտեղ գործում
են մի քանի հաստատություններ կամ ստորաբաժանումներ և առկա է բավականին մեծ աշխատակազմ, ինչպես օրինակ՝ պաշտպանության
նախարարության դեպքում:
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3.1.

ԲՅՈՒՋԵԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

3.1.1.
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Բյուջեի պլանավորման գործընթացը ներառում է
հետևյալ փուլերը. (i) մակրոտնտեսական հիմքի
նախապատրաստում. (ii) ոլորտային բյուջեները
և յուրաքանչյուր ոլորտի համար ծախսային
սահմանափակումները սահմանող շրջաբերականի պատրաստում. (iii) ուղեցույցների հիման
վրա համապատասխան նախարարությունների
բյուջեների պատրաստում. (iv) բյուջետային
բանակցությունների անցկացում համապատասխան նախարարությունների և ֆինանսների
նախարարության միջև. v) բյուջեի վերջնական
նախագծի մշակում. (vi) օրենսդիր մարմնին
ներկայացում8: Քանի որ մակրոտնտեսական
հիմքի և բյուջեի շրջաբերականի պատրաստումը,
ինչպես նաև բյուջեի վերջնական նախագծի
մշակումը Ֆինանսների նախարարության
պարտականություններն են, այս բաժնում
մենք առաջնայնորեն կդիտարկենք համապատասխան նախարարությունների ֆինանսական ծրագրերի մշակման հարցերը՝ հատուկ
ուշադրություն դարձնելով պաշտպանության
նախարարությանը:
Բյուջեի պլանավորման փուլում ոլորտային
նախարարությունների, այդ թվում՝ ՊՆ-ի համար առաջնային հարցը գերատեսչության
ներսում տեղեկատվության ազատ փոխանակումն ապահովելն է: Կազմակերպության
ֆինանսական պլանավորումն ու կառավարումն արդյունավետ է, եթե տեղեկատվական համակարգերը հուսալի են և
ապահովում են համապատասխան ստորաբաժանումների միջև տեղեկատվության
ժամանակին և ճշգրիտ փոխանակում: Դա
պահանջում է սերտ համագործակցություն
ՊՆ-ի բոլոր վարչությունների և ենթակա
մարմինների միջև: Քանի որ ֆինանսական
պլանավորումն իր բնույթով հաստատության
8	R. Allen, D. Tommasi (2001), Managing Public Expenditure – a
Reference Book for Transition Countries, OECD publishing.
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ներսում իրականացվող շարունակական
գործընթաց է, հաջող ֆինանսական պլանավորումը (և իրականացումը) պահանջում է
սերտ համագործակցություն բոլոր ստորաբաժանումների միջև:
Երկրորդ հիմնական հարցը, որը պետք է
հաշվի առնել ֆինանսական պլանավորում
իրականացնելիս, ծախսային ու բյուջետային
սահմանափակումների պահպանումն է: Քանի
որ կայուն մակրոտնտեսական հավասարակշռությունը որոշիչ է երկրի երկարաժամկետ
տնտեսական կայունության համար, կարե
վոր է պահպանել նախարարների խորհրդի
կողմից բյուջետային գործընթացի սկզբում
սահմանված ընդհանուր բյուջետային սահմանափակումները: Ֆինանսների նախարա
րության կողմից պաշտպանության ընդհանուր
բյուջետային շրջանակի սահմանումից հետո
ՊՆ-ն պետք է ստանձնի բյուջեի նախնական կանխատեսումների մշակման առաջ
նորդությունը` տարբեր համապատասխան
ծառայությունների հետ (բանակ, նավատորմ,
ռազմաօդային ուժեր, հետախուզության և
այլն) համագործակցելու միջոցով: Բյուջեի
ձևավորման այս փուլում ՊՆ-ի բոլոր հատ
վածները մրցակցում են ֆինանսավոր
մ ան
համար` ելնելով ռազմավարական առաջնա
հերթություններից և գործունեության արդեն
իսկ գրանցած արդյունքներից: Ընդհանուր
ռեսուրսների սահմանափակ լինելու պայ
մաններում կոնսոլիդացված բյուջեն պահ
պա
ն ելու անհրաժեշտությունը սովորաբար
հանգեցնում է հետագա «պարանի ձգման՝
հակադիր ուղղություններից» և փոխզիջման
անհրաժեշտության:
Բյուջեի պլանավորման վերջին և, թերևս,
ամենակարևոր հարցն է՝ ապահովել
բյուջեի համապատասխանությունն առկա
առաջնահերթություններին և պաշտպանու
թյան ոլորտի քաղաքականությանը, որոնք

սահմանվում են քաղաքական մակարդակով՝
պաշտպանության նախարարության և կառավարության կողմից: Ինչպես պետական
հատվածի մյուս ոլորտներում, պաշտպանության
ոլորտի բյուջեն ևս պետք է կազմվի ոլորտային
ռազմավարությանը, օրինակ՝ Պաշտպանության
ռազմավարական վերանայմանը և զինված
ուժերի Երկարաժամկետ զարգացման ծրագրին
համապատասխան: Նման ռազմավարական
փաստաթղթերի նպատակը պաշտպանության
ոլորտի կարիքների, հիմնական նպատակների
և պաշտպանության ուժերի կողմից իրականացվելիք հատուկ առաքելությունների բացահայտումն է, ներառյալ՝ սարքավորումների,
անձնակազմի և այլ միջոցների պահանջարկի
առումով: Առանց հստակ ձևակերպված
երկարաժամկետ պաշտպանության քաղաքականության՝ անհնար է կազմել համապատասխան բյուջե և տեսլական այն մասին, թե
ինչպես տարեկան միջոցների հատկացումն
իրականացնել այնպես, որ երկարաժամկետ
կտրվածքով բավարարվեն պաշտպանության
ոլորտի կարիքները:
Սակայն ՊՆ-ի բյուջեի պլանավորման գործ
ընթացն իրականացնելիս պետք է հաշվի
առնել նաև ընդհանուր պետական (քաղաքական և ռազմավարական) նպատակները,
ներառյալ մակրոտնտեսական կայունության
ապահովումը, ԵՄ-ին կամ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար բոլոր պահանջները կատարելու գործընթացների արագացումը և
այլն: Պետք է նաև հիշել, որ պաշտպանության
բյուջեն ավելի մեծ համազգային բյուջետային
ծրագրի մաս է հանդիսանում:

ՊՆ-ում ֆինանսական պլանավորումը պետք է
հիմնվի պաշտպանության քաղաքականության
և կառավարության ռազմավարական գերա
կայությունների վրա

3.1.2. 	ԲԱԶՄԱՄՅԱ ԵՎ
ԱՄԵՆԱՄՅԱ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ
Ազգային կառավարություններից հետզհետե
ավելի հաճախ է պահանջվում բյուջեի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացնել
միջնաժամկետ կտրվածքով և սահմանել
միջնաժամկետ ֆիսկալ նպատակներ: Սա
հատկապես վերաբերում է այն երկրներին,
որոնք Եվրոպական միությանը (ԵՄ) անդամակցելու (պոտենցիալ) թեկնածուներ են:
ԵՄ-ին անդամակցելուց հետո նրանք պետք
է ապահովեն ֆինանսական կայունություն և
բավարարեն ֆինանսական կոնվերգենցիայի
պահանջները, ինչն ավելի երկարաժամկետ
ֆիսկալ համակարգի կարևոր տարր է9:
Ե՛վ բազմամյա, և՛ տարեկան ֆինանսական
պլանավորումը համակարգվում է երկրի
կենտրոնական ֆինանսական մարմնի, սովորաբար՝ ֆինանսների նախարարության
կողմից: Ֆինանսների նախարարությունը
տարեկան շրջաբերականով սահմանում է
ընդհանուր մոտեցումը, ժամանակացույցը և
նախադրյալները, որոնք պետք է հիմք ծառայեն
տարբեր պետական հաստատությունների, այդ
թվում` ՊՆ-ի բյուջեի նախահաշիվների համար:
Այսպիսով, ՊՆ-ից պահանջվում է կատարել
կառավարության բյուջետային շրջաբերականի պահանջները և ֆինանսների նախարարությանը տրամադրել սպառիչ, ճշգրիտ և
թափանցիկ նախահաշիվներ: Ինչ վերաբերում
է հաջորդ տարեկան բյուջեի պլանավորմանը,
ապա նախահաշիվները կազմվում են միայն
առաջիկա բյուջետային տարվա համար:
Բազմամյա պլանավորման նախահաշիվները
ներառում են առաջիկա բյուջետային տարին
և, որպես կանոն, հաջորդ 2-4 բյուջետային
տարիները:

9
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Բազմամյա բյուջեի պլանավորումը ենթադրում
է ոլորտային մակարդակի փաստաթղթերում
արտացոլվող միջնաժամկետ ռազմավարական նպատակների առկայություն, ընդ
որում, ծախսային նախահաշիվները ներառվում են միջնաժամկետ բյուջետային
կանխատեսումներում10: Դա նշանակում է, որ
ՊՆ-ի համար շատ կարևոր է ունենալ հստակ
սահմանված միջնաժամկետ պաշտպանության
քաղաքականություն` գնումների ծրագրերով
և գործառնական միջոցառումներով, որոնք
ունեն ծախսային բաշխում և կարող են ներառվել միջնաժամկետ բյուջետային ծրագրում:
Նման քաղաքականությունը հաճախ հիմնված
է լինում Պաշտպանության ռազմավարական
վերանայման և Երկարաժամկետ զարգացման
ծրագրի վրա, որոնք ներառում են ընթացիկ
գործունեության հետագա ծախսերը և միջնաժամկետ կտրվածքով իրականացվելիք քաղաքականության նոր գերակայությունների մասով
կանխատեսվող ծախսերը: Դա նշանակում է,
որ հնարավոր են լրացուցիչ ֆինանսավորման
պահանջներ, եթե նոր ծախսերը չհատուցվեն
վերակազմավորման արդյունքում առաջացած խնայողություններով և այլ միջոցներով:
Միջնաժամկետ բյուջետային ծրագիրը կարող
է ներառել նաև միջնաժամկետ ժամանակահատվածից դուրս կատարվելիք երկարաժամկետ ներդրումային ծախսեր11:
Միջնաժամկետ բյուջեի փաստաթուղթը նույն
պես պետք է հաստատվի խորհրդարանի
կողմից և հանդիսանա խորհրդարանի քաղաքական պարտավորություն՝ միջնաժամկետ ֆինանսավորման ծավալի մասով: Նախընտրելի
է, որ այս պարտավորությունը ստանձնի նաև
ֆինանսների նախարարությունը, և որ այն համահունչ լինի նախարարների խորհրդի քաղաքական գերակայություններին: Պաշտպանության
10	SIGMA/OECD (2014), Principles of Public Administration, SIGMA/
OECD publishing.
11 Ibid.
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գերակայությունների նման համատեղ ընկալումը
կբարձրացնի պաշտպանության ոլորտի ֆինանսական պլանավորման գործընթացի
կանխատեսելիությունն ու կայունությունը
միջնաժամկետ կտրվածքով: Այն նաև կապահովի ներդրումների և գնումների վերաբերյալ
առավել արդյունավետ որոշումների կայացման
գործընթաց: Այնուամենայնիվ, ՊՆ-ն պետք է
մշտապես ունենա արտակարգ իրավիճակների
ծրագրեր, որոնք կկիրառվեն այն դեպքում, եթե
զինված ուժերի Երկարաժամկետ զարգացման
ծրագիրը չիրականացվի ըստ նախատեսվածի:
Տարեկան բյուջեի պլանավորման ընթացքում
ֆինանսական գծով պաշտոնյաները պետք է
հատուկ ուշադրություն դարձնեն ՊՆ-ի տարեկան աշխատանքային ծրագրին, որը պետք է
ներառվի տարեկան բյուջեի նախահաշիվներում:
Նույնիսկ եթե ՊՆ-ի տարեկան աշխատանքային
ծրագիրը սովորական պայմաններում սերտորեն
կապված է այդ գերատեսչության ավելի երկարաժամկետ պաշտպանական ռազմավարության
փաստաթղթերի հետ, կարող են տեղի ունենալ
անկանխատեսելի իրադարձություններ և առաջ
գալ նոր հանգամանքներ, որոնք կպահանջեն
ինչպես մարդկային, այնպես էլ բյուջետային
ռեսուրսներ: Այսպիսով, նույնիսկ եթե ՊՆ-ի
տարեկան աշխատանքային ծրագրում ներառված է յուրաքանչյուր նպատակին հասնելու
ժամանակացույց և անհրաժեշտ մեթոդներ
(գործողություններ) և ֆինանսական ռեսուրսներ,
մշտապես առկա է այն ռիսկը, որ ծրագրերի
իրականացման ընթացքում կառաջանա համապատասխան փոփոխություններ կատարելու
անհրաժեշտություն: Հաշվի առնելով այն, որ
բյուջեն կարող է չապահովել բավարար միջոցներ՝
բոլոր նախանշված նպատակների իրականացման համար, անհրաժեշտ է սահմանել նպատակների առաջնահերթություն` հաշվի առնելով
անորոշությունն ու տվյալ բյուջետային տարվա
համար իրատեսական կանխատեսումները:

3.1.3. 	ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ
ԿԱՊԻՏԱԼ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ
Բյուջեի պլանավորման երկու հիմնական
հոդվածներն են՝ կապիտալ ներդրումները և
ընթացիկ ծախսերը, օրինակ՝ գործառնական
ծախսերը։ Կապիտալ կամ ներդրումային
պլանավորումը կիրառվում են որոշակի նախագծերում կամ որոշակի նպատակներով կատարվող առաջիկա ներդրումները գնահատելու
համար: ՊՆ-ի ներդրումային ծախսերի պլանավորումը հաճախ ներառում է որոշակի
ակտիվների` շենքերի, սպառազինման համակարգերի, այլ ռազմական տեխնիկայի
և միջոցների գնում: Այս գործընթացն իրականացվում է հնացած սարքավորումը կամ
անշարժ գույքը փոխարինելու կամ արդիականացնելու, ինչպես նաև նոր նախագծերում
ներդրումներ կատարելու համար: Կապիտալ
ներդրումները ներառում են այնպիսի գնումներ,
որոնց տևողությունը կարող է գերազանցել
ընթացիկ բյուջետային տարին: Ընթացիկ
ծախսերի պլանավորման միջոցով դիտանցվում
են մշտական ծախսերը, որոնք կատարվում են
պարբերաբար՝ ամսական, եռամսյակային,
կիսամյակային կամ տարեկան կտրվածքով:
Նման ֆինանսական ծախսերը ներառում են
ընթացիկ գործունեության հետ կապված բոլոր
ծախսերը, ներառյալ այնպիսի ծախսային
հոդվածներ, ինչպիսիք են՝ աշխատավարձը,
մարդկային ռեսուրսները, կոմունալ ծառայությունները, գրասենյակային պարագաները,
վարձավճարները կամ վարձակալության և այլ,
այդ թվում՝ պահպանման ծախսերը: Այն նաև
ներառում է ռազմական գործողությունների, այդ
թվում՝ ուսուցման և վերապատրաստման, զորավարժանքների և ռազմական գործողությունների
հետ կապված ընթացիկ ծախսերը:

Ֆինանսական պլանավորման գործընթացում
հատկապես կարևորվում է ճշգրիտ տա
րանջատումը ներդրումային և ընթացիկ
ծախսերի միջև: Ընթացիկ ծախսերի մասով
կարևոր է նաև պատշաճ հավասարակշռություն
ապահովել անձնակազմի, աշխատանքի
վարձատրության, կրթության ու համանման
ծախսերի և շահագործման ու պահպանման
այլ ծախսերի միջև:
Կապիտալ ներդրումների և ընթացիկ ծախսերի
պլանավորումը հաճախ փոխկապակցված
է բյուջետային առումով: Oրինակ՝ եթե ՊՆ-ն
գնում է նոր ռազմատեխնիկա, ապա այդ
ներդրումը կատարում է իր կապիտալ բյուջեի
հաշվին, բայց քանի որ սարքավորումների
օգտագործումը ենթադրում է գործառնական ծախսեր և պահանջում է մշտական
սպասարկում, այդ ծախսերը կատարվում են
գործառնական կամ ընթացիկ ծախսերի բյուջեի
հաշվին: Հետևաբար, բյուջեի թափանցիկություն
և պատշաճ կառավարում ապահովելու համար
անհրաժեշտ է, որ ընթացիկ բյուջեի և կապիտալ ներդրումների բյուջեի մշակման ընթացակարգերը միասնական լինեն:
Ներդրումային պլանավորում (կապիտալ
ծախսեր)
Ներդրումային պլանավորումն արժանի է
հատուկ ուշադրության ֆինանսական պլանավորման գործընթացում, քանի որ այն
ուղղված է ապագային և չի սահմանափակվում
յուրաքանչյուր տարվա գործառնական ծախ
սերի շրջանակով: Ներդրումային ծրագրի
մշակումը բավականին բարդ մասնագիտական
խնդիր է: Կապիտալ ծախսերի պլանավորումը
սովորաբար ուղղված է երկրի զինված ուժերի
արդիականացման առաջնահերթությունների
և այլ քաղաքական ու գործառնական գերակայությունների շրջանակներում ապագա
կարիքների բավարարմանը: Այդ ներդրումների
պլանավորման և իրականացման համար
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հաճախ ավելի երկար ժամանակ է պահանջվում, և դրանք նախատեսված են երկարաժամկետ կտրվածքով՝ տարիների, նույնիսկ
տասնամյակների ընթացքում օգուտներ
ապահովելու համար: Ուստի, ներդրումային
պլանավորումը պետք է դիտարկվի որպես
երկարաժամկետ գործընթաց, որում ընթացիկ
գործառնական, պահպանման, անձնակազմի
ուսուցման և վերապատրաստման և այլ ծախսեր
պետք է ներառվեն որպես ծրագրի մաս՝ ի լրումն
սկզբնական կապիտալ ներդրումների ծախսերի:
Ժամանակակից ռազմական պլանավորման մեջ
սովորաբար օգտագործվում է «շահագործման
ժամկետի ընթացքում կատարվող ծախսեր»
հասկացությունը, որը ներառում է նաև շահագործման ժամկետի ավարտին կատարվող
ակտիվի օգտահանման (հեռացման) ծախսերը:
Երբեմն ներդրումները կարող են պայմանավորված լինել ստեղծված իրավիճակից բխող
առավել անմիջական կարիքներով: Սակայն
ռազմական ներդրումները, որպես կանոն, հաշվի
են առնվում ընդհանուր ծրագրում, որը ներառում
է զինված ուժերի ծախսերի նախահաշիվ, օրինակ՝ առաջիկա չորս տարիների համար: Հաճախ
այդպիսի ծրագիրը կազմվում է ավելի երկարաժամկետ հեռանկարով՝ ընդգրկելով տասնամյա
կամ ավելի երկար ժամանակահատված:
Վերը նշված պաշտպանական պլանավորումը
հաճախ ներառվում է ՆԱՏՕ-ի, այսպես
կոչված, Պաշտպանության ռազմավարական
վերանայման (ՊՌՎ) մեջ: Դրա նպատակն
է կատարել ռազմական կարողությունների
զարգացման համար նախատեսված ապագա ներդրումների վերլուծություն՝ լայն շրջանակներում և սահմանված ժամկետներում:
Լայն շրջանակ նշանակում է, որ կապիտալ
ներդրումները դիտարկվում են անձնակազմի,
պահպանման և հարակից այլ գործառնական հետագա ծախսերի ազդեցության հետ
մեկտեղ: ՊՌՎ-ի իրականացման արդյունքում
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հետագայում կապահովվի հավասարակշռված
պաշտպանական ուժերի առկայություն, որը
կլինի ծախսային առումով մատչելի և հնարավորություն կտա իրականացնել կառավարության կողմից սահմանված խնդիրներն
ու նպատակները: ՊՌՎ-ը սովորաբար
գործարկվում է Երկարաժամկետ զարգացման
ծրագրի միջոցով, որը ներառում է յուրաքանչյուր
ներդրման ժամկետը, մի քանի տարի տևո
ղությամբ ներդրումների տարեկան բյուջետային
հետևանքները, կանխատեսվող պահպանման
և այլ գործառնական ծախսերը և այլն: Բյուջեի
անարդյունավետ պլանավորման օրինակ է
այնպիսի սարքավորումներում ներդրումներ
կատարելը, որոնք զինվորականները չեն
օգտագործում՝ դրանք գնելուց անմիջապես
հետո, քանի որ չունեն անհրաժեշտ միջոցներ
կամ համապատասխան վերապատրաստում
անցած անձնակազմ:
ՊՌՎ-ի գործընթացի համար սովորաբար
հիմք են ծառայում ներդրումների վերաբերյալ
զորամիավորումների նախնական հայտերը,
ինչպես նաև կառավարության կողմից
սահմանված քաղաքական հրահանգներն ու
գերակայությունները: Նման հրահանգները,
օրինակ, կարող են պարունակել ֆինանսական
ուղեցույցներ՝ պաշտպանության ոլորտի հետագա բյուջետավորման համար:
Սովորաբար ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները
ստանձնում են որոշակի պարտավորություն
ներ՝ դաշինքի պաշտպանական ուժերի պլանավորման գործընթացի շրջանակներում որոշակի ռազմական կարողություններ ձեռք բերելու
համար: Նման պարտավորություններն իրականացվում են ազգային բյուջետային և պաշտ
պանական պլանավորման գործընթացների
միջոցով: Օրինակ, ՆԱՏՕ-ն ակնկալում է, որ
դաշնակիցները ներդնեն իրենց ընդհանուր
տարեկան ռազմական բյուջեի առնվազն 20%-ը
արդիականացման նպատակների համար: 2016 թ.

Ուելսում կայացած ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողո
վից ի վեր՝ ՆԱՏՕ-ի երկարաժամկետ նպատակն է ապահովել, որ յուրաքանչյուր անդամ
պետության պաշտպանական բյուջեն ավելացվի՝ կազմելով համախառն ներքին արդյունքի
(ՀՆԱ) 2%-ը: Դա նշանակում է, որ ՆԱՏՕ-ի
անդամների համար ՊՌՎ գործընթացը, բացի
ազգային նկատառումներից, որոնք չափազանց
կարևոր են, ներառում է նաև այլ կարևոր՝ միջազգային հայեցակետ:
Զինված ուժերի կողմից ներկայացվող ներ
դրումային հայտերը մշտապես պետք է ունենան
հիմնավորում, ներառյալ ներդրման նպատակը,
գործառնական պահանջները, իրականացման
նախընտրելի ժամկետները, իրականացման
փուլերի վերաբերյալ տեղեկատվություն և այլն:
Ինչպես նշվեց վերը, գնումների ծրագիրը պետք
է ներառի բյուջետային ծախսերի ժամանակացույց, գործառնական, պահպանման, ինչպես
նաև շահագործման ողջ ժամկետի ընթացքում
կատարվելիք այլ ծախսերի նախահաշիվ:
Ներդրումային ծրագիրը սովորաբար պա
րունակում է հետևյալ տեղեկատվությունը՝
ներդրման տեսակ (շինարարություն, գնումներ
և այլն), որոշակի առանձին ներդրումների վերաբերյալ կարևոր տեղեկատվություն, իրականացման ժամանակացույց, ներդրման
իրականացման ընդհանուր ֆինանսավորում,
ինչպես նաև այն, թե ինչ տեղ է զբաղեցնում
առաջարկվող ներդրումը պաշտպանության
ոլորտում կատարվող ներդրումների ավելի
երկարաժամկետ շրջանակում: Նշված տեղեկատվության վերջին կետը կարող է կարևոր
լինել միջոցների ապահովման համար: Էական նշանակություն ունեն նաև սոցիալական և
տնտեսական առումով իրագործելի միջազգային
պարտավորությունները և այլ միջոցառումները,
որոնք անհրաժեշտ է ձեռնարկել ներդրման
հաջող իրականացման համար:

Ընթացիկ ֆինանսական պլանավորում
Ընթացիկ ֆինանսական պլանավորման հիմնական տարրերն են՝ 1) մարդկային ռեսուրսների
պլանավորում. 2) նյութական ռեսուրսների
պլանավորում (օրինակ՝ պահպանման և այլ
գործառնական ծախսեր): Կարևոր է պատշաճ
հավասարակշռություն ապահովել այդ տարրերի
միջև: Անձնակազմի չափազանց մեծ ծախսեր
կատարելու դեպքում առկա կլինեն ավելի քիչ
ռեսուրսներ` պահպանման և այլ գործառնական կարիքները հոգալու համար, ինչը
կարող է լրջորեն վտանգել պաշտպանության
ոլորտի արդյունավետությունը: Ներդրումների
և ընթացիկ ծախսերի պատշաճ հավասարակշռության հետ մեկտեղ՝ կարևոր է
նաև անձնակազմի ծախսերի և տարեկան
գործառնական ծախսերի միջև պատշաճ հավասարակշռությունը:
Մարդկային ռեսուրսների (ՄՌ) պլանավորումը
հաստատությանը հնարավորություն է տալիս
կայացնել կայուն որոշումներ իր մարդկային
ռեսուրսների քանակի և կազմի, ինչպես նաև
կազմակերպական կառուցվածքում (ՊՆ,
ենթակա մարմիններ և զինված ուժեր) դրանց
բաշխման վերաբերյալ: ՄՌ պլանավորման
բոլոր գործընթացներում պետք է հաշվի առնել
հաստատության նպատակներին հասնելու
հնարավորությունները: Նման պլանավորումն
ընդգրկում է մարդկային ռեսուրսների տարբեր
ասպեկտներ, ներառյալ` աշխատանքի ընդունում,
առաջխաղացում, մասնագիտական զարգացում,
ռեսուրսների վերաբաշխում, կենսաթոշակային
համակարգ և անձնակազմի կրճատումներ: Այդ
պատճառով, ՊՆ-ի մարդկային ռեսուրսների
կառավարման վարչությունը պետք է պատասխանատվություն ստանձնի մարդկային
ռեսուրսների պլանավորման գործընթացի բոլոր
ասպեկտների համար:
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Մարդկային ռեսուրսների պլանավորումը պետք
է իրականացվի. 1) ՊՆ-ում առկա մարդկային
ռեսուրսների ներուժի և աշխատակազմի
սպասվող ռոտացիայի վերլուծությամբ. 2)
ապագա կարիքները բավարարելու և քաղա
քականության նպատակներն իրականացնելու
համար անհրաժեշտ մարդկային ռեսուրսների
քանակի և որակի սահմանմամբ:
Կայունություն և երկարաժամկետ տեսլականի
իրականացում ապահովելու համար կենսական նշանակություն ունի միջոցառումների
համաձայնեցումը պաշտպանության պլանավորման գործընթացի հետ (ՊՌՎ)։
Կադրային պլանավորումը պետք է ներառի
տվյալներ ինչպես պահանջվող անձնակազմի, այնպես էլ վերջիններիս մասնագիտական հմտությունների և կարողությունների
վերաբերյալ: Պլանավորման գործընթացը
պետք է սկսել առաջիկա տարվա (տարիների)
ընթացքում առկա կադրային ռեսուրսների և
անձնակազմի սպասվող ռոտացիայի մանրամասն վերլուծությամբ: Այնուհետև այդ տեղեկատվությունն անհրաժեշտ է համադրել
ՊՌՎ-ով և Պաշտպանության երկարաժամկետ
ծրագրով սահմանված ապագա կարիքների
հետ կամ, այլ կերպ ասած, պաշտպանության
քաղաքականության, բյուջետային քաղաքականության և զինված ուժերի հետագա
զարգացման վերաբերյալ ՊՆ-ի նպատակների
հետ:
Տարեկան բյուջետային ծախսերի ֆինանսական պլանավորման գործընթացի կարևոր
կողմերից է նաև գոյություն ունեցող օբյեկտ
ների և սարքավորումների շահագործման և
պահպանման ծախսերը: Գործընթացի շրջանակներում պետք է իրականացնել առկա
օբյեկտների և սարքավորումների վիճակի
վերլուծություն՝ ՊՆ-ին հասանելի հիմնական ռեսուրսների ֆունկցիոնալությունը, շահագործման տևողությունն ու ծախսերը
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պարզելու համար: Նշված գործընթացի
կարևոր տարրերից են՝ առկա ակտիվների
մաշվածության աստիճանը, մշտական սպասարկման անհրաժեշտությունը, ծախսվող
նյութերի փոխարինման և պահեստամասերի
ձեռքբերման կարիքները: Նման պլանավորումն
անհրաժեշտ է՝ տարեկան բյուջեի շրջանակներում ընթացիկ գործողություններ մշակելու
համար:
Գնումները ընթացիկ ֆինանսական ծրագրերի
(ընթացիկ գործողությունների), ինչպես նաև
կապիտալ ներդրումների ծրագրերի կարևոր
գործընթացներից են: Գնումների պլանավորման
ընթացքում որոշվում է, թե ինչ գնել (քանակը և
որակը), երբ գնել և, երբեմն, ինչ աղբյուրից գնել:
Պետական գնումների ընդհանուր կանոնները
տարածվում են այն գնումների վրա, որոնք չեն
կրում համապատասխան կարգով սահմանված
ռազմական բնույթ: Ազգային անվտանգության
կարիքներն ու նպատակները կարող են տարածվել նշված գնումների վերջին կատեգորիայի
վրա և սահմանել այդ գնումների աղբյուրը:
Պաշտպանության ոլորտում գնումների
ընթա
ցակարգերն ունեն իրենց առանձնահատկությունները՝ պայմանավորված ազգային
պաշտպանության բնույթով: Դա ներառում է
որոշակի տեղեկատվության դասակարգումը
(ազգային անվտանգության նկատառումներով)
և ազգային մակարդակով արտադրական որոշակի կարողություն կամ տեխնոլոգիական
ակտիվ ապահովելու անհրաժեշտությունը:
Այնուամենայնիվ, պետական գնումները
կարգավորող կանոնավոր ընթացակարգերի և
կանոնների այդպիսի բացառությունները չպետք
է չափազանց լայն մեկնաբանվեն: Քանի որ պետական գնումները բարդ ոլորտ են և արժանի
են հատուկ ուշադրության, սույն ուղեցույցում
այդ հարցը մանրամասն չի քննարկվի:

3.1.4. 	ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ
ՄՇԱԿՈՒՄ
ՊՆ-ի ֆինանսական ծրագիրը պետք է
մշակվի՝ հիմք ընդունելով բոլոր վերը նշված
գործընթացները ՊՆ-ի և դրան ենթակա ստորաբաժանումների շրջանակներում.

▪▪ Ներդրումային պլանավորում
▪▪ Մարդկային

ռեսուրսների պլանավորում
(որպես ընթացիկ ֆինանսական պլանա
վորման մաս)

▪▪ Նյութական

ռեսուրսների պլանավորում
(որպես ընթացիկ ֆինանսական պլանա
վորման մաս)

▪▪ Գնումների պլանավորում (որը ներառում է
և՛ ներդրումներ, և՛ ընթացիկ ֆինանսական
պլանավորում):

Վերը նշված պլանավորման տարբեր
գործընթացները լավ հիմք են տալիս ՊՆ-ի
ընդհանուր ֆինանսական ծրագրի մշակման
համար: Այդ ծրագիրը պետք է համապատասխանեցվի երկրի անվտանգության և
պաշտպանության քաղաքականությանը,
պաշտպանության երկարաժամկետ պլանավորմանը, այլ համապատասխան քաղա
քական փաստաթղթերին, ՊՆ-ի տարեկան աշխատանքային ծրագրին, ինչպես
նաև գործող ազգային օրենսդրությանը և
միջազգային պայմանագրերին: Հատուկ
ուշադրություն պետք է դարձնել երկարաժամկետ կապիտալ ներդրումների նախագծերի
և ընթացիկ ֆինանսական պլանավորման միջև
փոխկապակցվածությանը: Պլանավորման
նախորդ մոդելները նույնպես կարող են օգտակար լինել ֆինանսական ծրագրի մշակման
համար:

Ֆինանսական
ծրագիր
-Ներդրումային պլանավորում
-Մարդկային ռեսուրսների պլանավորում
-Նյութական ռեսուրսների պլանավորում
-Գնումների պլանավորում
-ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ
- ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
- ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ
ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
(պաշտպանության երկարաժամկետ պլանավորում)
- Միջազգային համաձայնագրեր և պարտավորություններ

Ֆինանսական ծրագրերը պետք է հիմնված
լինեն բյուջեի համաձայնեցված դասակարգումների վրա, որոնք սովորաբար ներառում են տարբեր վարչական, տնտեսական
և գործառութային կատեգորիաների ծախսեր:
Տվյալ դեպքում վարչական կատեգորիայով
սահմանվում է համապատասխան պետական միջոցների կառավարման համար
պատասխանատու մարմինը (այն է՝ ՊՆն), մինչդեռ տնտեսական կատեգորիայով
որոշվում է համապատասխան ծախսերի տեսակը, օրինակ՝ աշխատավարձ, ապրանքներ
և ծառայություններ կամ կապիտալ ծախսեր:
Ֆունկցիոնալ կատեգորիայով բնորոշվում է կառավարության գործունեությունը՝ ըստ վերջինիս
խնդրի կամ նպատակի (կրթություն, սոցիալական ապահովություն, պաշտպանություն և
այլն)12: ՊՆ-ի դեպքում՝ ֆինանսական ծրագիրը
դասվում է «պաշտպանություն» կատեգորիայի
մեջ:

12	D. Jacobs, J. Helis, D. Bouely, “Budget Classification”, IMF technical
notes and manuals, December 2009.
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3.1.5 	ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՖՆ-Ի ՀԵՏ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ
ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՆԱԽԱԳԾԻ
ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ
ՊՆ-ի ֆինանսական ծրագիրը պետք է համաձայնեցվի Ֆինանսների նախարարության (ՖՆ)
հետ` բյուջեի հիմնական օրենքով սահմանված
ժամկետներում: Նախքան ՖՆ-ին պաշտոնապես ներկայացնելը՝ ՊՆ-ի բյուջետային
հարցերով վարչության կողմից պատրաստված
ֆինանսական ծրագրի առաջարկը սովորաբար ոչ պաշտոնապես քննարկվում է
ՖՆ-ի հետ՝ հնարավոր վիճելի հարցերը նախապես կարգավորելու համար: Եթե ՖՆ-ի
դիտողություններն ընդունվում են, և ֆինանսական ծրագիրը համապատասխանեցվում է
ՖՆ-ի հրահանգներին, ՊՆ-ն (բարձր քաղաքական կամ վարչական մակարդակում) այն
ընդունում և պաշտոնապես ներկայացնում
է ՖՆ-ին: Տարաձայնությունների դեպքում՝
վիճելի հարցերի շուրջ քննարկումները սովորաբար տեղի են ունենում նախարարական
մակարդակով:
Տարեկան ազգային բյուջետային առաջարկը
մշակելիս ֆինանսների նախարարությունը
պատասխանատու է բոլոր ոլորտների ֆինանսական առաջարկները համախմբելու
համար: Պատրաստ լինելուն պես՝ բյուջետային առաջարկի նախագիծը ներկայացվում
է նախարարների խորհրդի քննարկմանն ու
հաստատմանը: Նախարարների խորհրդի
հաստատումից հետո կառավարության
բյուջետային առաջարկը ներկայացվում է
խորհրդարանի քննարկմանն ու վերջնական
հաստատմանը:

3.2.

ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ

Տարեկան բյուջեի առաջարկը կառավարության
(նախարարների խորհրդի) կողմից խորհրդարան է ներկայացվում համաձայնեցված
ժամկետներում, որպեսզի խորհրդարանն ունենա բավարար ժամանակ՝ մինչև նոր ֆինանսա-
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կան տարվա մեկնարկը քաղաքական գերակայությունները և տարատեսակ ծախսային
առաջարկները գնահատելու, քննարկելու և
բյուջեի վերաբերյալ քվեարկում անցկացնելու
համար: Երկրների մեծ մասում ֆինանսական
տարին համընկնում է օրացուցային տարվա
հետ, բայց կան նաև երկրներ, որտեղ բյուջետային տարին այլ կերպ է սահմանվում: Այսպես
կոչված «անցումային փուլի» երկրներում
երբեմն բյուջետային առաջարկը ներկայացվում է խորհրդարանի հաստատմանը՝
ավարտական փուլի վերջնաժամկետից
(սովորաբար՝ տարեվերջ) անմիջապես առաջ:
Շատ դեպքերում դա կապված է գործադիր
իշխանության գերակայության վերաբերյալ
ձևավորված քաղաքական ավանդույթի
հետ: Ավելի կայացած ժողովրդավարական
երկրներում, հատկապես խորհրդարանական
քաղաքական համակարգ ունեցող երկրներում,
բյուջետային առաջարկների ներկայացման
պաշտոնապես սահմանված ժամկետները
սովորաբար խստորեն պահպանվում են:
Խորհրդարանները չեն սիրում անտեսվել կամ
ոչ պատշաճ կերպով ընդունվել:
Երբ խորհրդարանը մանրամասն ուսում
նասիրում է կառավարության բյուջետա
յին առաջարկն ու քաղաքական առաջ
նահերթությունները, դրա ամենակարևոր
ազդեցությունը սովորաբար արտահայտվում
է բյուջեում փոփոխություններ կատարելու, ներառյալ՝ նոր բյուջետային հոդվածներ ներկայացնելու լիազորության միջոցով: Գործադիր,
օրենսդիր և դատական իշխանությունների
միջև կառավարման տարանջատում ենթա
դրող և զսպումների ու հակակշիռների
համակարգի վրա հիմնված արևմտյան
ժողովրդավարություններում խորհրդարանը
սովորաբար հանդիսանում է ամենաբարձր
«հատկացումներ կատարող» իշխանությունը
(որը հաճախ անվանում է «դրամապանակի իշխանություն»): Դա նշանակում է, որ

ազգային բյուջեն հաստատվում է խորհրդարանի կողմից, ինչը վերջինիս տալիս է զգալի
քաղաքական իշխանություն: Գործնականում,
սակայն, խորհրդարանի իրական դերը կարող
է կախված լինել ազգային ավանդույթներից,
քաղաքական կուսակցությունների դերից և այն
հանգամանքից, թե արդյոք կառավարությունն
ունի խորհրդարանական մեծամասնություն,
թե չունի պահանջվող մեծամասնության
աջակցություն և այլն:
Խորհրդարանը սովորաբար իր մշտական
հանձնաժողովների միջոցով ուսումնասիրում
է կառավարության ազգային բյուջետային
առաջարկը՝ նախքան բյուջեի քննարկումն
ու քվեարկությունը լիագումար նիստում:
Դա նշանակում է, որ ՊՆ-ի բյուջեն վերանայվում է խորհրդարանի անվտանգության
և պաշտպանության կամ միջազգային հարաբերությունների և պաշտպանության
կամ այլ համապատասխան մշտական
հանձնաժողովի կողմից: ՊՆ-ի ֆինանսական
ծրագրի շուրջ քննարկումները կարող են բավականին բովանդակային և մանրամասն լինել,
քանի որ պաշտպանության հանձնաժողովների
անդամները հաճախ ունենում են ավելի մեծ
փորձագիտական գիտելիքներ տվյալ ոլորտի
քաղաքականության հարցերում: Սովորական պրակտիկայի համաձայն՝ խորհրդարանի բյուջեի և ֆինանսների հարցերով
հանձնաժողովը դիտարկում է բոլոր ոլորտ
ների, ներառյալ՝ պաշտպանության ոլորտի,
եկամուտներն ու ծախսերը, որպեսզի համոզվի,
որ ընդհանուր ազգային բյուջեն ֆինանսապես
կենսունակ է:
Ամփոփելով` կարևոր է նշել, որ ազգային
բյուջեի նախագծի քննարկման գործընթացում
խորհրդարանի՝ բյուջեում էական փոփո
խություններ կատարելու ազատությունը
սահմանափակվում է պարտադիր ծախսերով
(օրինակ` պետական պարտքի մարում,

քաղծառայողների աշխատավարձ, սոցիալական ծրագրերի ապահովում, ներառյալ
կենսաթոշակներ, նախորդ տարիներին
կնքված գնումների պայմանագրեր և
այլն): Նման ծախսերը, որոնք սովորաբար կազմում են ազգային բյուջեի զգալի
մասը, կարող են փոփոխվել միայն երկարաժամկետ կտրվածքով: Ուսումնասիրելով
պաշտպանության քաղաքականության նոր
ռազմավարական առաջնահերթությունները,
որոնք ներառված են Պաշտպանության
ռազմավարական վերանայման մեջ, կարելի է
հասկանալ, թե ինչպես է հնարավոր մի քանի
տարվա ընթացքում ծրագրել և իրականացնել
պաշտպանական բյուջեի խոշոր, երկարաժամկետ փոփոխություններ:

3.3.

ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ

Պաշտպանական բյուջեի իրականացման
հիմնական նպատակը, ինչպես մյուս
ոլորտային բյուջեների դեպքում, ռեսուրսների
օգտագործման օրինականությունն ու ար
դյունավետությունն ապահովելն է՝ բյուջեի վերաբերյալ խորհրդարանի որոշումներին համապատասխան: Այդ նպատակով անհրաժեշտ
է կատարել մանրակրկիտ դիտանցում և
գործառնական արդյունավետության գնահատում՝ ինչպես ՊՆ-ում, զինված ուժերում,
այնպես էլ պաշտպանության նախարարությանը ենթակա մարմիններում: Թեև
խորհրդարանական ժողովրդավարական
երկրներում պաշտպանության նախարարն է
կրում քաղաքական պատասխանատվություն,
զինվորական պաշտոնյաներն ու քաղաքացիական ծառայողները նույնպես կարող
են պատասխանատու լինել իրենց տրամադրության տակ եղած պետական միջոցների
օգտագործման համար:
Բյուջեի կատարման առաջին հիմնական պահանջն այն է, որ հաստատված միջոցներն
օգտագործվեն օրինականության սկզբունքի
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համաձայն: Այն երկրներում, որտեղ խորհրդարանական որոշումները կայացվում են բյուջեի
մասին հատուկ օրենքի միջոցով, օրինականությունն ինքնաբերաբար նշանակում է, որ
հատկացված գումարները պետք է ծախսվեն
խորհրդարանի ընդունած բյուջեի մասին
օրենքին համապատասխան: Այնուամենայնիվ,
այդ պահանջը գործում է նաև այն երկրներում,
որտեղ ազգային բյուջեն հաստատվում է
խորհրդարանի կողմից՝ առանձին բյուջետային ընթացակարգով: Անկախ նրանից, թե
ինչպես է խորհրդարանը կայացնում բյուջեի
վերաբերյալ որոշումներ, պետական միջոցների
ծախսման իրավական դաշտը մանրամասն
կերպով սահմանվում է մի շարք առանձին
օրենքների, օրինակ՝ պետական գնումների
մասին, քաղծառայողների մասին, զինված
ուժերի մասին և այլ օրենքների միջոցով:

Հատկացված բյուջետային միջոցների
ծախսման երկրորդ հիմնական պահանջը
գնի և որակի հարաբերակցության սկզբունքի
պահպանումն է, ինչն ապահովում է պետական միջոցների օգտագործման խնայողականությունը, արդյունավետությունն ու նպատակայնությունը:

•

Խնայողականություն՝ նշանակում է նվա
զագույնի հասցնել օգտագործվող կամ
գնվող ռեսուրսների քանակը, այսինքն՝
նվազեցնել ծախսերը: Անբավարար խնայո
ղականություն տեղի է ունենում, օրինակ,
անձնակազմի չափազանց մեծ քանակի
կամ չափազանց որակավորված անձնա
կազմի ներգրավման կամ բարձրարժեք
օբյեկտների օգտագործման արդյունքում։

Օրինականության սկզբունքը պահպանելու համար ՊՆ-ն պետք է իր ֆինանսական ծրագիրը
համապատասխանեցնի խորհրդարանի կողմից
որոշված բյուջեի հատկացումների մասին
դրույթներին: Բյուջեի կատարման ընթացքում
պաշտպանության բյուջեում ներառված ծախ
սերը պետք է համապատասխանեն բյուջեի
նախատեսված նպատակներին և սահմանա
չափերին: Եթե տարվա ընթացքում առաջանում
է բյուջեում փոփոխություններ կատարելու
անհրաժեշտություն (հաճախ՝ նոր հանգամանքներից ելնելով), պաշտպանության նախարարը պետք է կրկին դիմի խորհրդարան՝
հաստատված բյուջեում փոփոխություններ կատարելու առաջարկով: Երկրների մեծ մասում
այդ նպատակով սահմանված են համապատասխան ընթացակարգեր: Հաստատված,
բայց տարեվերջի դրությամբ չօգտագործված
բյուջետային միջոցները պետք է վերադարձվեն,
եթե խորհրդարանի բյուջետային որոշումներով
հատուկ չի սահմանվում, որ դրանք կարող են
փոխանցվել հաջորդ տարվան:

•

Արդյունավետություն՝ նշանակում է
ապահովել գործունեության արդյունք
ների (օրինակ՝ ապրանքների կամ
ծառայությունների ոլորտում) և այդ
արդյունքները ստանալու համար օգտա
գործված ռեսուրսների ճիշտ հարաբե
րակցություն, այսինքն՝ կատարել ճիշտ
ծախսեր: Այս սկզբունքն ապահովում է, որ
հատկացված ռեսուրսների օգտագործմամբ
ստացվի առավելագույն արդյունք կամ,
որպես այլընտրանք, ակնկալվող արդյունքն
ստացվի նվազագույն պահանջվող ռե
սուրսների օգտագործմամբ:
Նպատակայնություն՝ նշանակում է ապա
հովել պետական ծախսերի նախատես
վող և իրական արդյունքների համա
պատասխանություն, այսինքն՝ ծախսել
ողջամտորեն: Նպատակայնությունը ցույց
է տալիս, թե արդյոք ձեռք են բերվել
նախատեսված արդյունքները՝ անկախ
այդ արդյունքներին հասնելու համար
օգտագործված ռեսուրսներից:

•

Բյուջեի կատարման վերաբերյալ տեղեկատվությունը պետք է լինի ճշգրիտ, հուսալի
և տրամադրվի ժամանակին: ՊՆ-ի ֆինանսական վարչությունը պետք է այլ ստորաբաժանումների կամ զինված ուժերի կողմից
պատշաճ կերպով տեղեկացվի հաստատության
համար ֆինանսական պարտավորություններ
հանդիսացող՝ ստորագրված պայմանագրերի
կամ իրավական համաձայնագրերի մասին:
Ֆինանսական վարչությունը պետք է նաև
ժամանակին տեղեկացվի կնքված պայմանագրերի փոփոխությունների, օրինակ`
վճարման որևէ գումարի, ժամկետի կամ
պայմանների հետ կապված փոփոխությունների
մասին: ՊՆ-ի մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչությունը պետք է նաև ֆինանսական վարչությանը ժամանակին տրամադրի
տեղեկատվություն ՊՆ-ի անձնակազմի հետ
կապված ծախսերի վերաբերյալ:
Համընդհանուր կանոնի համաձայն՝ վճա
րումները պետք է կատարվեն հատուկ ընթացակարգերին համապատասխան: Նախքան
վճարում կատարելը՝ պատասխանատու ֆի-

Պայմանագրի համաձայն
ստացված ապրանքների
(ծառայությունների)
ստուգում

Ապրանքագրի
ստուգում

ՊՆ-ն պետք է մշակի ներքին ընթացակարգեր,
որոնք ապահովում են փաստաթղթերի հա
վաստիությունը, հուսալիությունը և պատշաճ
իրավական ձևակերպումը` նախքան բյուջեից
վճարումներ կատարելը:
Տարեկան կտրվածքով պետք է կազմվի և
թարմացվի ՊՆ-ի պատասխանատվությանը

նանսական պաշտոնյան պետք է ստուգի և
համոզվի, որ. ա) իրավասու անձը կատարել է
համապատասխան ստուգում և համոզվել է, որ
ապրանքները կամ ծառայությունները ստաց
վել են պայմանագրին համապատասխան
(ստացված ապրանքների/ծառայությունների
ստուգում).
բ) ապրանքագիրը և վճարման այլ փաս
տաթղթերն ամբողջական են (ապրանքա
գրի ստուգում): Կարևոր է նշել, որ, չնայած
վճարումների կատարման թույլտվություն
տրվում է ֆինանսական վարչության կողմից,
այլ վարչությունները, ըստ անհրաժեշտության,
պետք է մասնակցեն վերը նշված ստուգման
գործընթացին: Ստուգումն ավարտելուց հետո
կարելի է թույլատրել վճարումը, այսինքն՝ ստորագրել այն կատարելու համապատասխան
փաստաթուղթը: Բոլոր ապրանքագրերը պետք
է անհապաղ ստուգվեն ստացման պահին,
իսկ բոլոր գործարքները՝ պատշաճ կերպով
գրանցվեն: Գործընթացը պետք է կարգավորվի
հատուկ կանոններով և ընթացակարգերով՝
ինչպես նշված է ստորև.

Վճարման թույլտվություն և
գումարի փոխանցում

Գործարքի
գրանցում

հանձնված ողջ գույքի գույքացանկը: Գույքի
իրական վիճակը պետք է համապատաս
խանի հաշվապահական հաշվառման
տվյալն եր ին: Բյուջեի վրա ազդեցություն
ունեցող գործողությունները, ինչպիսիք են՝
սպասարկման կամ արդիականացման անհրա
ժեշտությունը, պետք է գրանցվեն ողջ բյուջետային տարվա ընթացքում և ժամանակին
ներկայացվեն՝ նոր բյուջեի մշակման համար:
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Հատկացումների վերաբաշխումը պետք է
իրականացվի ազգային օրենսդրությանը
և սահմանված ընթացակարգերին համապատասխան: Ներքին կանոնակարգերով
մանրամասն սահմանվում է, թե ինչպես և ինչ
ծավալով կարելի է վերաբաշխել միջոցները,
որպեսզի դրանք, օրինակ, ծախսվեն բյուջեով
նախատեսվածից այլ նպատակով: Ինչպես
նշվեց ավելի վաղ, հաստատված բյուջեի
առավել էական փոփոխությունները պետք է
համաձայնեցվեն խորհրդարանի հետ:
Ֆինանսական հաշվետվությունները պետք
է կազմվեն օրենսդրությամբ սահմանված
ժամկետում: ՊՆ-ի ֆինանսական հաշվե
տվությունների պատրաստման կարգն ու
ժամկետները կարող են ավելի հստակ սահ
մանվել ներքին կանոնակարգերով:
Բոլոր ֆինանսական գործողությունները
պետք է լինեն թափանցիկ, և յուրաքանչյուր
գործողություն պետք է պատշաճ կերպով
փաստաթղթավորվի և զեկուցվի: Ֆինանսական հետևանք ունեցող յուրաքանչյուր գոր
ծողություն պետք է ենթարկվի անկախ,
մասնագիտական և անկողմնակալ աուդիտի
և վերանայման: ՊՆ-ի պաշտոնատար անձինք
պետք է մանրամասն դիտարկեն ներքին և
արտաքին աուդիտի առաջարկները` հաշվի
առնելով այն, որ ՊՆ-ի գործող կանոններն
ու ընթացակարգերը կարող են բարելավման
կարիք ունենալ: ՊՆ-ն պետք է իրականացնի
ներքին և արտաքին աուդիտի առաջարկները,
եթե չկա շատ հիմնավոր պատճառ դրանք չիրականացնելու համար:

3.4. 	ԲՅՈՒՋԵԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ

Բյուջեի վերահսկողությունն ինստիտուցիոնալացված համակարգ է, որի նպատակն է
ստուգել, թե ինչպես են ծախսվում ռեսուրս
ները՝ օրինականության տեսանկյունից, և
արդյոք պահպանվում են խնայողականության,
արդյուն ավետության և նպատակայնության
սկզբունքները: Այն բաղկացած է ինչպես
ներքին, այնպես էլ արտաքին հաշվետվողականության մեխանիզմներից: Արտաքին
վերահսկողություն սովորաբար իրականացնում է խորհրդարանը. այն հանդիսանում
է իշխանության մի օղակ, որն ունի միջոցների
հատկացման լիազորություններ, և կարող
է դիտվել որպես կառավարության երեք
ճյուղերի միջև զսպումների և հակակշիռների
համակարգ: Ներքին հսկողությունն ու վերահսկողությունը հաստատության բարձր ղեկավար մակարդակի կառավարման գործիք
է, որն ապահովում է բարձրագույն ղեկավարության ենթակայությամբ գործող տարբեր
ստորաբաժանումների գործունեության համապատասխանությունը օրենքին, ընդունված
բյուջեին և համապատասխան կանոններին և
ընթացակարգերին: Բյուջեի վերահսկողության
ոլորտում վերջերս իրականացված բազմաթիվ
բարեփոխումներ ուղղված են կոռուպցիայի
տարբեր ռիսկերի կառավարման բարելավմանը: Դրանք ներառում են կառավարման
պատշաճ պրակտիկայի ամրապնդումը և
անարդյունավետության նվազեցումը, ինչպես
նաև ավելորդ գաղտնիության և այլ, ոչ թափանցիկ գործելակերպերի կրճատումը: Այլ
կերպ ասած, բյուջեի վերահսկողությունն
արդյունավետ կառավարման էական տարր
է պաշտպանության և անվտանգության
ոլորտում և, ընդհանուր առմամբ, պետական
հատվածում:
Ստորև հատուկ դիտարկվում են բյուջետային վերահսկողության երեք տարրեր. 1)
ֆինանսական հաշվետվողականություն. 2)
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ներքին ֆինանսական վերահսկողություն, որը
ներառում է ֆինանսական կառավարումը
և վերահսկողությունը, ինչպես նաև ներքին

աուդիտը. 3) արտաքին հսկողության մեխանիզմներ, ինչպիսիք են՝ խորհրդարանական
վերահսկողությունը և արտաքին աուդիտը:

Հաստատության
Ֆինանսական
կառավարում
և վերահսկողություն

կառավարում
Ներքին աուդիտ

Ֆինանսական

Արտաքին հսկողություն

հաշվետվողա
կանություն

ՊՆ-ն պետք է մշակի ներքին ընթացակարգեր,
որոնք ապահովում են փաստաթղթերի հա
վաստիությունը, հուսալիությունը և պատշաճ
իրավական ձևակերպումը` նախքան իր բյու
ջեից վճարումներ կատարելը:
3.4.1. 	ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ֆինանսական հաշվետվողականությունը վերահսկողության օգտակար գործիք է և հիմք
է հանդիսանում պետական բոլոր ոլորտներում
կառավարության գործունեությունը և այդ
գործունեության արդյունքները գնահատելու
համար: Ֆինանսական հաշվետվողակա
նությունը ենթադրում է հաշվապահական
հաշվառման համակարգից տվյալների արտահանում և ներկայացում՝ վերլուծությունը
հեշտացնող եղանակով: Ֆինանսական
հաշվետվությունները պետք է լինեն մանրամասն և պարունակեն ճշգրիտ, թարմացված
տեղեկատվություն բյուջեի կատարողականի
վերաբերյալ: Հաշվետվությունները պետք է
պարունակեն տեղեկատվություն ծախսերի
բոլոր կետերի, այդ թվում՝ աշխատավարձի,
սարքավորումների, վաճառքի և գույքի
օտարման մասով:
Ֆինանսական հաշվետվությունները պետք
է լինեն թափանցիկ և նախատեսված լինեն

տարբեր հասցեատերերի (խորհրդարան, հասարակություն, բյուջեի կառավարիչներ, քաղաքական որոշումներ կայացնողներ և այլն)
կարիքները բավարարելու համար: Ներկայումս
հաշվետվությունների մեծ մասը հրապարակվում է (կամ պետք է հրապարակվի)
համապատասխան հաստատությունների
կայքերում` ինչպես ֆինանսական տարվա
ընթացքում, այնպես էլ տարեվերջին՝ տեղեկատվությունը հասարակությանը հասանելի
դարձնելու համար: Բոլոր հաշվետվությունները
պետք է տրամադրվեն խորհրդարանին և
ազգային բարձրագույն աուդիտորական
մարմնին:
Որպես կանոն, ֆինանսական հաշվե
տվությունները ներառում են դրամական
միջոցների հոսքերի ամենօրյա հաշվե
տվություններ, բյուջեի կատարման ամենամսյա հաշվետվություններ, մուտքերի
հաշվետվություններ, կիսամյակային հաշվե
տվություններ և տարեկան ֆինանսական
հաշվետվություններ կամ ֆիսկալ հաշվե
տվություններ: Սրանք ֆիսկալ հաշվետվողականության միջազգայնորեն ընդունված
նվազագույն պահանջներն են, որոնք հիմք
են հանդիսանում բարձրագույն պետական
աուդիտորական հաստատության կողմից իրականացվող հաշվետվությունների տարեկան
աուդիտի համար:
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Անցած տասնամյակների ընթացքում ֆինանսական հաշվետվողականության մաս
դարձած մեկ այլ կարևոր տարր է կառավարության գործունեության բոլոր, այդ
թվում՝ պաշտպանության ոլորտն ընդգրկող
արդյունավետության ցուցանիշների կիրառումը: Արդյունավետության վերաբերյալ
տվյալները կարևոր բաղադրիչ են՝ խնայողականության, արդյունավետության և նպատակայնության սկզբունքներին համապատասխան
ներգրավված պետական միջոցների և ստացված
արդյունքների հարաբերակցությունը գնահատելու համար: Այդ տվյալները նպաստում
են նաև քաղաքականության հետագա բարելավմանը և քաղաքական ու բյուջետային պլանավորման գործընթացների իրականացմանը:
Այս ընդհանուր միտման մեջ մեծ ուշադրություն
է դարձվում պաշտպանության ոլորտում և,
ընդհանուր առմամբ, պետական հատվածում
արդյունավետության գնահատմանը:
3.4.2. 	ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Պետական հաստատություններում պետական ռեսուրսների ռացիոնալ և արդյունավետ
օգտագործման համար անհրաժեշտ են ներքին
ֆինանսական վերահսկողության երեք հիմնական բաղադրիչներ.

▪▪ ֆինանսական կառավարման և վերահսկման

համակարգեր.
▪▪ ներքին աուդիտ.
▪▪ վերոհիշյալ երկու բաղադրիչներին (այդ
թվում՝ հաշվետվողականությանը) վերա
բերող մեթոդաբանությունների և ստան
դարտների մշակման և համաձայնեցման
կենտրոնական մարմին:
Առաջին բաղադրիչը ֆինանսական կառավարման և վերահսկման համակարգն է: Այս
համակարգը կարելի է սահմանել որպես
հաստատության քաղաքականություն և
ընթացակարգեր, որոնք կիրառելու միջոցով
ապահովվում են տարբեր ինստիտուցիոնալ
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ծրագրերի նախատեսված արդյունքները,
այդ ծրագրերն իրականացնելու համար
օգտագործվող ռեսուրսների համարժեքությունը՝
սահմանված նպատակներին հասնելու համար,
ինչպես նաև հաստատության ծրագրերի՝ չարաշահումներից, խարդախությունից և ոչ
պատշաճ կառավարումից պաշտպանված
լինելը:
Պաշտպանության նախարարության ֆինանսական կառավարման և վերահսկման համակարգը պետք է մանրազնին ուսումնասիրի.

▪▪ ՊՆ-ի

գործունեության բոլոր համապատասխան ոլորտները, այդ թվում՝ ծախսերը,
գնումները և եկամուտների կառավարումը.

▪▪ անշարժ գույքի կառավարման և գնումների

ողջ կենսափուլը, ներառյալ պլանավորումը,
կատարումը, հաշվետվողականությունը,
արխիվացումը և դիտանցումը:

Ֆինանսական կառավարումը և վերա
հսկողությունը նախատեսում են հաստա
տության ներսում խարդախությունը, չարա
շահումը, ապօրինի գործողությունները կամ
սխալները հայտնաբերելու համար կիրառվող
քաղաքականության և ընթացակարգերի
առկայություն:
Որպեսզի ֆինանսական կառավարման և
վերահսկման համակարգը գործի ըստ նախատեսվածի, պետք է սահմանել բյուջետային ռեսուրսների տնօրինման հստակ
կանոններ և ընթացակարգեր, ինչպես նշվեց
ավելի վաղ: Լիազորությունների պատվիրակում իրականացնելիս պետք է հստակեցնել
պատվիրակման սահմանները՝ շրջանակը,
պատվիրակման նպատակները, ինչպես նաև
հաշվետվությունների ներկայացման ընթացակարգերը:

Ներքին ֆինանսական վերահսկողության
երկրորդ բաղադրիչը իր գործառույթներն
անկախ իրականացնող ներքին աուդիտի մեխանիզմի ստեղծումն է` համապատասխան
իրավասությամբ և գործունեության շրջանակով:
Ներքին աուդիտը պետք է ուղղակիորեն
հաշվետու լինի հաստատության բարձրագույն
վարչական մարմնին: Ներքին աուդիտն
ուղղված է ինստիտուցիոնալ և կառավարչական գործունեության, այդ թվում՝ օրենսդրական պահանջներին այդ գործունեության համապատասխանության գնահատմանը: Այն
երկրներում, որտեղ ներդրվել է ներքին աուդիտ,
այն պարտադիր կերպով չի ընդգրկում կառավարման բոլոր ոլորտները: Ներքին աուդիտի
ստանդարտները մշտապես լրամշակվում
են, հատկապես Ներքին աուդիտորների
ինստիտուտի կողմից13: Փոփոխությունները վերաբերում են նաև COSO և INTOSAI ներքին
հսկողության ստանդարտներին: Ֆինանսական կառավարումը և վերահսկողությունը
նախահսկողության (ex ante) տեսակներ են,
մինչդեռ ներքին աուդիտն իրականացվում է
հետհսկողության (ex post) նպատակով:
Պաշտպանության նախարարության ներքին
աուդիտի գործառույթի շրջանակներում իրականացվում է հետևյալ երկու տեսակի տեղեկատվության հավաքագրում, ստուգում և
վերլուծություն. 1) տեղեկատվություն նախարարության ֆինանսական կառավարման և
վերահսկման համակարգի կառուցվածքի վերաբերյալ. 2) տեղեկատվություն այն մասին,
թե ինչպես է այդ համակարգը գործում:
Գործընթացի նպատակն է պարզել, թե արդյոք
համակարգը մշակված է և գործում է պատշաճ՝
թե՛ իր կառուցվածքի և թե՛ փաստացի
գործունեության տեսանկյունից՝ ֆինանսական
կառավարման միջազգայնորեն ընդունված
ստանդարտներին և սկզբունքներին համա13	https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/
Pages/Standards.aspx

պատասխան (վերը նշված ստանդարտների
հետ համադրմամբ): Ներքին աուդիտի
գործառույթը պետք է կազմակերպվի որպես
պաշտպանության նախարարության կազմում
գործող առանձնացված ստորաբաժանում:

Ներքին աուդիտը կատարում է ֆինանսական
կառավարման և վերահսկման համակարգի
փաստացի իրականացվող գործառույթների
վերլուծություն: Այն գնահատում է հնարավոր
համակարգային ռիսկերը և ներկայացնում է
դրանց նվազեցման առաջարկներ:
Թեև ներքին աուդիտի գործառույթը ենթակա է ՊՆ-ի ղեկավարությանը, այն պետք է
իր գործառույթներն իրականացնելիս լինի
հնարավորինս անկախ: Դա նշանակում է,
որ ներքին աուդիտը պետք է լինի աուդիտի
առարկա հանդիսացող գործունեությունից
անկախ և չպետք է ընդգրկված լինի որևէ
այլ կազմակերպական միավորի կազմում:
Ավելին, այն պետք է հաշվետու լինի անմիջապես ՊՆ-ի բարձրագույն ղեկավարությանը:
Ֆունկցիոնալ անկախությունը նշանակում է,
որ ներքին աուդիտը, հիմնվելով ռիսկերի և
պոտենցիալ խնդրահարույց ոլորտների գնահատման վրա, պետք է ինքնուրույն և անկախ
կերպով ընտրի աուդիտի ենթակա ոլորտները,
աուդիտի մեթոդը և հաշվետվությունների
ներկայացման եղանակը: Ներքին աուդի
տորները, անկախ այն հանգամանքից, թե
նշանակված են սահմանափակ ժամանակահատվածով, թե՝ ոչ, պետք է ունենան տեղեկատվություն ստանալու և որոշումներ կայացնող անձանց հետ հաղորդակցվելու ազատ
իրավունք: Ազգային օրենսդրությամբ պետք է
սահմանվի և պաշտպանվի ներքին աուդիտի
անկախությունը: Մասնավորապես, այն պետք
է պարունակի դրույթներ օբյեկտիվություն և
էթիկայի բարձր չափանիշներ պահպանելու
աուդիտորների պարտավորության մասին:
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Ներքին աուդիտը տարբերվում է ֆինանսական ստուգումից: Աուդիտորները
ստուգում են ներդրված համակարգերի
պատշաճ գործարկումը` խնայողականու
թյան, արդյունավետության և նպատակայնության տեսանկյունից: Նրանց հիմնական դերակատարումը ներքին աուդիտի
իրականացումն է` հաստատության նպատակների իրագործումը վտանգող հնարավոր
թերությունները հայտնաբերելու համար:
Առաջարկությունները պետք է նպաստեն
հաստատության ֆինանսական կառավարման
բարելավմանը, կոռուպցիայի և այլ անօրինաչափ գործելակերպերի հետ կապված ռիսկերի
նվազեցմանը և, հնարավորության դեպքում,
հատկացված միջոցների կամ այլ ակտիվների
ոչ նպատակային օգտագործման բացառմանը:
Այլ կերպ ասած, ներքին աուդիտը պետք է
իրականացնի ստուգումներ՝ պարզելու, թե
արդյոք հաստատության ղեկավարությունը
վերահսկում է ֆինանսական և այլ միջոցների
կառավարումը:

նանսների նախարարության կազմում: Նման
կազմակերպության առկայությունն ապահովում
է միասնականություն պետական հատվածի
ներքին ֆինանսական վերահսկողության համակարգերի միջև, նպաստում է լավագույն
փորձի տարածմանը, ինչպես նաև նոր, կատարելագործված ուղեցույցների մշակմանը:

Ներքին հսկողության երրորդ բաղադրիչը
համակարգող կենտրոնական ստորաբաժանման առկայությունն է՝ տարբեր պետական մարմինների (նախարարություններ,
գործակալություններ և այլն) ֆինանսական կառավարման և վերահսկողության
գործառույթները (այդ թվում՝ ներքին աուդիտը)
ուղղորդելու, համակարգելու և վերահսկելու
համար: Դա նշանակում է, որ պետք է գործի
կազմակերպություն, որը պատասխանատու
է պետական հատվածում կանոնակարգերի
առաջարկման, ֆինանսական կառավարման,
վերահսկողության և ներքին աուդիտի իրականացման համակարգման և ներդաշնակեցման
համար, ներառյալ հաշվետվողականության
պահանջներն ու գործելակերպերը: Նման
մարմինը կարող է նաև կազմակերպել և համակարգել վերապատրաստման դասընթացներ:
Սովորաբար այս մարմինը ստեղծվում է Ֆի-

Բարձրագույն աուդիտորական մարմինը
(ԲԱՄ) հիմնական մեխանիզմն է, որի միջոցով
պետական հաստատությունը հարկատուների
անունից մանրազնին ստուգում է, թե ինչպես
է կառավարությունը ծախսում խորհրդարանի
կողմից իրեն հատկացված գումարները՝
այդպիսով ապահովելով կառավարության
հաշվետվողականությունը: Արտաքին աու
դիտի մեխանիզմների ստեղծումն ու գոր
ծարկումը դուրս է գործադիր մարմնի լիա
զորություններից: Այնուամենայնիվ, այդ
մեխանիզմների արդյունավետությունն ու
ազդեցությունը կախված է կառավարության
և նրա տարբեր ինստիտուտների հետ համագործակցությունից: Շատ կարևոր է, որ, օրինակ, տարբեր նախարարություններ, ներառյալ
ՊՆ-ն, ԲԱՄ-ին տրամադրեն ծախսերի,
եկամուտների և այլ ֆինանսատնտեսական
որոշումների վերաբերյալ սպառիչ, ճշգրիտ և

3.4.3. 	ԱՐՏԱՔԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ
Արտաքին հսկողության հիմնական մեխանիզմները ներառում են մի շարք միջոց
ներ, այդ թվում` քաղաքացիական հասարակությունը: Սակայն ինստիտուցիոնալ
առումով այս գործընթացի հիմնական մեխանիզմը բարձրագույն վերստուգիչ հաստա
տությունների և խորհրդարանական վերահսկողության մարմինների գործունեությունն
է: Քանի որ այս հաստատություններն արդեն
իսկ քննարկվել են ավելի վաղ, հիշեցման
կարգով ներկայացնում ենք հետևյալ պար
բերությունները.

թարմացված տեղեկատվություն, ինչպես նաև
պաշտոնապես, հրապարակավ և ողջամիտ
ժամկետներում արձագանքեն կենտրոնական
աուդիտորական հաստատության կողմից
հրապարակված մեկնաբանություններին և
զեկույցներին: Իր հերթին, ԲԱՄ-ը պետք
է գործի անկախ, հաշվետու և թափանցիկ
կերպով: ԲԱՄ-ը նաև կարևոր դերակատարում ունի արդյունավետ ներքին ֆինանսական վերահսկողություն ապահովելու հարցում,
քանի որ բոլոր պետական կառույցներում
հանդիսանում է ինչպես ֆինանսական կառավարման և վերահսկողության, այնպես էլ
գործունեության արդյունքների վերստուգման
բաղկացուցիչ մաս: ԲԱՄ-ի առաջարկների
արդյունավետ իրականացումը չափազանց
կարևոր է և, որպես կանոն, խորհրդարանական վերահսկողության մաս է կազմում:
Բարձրագույն աուդիտորական մարմինը
պետք է պարբերաբար աուդիտի ենթարկի
ինչպես պաշտպանության նախարարության,
այնպես էլ զինված ուժերի և պաշտպանության
նախարարության այլ ենթակա մարմինների
հաշվետվությունները: Աուդիտի ընթացքում
պետք է դիտարկվի ոչ միայն միջոցների
ծախսման օրինականությունը, այլ նաև այն, թե
արդյոք պահպանվել է գնի և որակի պատշաճ
հարաբերակցություն, և արդյոք իրականացվել
են կոնկրետ նպատակներ: ԲԱՄ-ի կողմից
իրականացվող գնի և արդյունավետության
պատշաճ հարաբերակցության ստուգումներն
օգնում են շահագրգիռ կողմերին ուշադրու
թյունը կենտրոնացնել պաշտպանության
ոլորտի ֆինանսական արդյունավետության
և սահմանված նպատակներին հասնելու
կարողությունների վրա:
Աուդիտի արդյունքները ժամանակին պետք է
զեկուցվեն խորհրդարանին: Բացահայտված
թերությունները վերացնելու լավագույն մի
ջոցներից է՝ ապահովումը, որ խորհրդա-

րանն ուղղակիորեն ներգրավված լինի
ԲԱՄ-ի առաջարկները կյանքի կոչելու
գործում: Պաշտպանության և (կամ) բյուջետային վերահսկողության հարցերով խոր
հրդա
ր անական հանձնաժողովը պետք
է մասնակցի քննարկմանը և ՊՆ-ի պաշ
տոնյաներից պահանջի հաշվետու լինել
հատկացված միջոցներն օգտագործելու
հարցում: Բացի այդ, աուդիտորական եզրակացությունների վերաբերյալ խորհրդարանական լսումները պետք է բաց լինեն հանրության
համար և լուսաբանվեն լրատվամիջոցների
կողմից՝ հասարակության հնարավորինս
լայն շերտերին հասանելի լինելու համար:
Պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի
անդամները պետք է անցնեն ստուգման
(վեթինգի) ընթացակարգ, որպեսզի կարողանան ստանալ ազգային անվտանգությանը և
ռազմական հետախուզությանը վերաբերող
գաղտնի տեղեկատվություն, որը հասանելի
չէ հանրությանը14։
Քանի որ անվտանգության ոլորտի կազ
մակերպություններն օգտագործում են պետական բյուջեի զգալի մասը, անհրաժեշտ
է, որ խորհրդարանը վերահսկի պետության
սահմանափակ ռեսուրսների օգտագործումը:
Կարևոր է, որ խորհրդարանն ստանա
սպառիչ, ճշգրիտ և թարմացված տեղեկատվություն անվտանգության խնդիրների և
անվտանգության ոլորտին առնչվող կառավարության մտադրությունների և որոշումների
վերաբերյալ: Խորհրդարանը չի ունենա
պատշաճ սահմանադրական կշիռ, եթե կառավարությունը նրան ներկայացնի տեղեկատվություն միայն վերջնական որոշում
կայացնելուց հետո: Խորհրդարանական
ժողովրդավարական երկրներում խորհրդարանը չպետք է գործի «պոստ ֆակտում», և
նրա իրավասությունները չպետք է սահմանա14	Transparency International (2011), Buidling Integrity and Countering
Corruption in Defence and Security, Transparency International UK.
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փակվեն միայն կառավարության որոշումները
հաստատելով կամ մերժելով: Բարձրագույն
աուդիտորական հաստատությունները կարող
են խորհրդարանի համար հանդիսանալ տեղեկատվության և փորձագիտության կարևոր
աղբյուր և տրամադրել խորհրդատվություն
կառավարության հաշվետվողականության
վերաբերյալ: Պաշտպանության ոլորտում,
ինչպես և մյուս պետական հատվածներում,
բյուջեով հատկացված միջոցների ծախսումը
մշտապես կարևորագույն ցուցանիշ է հանդիսանում։
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Երկրի բարձրագույն աուդիտորական
հաստատության աշխատանքը կարող է մե
ծապես նպաստել պաշտպանության ոլորտի
և, ընդհանուր առմամբ, կառավարության
նկատմամբ խորհրդարանի վերահսկողության
իրականացմանը: Հակառակ պրոցեսը
նույնքան կարևոր է. ԲԱՄ-ին անհրաժեշտ
է խորհրդարանի լիարժեք աջակցությունը:
ԲԱՄ-ը կարող է օժանդակել խորհրդարանին
վերստուգման հարցերում իր մասնագիտա
կան փորձառությամբ, իսկ խորհրդարանը
կարող է աջակցել ԲԱՄ-ին` ապահովելով
վերստուգման արդյունքների և առաջարկների
լիարժեք ընդունում և գործողությունների
համապատասխան ընթացք: Խորհրդա
րանը և բարձրագույն աուդիտորական հաս
տատությունը միասին կարող են կազմել ամուր
և կայուն դաշինք, որը կապահովի պետական
միջոցների օգտագործման վերաբերյալ կառա
վարության հաշվետվողականությունը:

4. 	Հատուկ անդրադարձ գաղտնի
դասակարգված բյուջեներին
Բոլոր ժողովրդավարական երկրներում,
ինչպես անցումային շրջանի, այնպես
էլ ավելի կայուն ժողովրդավարական
ավանդույթներով երկրներում, հավասարակշռության հաստատումը բյուջեի թափանցիկության սկզբունքի և ազգային
անվտանգության առանձնահատուկ գործոնի
միջև հաճախ խնդրահարույց է: Ողջ
աշխարհում պետական մարմինների մեծ
մասը հակված է որպես գաղտնի դասակարգել ազգային անվտանգությանը, այդ
թվում` պաշտպանության ոլորտի ծախսերին,
առնչվող մեծ ծավալի տեղեկատվություն։
Հատկապես անորոշությամբ և անվտանգության
նոր կամ ի հայտ եկող մարտահրավերներով,
ռիսկերով և սպառնալիքներով պայմանավորված իրավիճակներում առկա է նմանատիպ տեղեկատվությունը հանրային հասանելիությունից զերծ պահելու միտում:
Նման գործողությունների անհրաժեշտությունը,
անկասկած, կարող է արդարացված լինել,
սակայն եթե դրանք իրականացվում են մեխանիկորեն և շատ հաճախ, ապա թափանցիկության այդպիսի բացակայությունը
կարող է խաթարել հասարակության ժո
ղովրդավարական հիմքերը:
Գաղտնի դասակարգված բյուջեների հետ
աշխատանքի հիմնական մարտահրավերն այն

է, որ գաղտնիությունը կիրառվի միայն այն ժամանակ, երբ և որտեղ այն խիստ անհրաժեշտ է։
Պաշտպանության ոլորտի ծախսերը գաղտնի
պահելու հիմնական պահանջը կայանում
է նրանում, որ այդպիսի որոշումը լինի լավ
հիմնավորված, օրինակ՝ կիրառվի այնպիսի
դեպքերում, երբ թափանցիկությունը կարող
է սպառնալ կարևոր ռազմավարական նպատակներին, այդ թվում՝ արտաքին սպառնալիքի
ազդեցության ներքո պետության տարածքային
ամբողջականության պահպանմանը, համապատասխան պաշտպանական համակարգի
ստեղծմանը և այլն: Անհրաժեշտ է որոշակի
ներքին ընթացակարգի առկայություն, որը
կսահմանի ծախսերը որպես գաղտնի դասակարգելու կոնկրետ մեխանիզմները15։
Չնայած իրենց գաղտնի բնույթին՝ դասակարգված բյուջեները չպետք է բացառություն
կազմեն բոլոր տեսակի ստուգումներից,
և միանշանակորեն չպետք է դուրս մնան
խորհրդարանական վերահսկողությունից։
Կառավարության կողմից բյուջեի առաջարկը
խորհրդարան ներկայացնելուց հետո կարող
է կիրառվել սովորական բյուջետային առաջարկները դասակարգված բյուջետային առաջարկներից (պայմանավորված իրենց հատուկ
15	Transparency International UK (2011), “The Transparency of National
Defence Budgets- an initial review”, Transparency International UK,
Defence and Security Programme.
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բնույթով) տարբերակելու մոտեցում։ Օրինակ՝
գաղտնի դասակարգված հոդվածները կարող
են ներկայացվել ընդհանուր կոնսոլիդացված
թվերով, իսկ չդասակարգված հոդվածները՝
ավելի մանրամասն: Դասակարգված բյուջեի
հաստատման գործընթացի տարածված օրինակ է հանդիսանում Հարավային Կորեայի
դեպքը, որը ներկայացված է ստորև․
Հարավային Կորեայի կառավարությունն իր
պաշտպանական բյուջեում առանձնացնում
է գաղտնիության երեք կատեգորիա: «Ա»
կատեգորիայի բյուջետային հոդվածները
Ազգային ժողովի քննարկմանն են ներկա
յացվում կոնսոլիդացված ձևով, «Բ» կա
տեգորիայի հոդվածները Ազգային ժողովի՝
Ազգային պաշտպանության հարցերով հանձ
նաժողովի անդամներին են ներկայացվում
առանձնացված և մանրամասն կարգով, իսկ
«Գ» կատեգորիայի հոդվածները Ազգային
պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովին
են տրամադրվում առավել տրոհված և մանրա
մասն ձևով։ Նախկինում օրենսդիր մարմնի
անդամների քննարկմանն էր ներկայացվում
միայն խոշոր, ամբողջացված գումար։
Աղբյուր՝ Chul Choi, Jong (1998), ‘Chapter Six: South
Korea’ in Pal Singh, Ravinder, ed. Arms Procurement
Decision Making Volume I: China, India, Israel,
Japan, South Korea and Thailand, http://books.
sipri. org/product_info?c_product_id=156#contents TI
UK (2011), “The Transparency of National Defence
Budgets- an initial review”, Transparency International
UK, Defence and Security Programme.
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ՊՆ-ի ֆինանսական հաշվետվություններում
որպես գաղտնի դասակարգված հոդվածները
պետք է ստուգվեն բարձրագույն աուդիտորական հաստատության կողմից, որը կարող
է տրամադրել գաղտնի աուդիտի զեկույց:
Այդ զեկույցը նույնպես պետք է ներկայացնել խորհրդարանին՝ ժողովրդավարական հաշվետվողականության կարևորագույն
մեխանիզմը պահպանելու համար, որը
պարտավորեցնում է գործադիր իշխանությանը
հաշվետու լինել պետական միջոցների օգտա
գործման վերաբերյալ:
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Պատշաճ կառավարման
ուղեցույցներ

ՊԱՏՇԱՃ
ՊԱՏՇԱՃ
ՊԱՏՇԱՃ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐ
թիվ 01

Պրոֆեսիոնալիզմն ու
բարեվարքությունը պետական
ծառայության մեջ
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թիվ 02

Պետական հատվածում շահերի
բախման խնդրի լուծում

թիվ 03

Կոռուպցիայի դեմ պայքարի
քաղաքականություն և մարմիններ

ՊԱՏՇԱՃ
ՊԱՏՇԱՃ
ՊԱՏՇԱՃ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐ
թիվ 04

Տեղեկատվության հասանելիություն
և հանրային թափանցիկության
սահմանափակումներ

թիվ 05

Պաշտպանության ոլորտի անշարժ
գույքի հետ կապված կոռուպցիայի
և խարդախության ռիսկերի կառա
վարում

թիվ 06

Թափանցիկության և
գաղտնիության հավասարակշռումը
պաշտպանության ոլորտում․ մի
ջազգային առաջատար փորձից
ստացված դասեր
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«Պատշաճ կառավարման ուղեցույցները» իրենցից
ներկայացնում են ոչ ծավալուն գրքույկների շարք, որոնցից
յուրաքանչյուրի մեջ քննարկվում է պաշտպանության ոլորտում
պատշաճ կառավարման կարևորությանն առնչվող որոշակի
թեմա։ Ուղեցույցները նախատեսված են այն անձանց համար,
ովքեր ցանկանում են ավելին իմանալ պաշտպանության ոլորտում,
կամ ընդհանուր առմամբ՝ պետական հատվածում, պատշաճ
կառավարմանն ուղղակիորեն առնչվող մեկ կամ մի քանի
թեմաների մասին, ինչպես նաև կարող են օգտագործվել կրթական
նպատակներով:
Թույլատրվում է ամբողջական կամ մասնակի վերարտադրումը՝
այն պայմանով, որ հղում կատարվի Պաշտպանության ոլորտում
բարեվարքության կենտրոնին (Օսլո, Նորվեգիա), և ցանկացած
վերարտադրություն, ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն, չհանվի
վաճառքի կամ չներառվի այլ հրատարակություններում, որոնք
ենթակա են վաճառքի։

Հրատարակությունը՝ Պաշտպանության ոլորտում բարեվարքության կենտրոն
Դիզայնը՝ www.melkeveien.no
Տպագրությունը՝ Նորվեգիայի կառավարության անվտանգության և սպասարկման կազմակերպություն
Մայիս/2018թ․ Տպաքանակ՝ 100

Անգլերեն բնօրինակի թարգմանությունը
հայերեն լեզվի կատարվել է Հյուսիս
ատլանտյան դաշինքի կազմակերպության
հովանու ներքո:

www.cids.no

