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1. Ծրագրի նախապատմությունը  

Գերմանիայի տնտեսական զարգացման և համագործակցության դաշնային 

նախարարության «Կովկասյան նախաձեռնությունը» կոչված է խթանելու քաղաքական և 

տնտեսական համագործակցությունը Հարավային Կովկասի հանրապետությունների՝ 

Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստանի միջև: Նախաձեռնության արդյունքում ընդլայնվել է 

ոչ միայն երկկողմ համագործակցությունը տվյալ երկների հետ, այլ այն ծավալվել է նաև 

տարածաշրջանային համատեքստում: Նշված նախաձեռնությունը ձևավորում է 

տարածաշրջանում գերմանական համագործակցության գաղափարական հենքն ու տանիքը: 

«Կովկասյան նախաձեռնության» համագործակցության գերակա ոլորտներն են. ա) կայուն 

տնտեսական զարգացում բ) ժողովրդավարություն, համայնքային զարգացում և օրենքի 

գերակայություն (գ) բնապահպանություն և բնական պաշարներ, (դ) էներգետիկա:  

«Հանրային ֆինանսների կառավարումը Հարավային Կովկասում» տարածաշրջանային 

ծրագիրը, հանդիսանալով Կովկասյան նախաձեռնության մասն, իրականացվում է 2017 

թվականի ապրիլի 1-ից մինչև 2020 թվականի մարտի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում, 

որպես նախորդ` ապրիլ 2014 – մարտ 2017, ժամանակահատվածում իրականացված ծրագրի 

շարունակություն: Ծրագրի մոդուլի նպատակն է «Ֆինանսական ենթահամակարգերի 

մոտարկումը եվրոպական չափանիշներին՝ արդյունավետության, թափանցիկության և 

հաշվետվողականության տեսանկյունից»: Սույն տեխնիկական առաջադրանքով 

նախատեսված աշխատանքները կիրականացվեն «ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի 

մասին» օրենքի ծրագրային ձևաչափով նախագիծը քննարկվում է ՀՀ Ազգային ժողովում» 

վերջնական արդյունքի ապահովման ուղղությամբ իրականացվող միջոցառումների 

ծրջանակում: Վերջինի իրականացումն էլ կչափվի  կհաստատվի ենթաարդյունքով, որ 

սահմանված է որպես «Արդյունքահեն բյուջետավորման ներդրման համար անհրաժեշտ 

կարողությունները հզորացվել են»:  

Սույն տեխնիկական առաջադրանքի շրջանակում մատուցվող ծառայությունները կոչված են 

նպաստելու վերոնշյալ նպատակների իրականացմանը և ցուցանիշի ապահովմանը:  
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2. Նախնական իրավիճակ 

Վերջին տարիներին ՀՀ կառավարությունը զգալի առաջընթաց է արձանագրել պետական 

ֆինանսների կառավարման ոլորտում: Ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխումները 

կազմում են 2000-ականներին սկիզբ առած հարկաբյուջետային երկրորդ սերնդի 

բարեփոխումների տրամաբանական մասը: Սոցիալ-տնտեսական զարգացման 

երկարաժամկետ առաջին ռազմավարության (ԱՀՌԾ) հաստատումից հետո Հայաստանի 

կառավարությունը կանգնած էր տարեկան բյուջեում երկարաժամկետ զարգացման 

ռազմավարությունը պատշաճ կերպով արտացոլելու խնդրի առջև: Նշված մարտահրավերի 

հաղթահարմանն ուղղված առաջին քայլը միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի (ՄԺԾԾ) 

աստիճանական ներդրումն էր, որին 2004 թվականից հաջորդեցին ծրագրային 

բյուջետավորման բարեփոխումները, որը հանրային բարիքների ստեղծման և/կամ 

հանրային ծառայությունների մատուցման տեսանկյունից առավել բարձր 

արդյեւնավետության հասնելու նպատակով պետական ծախսերի կառավարման 

համաշխարհային միտումներից մեկն է:  

Մինչև 2008 թվականի վերջն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ կառվարությանը նշված 

բարեփոխումների ոլորտում հիմնական աջակցությունը տրամադրել է Մեծ Բրիտանիայի 

միջազգային զարգացման նախարարության (DFID) «Աջակցություն Ծրագրային 

բյուտավորման ներդրմանը Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում: Այս ընթացքում ՀՀ 

կառավարությունը զգալի առաջընթաց է արձանագրել Հայաստանում ծրագրային 

բյուջետավորման բարեփոխումների սկիզբը դնելու առումով: Մասնավորապես, մշակվել և 

հաստատվել են ծրագրային բյուջետավորման ներդրման առաջին (պիլոտային) 

մեթոդաբանական ուղեցույցները, որոնք այնուհետև փորձարկվել /պիլոտային սկսզբունքով 

ներդրվել են սոցիալական ոլորտի նախարարություններում, առավելապես սոցիալական 

ոլորտի նախարարություններում տողային բյուջեների հետ զուգահեռ, բյուջեները 

աստիճանաբար մշակվել և ներկայացվել են նաև ԾԲ ձևաչափով՝ որպես պետական 

տարեկան բյուջեի եռամսյակային համամասնությունների հավելված, մշակվե են որոշ 

ծրագրերի «քաղաքականության միջոցառումների» ոչ-ֆինանսական քանակական 

ցուցանիշները, ինչպես նաև մշակվել և հաստատվել են ծրագրային բյուջետավորման 

կատարման հաշվետվությունների նախնական ձևաչափերը: Սակայն, միայն ՀՀ ֆինանսների 

նախարարությունը և մի քանի ճյուղային նախարարություն (հիմնականում սոցիալական 

ոլորտի) կարողացան կատարել վերը ներկայացված փոփոխությունները և ապահովել 

դրանց համապատասխանությունը: Հաջորդ քայլով նախատեսվում է ընդլայնել ԾԲ 

բարեփոխումները՝ ընդգրկելով բոլոր ճյուղային նախարարությունները, կենտրոնական և 

տարածքային կառավարման մարմիննները:  

2009 թվականից ի վեր Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերությունն իր 

համաձայնությունն է հայտնել տեխնիկական աջակցություն տրամադրել Հայաստանի 

կառավարությանը՝ Ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխումների հետագա ընդլայնման 

նպատակով: ԳՄՀԸ կողմից ծրագրային բյուջետավորման ոլորտում տրամադրվող 

տեխնիկական օժանդակությունն ընդգրկում է հետևյալ երեք հիմնական ուղղությունները. (i) 

տեխնիկական օժանդակության տրամադրում ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը ԾԲ 

մեթոդաբանության հետագա լրամշակման աշխատանքներում, (ii) ՀՀ ֆինանսների 
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նախարարության անհրաժեշտ կարողությունների հզորացում՝ ծրագրային բյուջետավորման 

անցման գործընթացում պետական մարմիններին աջակցություն տրամադրելու նպատակով, 

(iii) աջակցություն ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը՝ բյուջետային օրենսդրության 

բարեփոխումների գործընթացում՝ սերտորեն համագործակցելով ՀՀ ԱԺ-ի հետ:  

2012 թվականի մայիս ամսից սկսած նախատեսվեց, որ ծրագրային բյուջետավորման 

ոլորտում տրամադրվող աջակցությունն ամբաջապես կիրականացվի «Հանրային 

ֆինանսների կառավարումը Հարավային Կովկասում» տարածաշրջանային ծրագրի (ԳՄՀԸ 

ՀՖԿ ծրագիր) շրջանակներում՝ համապատասխան որակավորում ունեցող տեղական 

խորհրդատվական ընկերության ներգրավման միջոցով, որը պետք է շարունակեր աջակցել 

ՀՀ ֆինանսների նախարարության և պետական այլ կառույցների աշխատակիցներին՝ 

ծրագրային բյուջետավորմանն ամբողջական անցման գործընթացում:  

ԳՄՀԸ ՀՖԿ ծրագրի առաջին փուլի ավարտով ամփոփվեցին ԾԲ բարեփոխումների առաջին 

փուլի օրակարգով նախատեսված գործողությունները՝ ՀՀ Բյուջետային համակարգի մասին 

օրենքում համապատասխան փոփոխությունների/լրացումների հաստատմամբ, որոնցով 

օրենսդրորեն սահմանվեցին ծրագրային բյուջետավորման համակարգի հիմնական 

տարրերը: Բացի օրենսդրական փոփոխություններից, ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը 

տրամադրվող օժանդակության առանցքային ուղղություններից է եղել ԾԲ բարեփոխումների 

հետագա իրականացման համար անհրաժեշտ մեթոդաբանական հենքի, ինչպես նաև 

հայեցակարգային շրջանակի մշակումը, ինչպիսին, օրինակ՝ ճյուղային 

նախարարությունների աշխատանքների համակարգումը, ճյուղային 

նախարարություններում անհրաժեշտ կարողությունների ձևավորումը և անհրաժեշտ 

վերակազմավորումը, բազմամյա բյուջետավորմանն անցնելու հնարավորությունը, 

բյուջետային ծրագրերի և ցուցանիշների համակարգի վերանայումը և այլն:  

Վերջին ժամանակներում թե՛ ԳՄՀԸ ՀՖԿ ծրագրի և թե՛ զարգացման բազմաիվ այլ գործընկեր 

կառույցների կողմից կատարված տարբեր գնահատումները և վերլուծություները 

անդրադարձել են ԾԲ բարեփոխումների և զուգահեռաբար անցկացվող այլ ՀՖԿ ոլորտի 

բարեփոխումների (ինչպիսիք են հանրային հատվածի հաշվապահության, գանծապետական 

համակարգի, արտաքին և ներքին հսկողության և աուդիտի բարեփոխումները, և այլն) 

համակարգման և հարմոնիզացման գործընթացներում առկա բացը, քանի որ նշած բոլոր 

բարեփոծումները պետք է իրականացվեն համալիր՝ փոխլրացնելով միմյանց և ապահովելով 

նախանշված ժամանակահատվածում ամբողջական անցումը ծրագրային բյուջետավորման 

համակարգին: Բացի այդ, ԾԲ բարեփոխման ամբողական իրականացման համար ներկայում 

առավել կարևորվում է էլ ավելի ինտենսիվորեն իրականացնել կարողությունների 

զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ հատկապես ճյուղային նախարարություններում և 

այլ գերատեսչություններում: Վերջինի անհրաժեշտության վկայությունն է նաև պետական 

բյուջեի նախագծերի և կատարողականի հաշվետվությունների քննարկումների նկատմամբ 

Ազգային ժողովի և հատկապես որոշ ոլորտային հանձնաժողովների կողմից աճող 

պահանջարկն ու հետաքրքրությունը՝ հատկապես ուշադրությունը սևեռելով բյուջեյի 

առանձին ծրագրերի և կատարողականի ցուցանիշների քննարկմանը:  

ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ԳՄՀԸ ՀՖԿ ծրագրի միջև հետագա 

համագործակցության շրջանակում համաձայնություն է ձեռք բերվել ԾԲ բարեփոխումների 
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ներկայա իրավիճակը, առկա բացերը վերլուծելու և բարեփոխումների իրականացման նոր, 

մանրամասնեցված գործողությունների ռազմավարությունը մշակելու շուրջ: Արդյունքում, 

2014 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2015 թվականի ապրիլ ամիսն ընկած 

ժամանակահատվածում ԾԲ բարեփոխումների առկա իրավիճակի խորքային 

ուսումնասիրություն է իրականացվել ՍԻՓՈՒ Ինթերնեյշնլ շվեդական խորհրդատվական 

կազմակերպության փորձագիտական թիմի կողմից: Ուսումնասիրության արդյունքների 

հիման վրա մշակվել է ԾԲ ռազմավարության նախագիծը և դրա իրականացման 

մանրամասն ծրագիրը, որը ներկայացվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը` հետագա 

լրամշակման և վերջնական փաստաթղթի մշակման համար: 2015 թվականի օգոստոսի 13-ին 

ՀՀ կառավարությունը հաստատել է Հայաստանի Հանրապետությունում ծրագրային 

բյուջետավորման ամբողջական ներդրման ռազմավարությունը` ներառյալ ԾԲ համակարգի 

ներդրման գործողությունների ծրագիրը1:   

Հաստատված ռազմավարության գործողությունների ծրագրով 2015-2017 թվականների 

համար նախատեսվող միջոցառումների ավարտին ակնկալվում է ԾԲ բարեփոխումների 

հիմնական փուլի ամփոփումը և պետական բյուջեյի մակարդակում ամբողջական անցումը 

ծրագրային բյուջետավորմանը, այսինքն` 2019 թվականի պետական բյուջեն մշակվելու է, 

հաստատվելու է, իրականացվելու է և կատարվամ հաշվետվությունը ներկայացվելու է 

ծրագրային ձևաչափով: ԾԲ ռազմավարությունը նախատեսում է նաև հանրային 

ֆինանսների կառավարման համապատասխան այլ ոլորտներում բարեփոխումների 

միաժամանակյա իրականացում`բարեփոխումների բոլոր մասնակիցների և շահառուների 

համապատասխան միջոցառումների անընդհատ համակարգման և հարմոնիզացման 

ապահովմամբ: 

Վերոնշյալ ռազմավարությունը հիմք կծառայի ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ԳՄՀԸ 

ՀՖԿ ծրագրի միջև ԾԲ բարեփոխումների ոլորտում հետագա համագործակցության և 

Գերմանիայի Դաշնության կողմից` հանձինս ԳՄՀԸ, բարեփոխումներին հետագա 

աջակցության համար:  

 

3. Տեխնիկական առաջադրանքի նպատակը 

Հիմք ընդունելով Հայաստանում ծրագրային բյուջետավորման ամբողջական ներդրման 

ռազմավարությամբ սահմանված նպատակները և ուղղությունները` սույն տեխնիկական 

առաջադրանքի նպատակն է աջակցել ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը ԾԲ 

ռազմավարության գործողությունների ծրագրով 2018 թվականի հունվարի 12-ից միչև 2018 

թվականի դեկտեմբերի 28-ն ընկած ժամանակահատվածում նախատեսվող միջոցառումների 

իրականացմանը:  

 

                                                
1 Տե´ս ՀՀ կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 13-ի թիվ 38 արձանագրային որոշում «Հայաստանի 

Հանրապետությունում ծրագրային բյուջետավորման ամբողջական ներդրման ռազմավարություն» (https://www.e-

gov.am/protocols/item/537/) 

https://www.e-gov.am/protocols/item/537/
https://www.e-gov.am/protocols/item/537/
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4. Խորհրդատվական ընկերության հիմնական խնդիրները, ակնկալվող արդյունքները և 

ժամկետները 

Սույն տեխնիկական առաջադրանքի հիմնական խնդիրն է աջակցել ՀՀ ֆինանսների 

նախարարությանը հետևյալ աշխատանքներում (ընդհանուր առմամբ մինչև 300 փորձագետ 

- օր) 

1. Բյուջետային տեղեկատվության և որակի բարելավում  

a) ՀՀ ՖՆ և ոլորտային նախարարություններ և գերատեսչությունների 

համապատասխան աշխատակիցների վերապատրաստում ԾԲ նոր 

մեթոդաբանության գծով (մինչև 5 դասընթաց՝ մեթոդական աշխատանքներն 

իրականացնող (տե՛ս մրցույթային փաթեթ 1) փորձագիտական խմբի 

անդամների հետ համատեղ)  

b) ՀՀ ՖՆ բյուջետային բլոկիև ըստ անհրաժեշտության ոլորտային 

նախարարությունների և այլ գերատեսչությունների համապատասխան 

ստորաբաժանումներին աջակցություն և ուղղորդում ԾԲ նոր 

մեթոդաբանության պահանջներին համապատասխան բյուջետային բոլոր 

ծրագրերի վերանայման նպատակով: Ծրագրերի վերանայված նախնական 

տարբերակները պետք է ներկայացվեն 3-րդ միջանկյալ հաշվետվությամբ։  

c) Ըստ պահանջի, ՀՀ ՖՆ և այլ գերատեսչություններին ուղղորդում/ 

խորհրդատվության տրամադրում ԾԲ պահանջներին համապատասխան 

ոլորտային ռազմավարությունների վերանայման նպատակով: 

d) Աջակցություն և ուղղորդում համապատասխան գերատեսչությունների համար 

կատարողականի առանցքային ցուիցանիշների (KPI) մշակմանը: 

Աջակցությունը կտրամադրվի հետևյալ ոլորրներում ներգրավված գերատեսչություններին 

(նախարարություններ և այլ պետական մարմիններ). 

- Սոցիալական պաշտպանություն 

- Աշխատանք 

- Կրթություն 

- Գիտություն 

- Առողջապահություն 

- Մշակույթ 

- Սպորտ 

- Երիտասարդներ 

- Սփյուռք 

 

Նախատեսվում է, որ տեխնիկական առաջադրանքն իրականացնող խորհրդատուների թիմն 

աշխատանքների ողջ ընթացքում պետք է սերտորեն աշխատի ՀՀ ֆինանսների 

նախարարության համապատասխան աշխատակիցների հետ համատեղ (մասնավորապես 

բյուջետային բլոկի և ՀՖԿ մեթոդանաբության վարչության համապաասխան 

ներկայացուցիչների), շարունակական անմիջական աշխատանքային ուղղորդման և 

աջակցության միջոցով: 
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Աշխատանքներ Ակնկալվող 

արդյունքներ 

2018 

Հ Փ Մ Ա Մ Հ Հ Օ Ս Հ Ն Դ 

                                                    

ՀՀ ՖՆ և ոլորտային 

նախարարություն-

ների և գերատես-

չությունների համա-

պատասխան աշ-

խատակիցների վե-

րապատրաստում ԾԲ 

նոր մեթոդաբանութ-

յան գծով 

Մինչև 5 դաս-
ընթաց՝ մեթո-
դական աշխա-
տանքներն 
իրականացնող 
փորձագիտա-
կան խմբի 
անդամների 
հետ համատեղ 

 X                                             

ՀՀ ՖՆ բյուջետային 

բլոկիև ըստ անհրա-

ժեշտության ոլորտա-

յին նախարարութ-

յունների և այլ գերա-

տեսչությունների հա-

մապատասխան ստո-

րաբաժանումներին 

աջակցություն և ուղ-

ղորդում ԾԲ նոր մե-

թոդաբանության պա-

հանջներին համա-

պատասխան բյուջե-

տային բոլոր ծրագ-

րերի վերանայման 

նպատակով: 

a) ՄԺԾԾ նա-
խագիծը պատ-
րաստ է ԾԲ 
պահանջներին 
համապա-
տասխան 

              X                                 

b) 2019 պետա-
կան բյուջեի 
նախագիծը 
պատրաստ է 
ԾԲ ձևաչափով 

                              X                

Աջակցություն և ուղ-

ղորդում համապա-

տասխան գերատես-

չությունների համար 

կատարողականի 

առանցքային ցուցա-

նիշների (KPI) մշակ-

մանը (ըստ պահան-

ջի) 

Կատարողակա
նի առանցքա-
յին ցուցանիշ-
ների (KPI) 
մշակված են և 
ներառված 
բյուջեում 

                                                

Ըստ պահանջի, ուղ-

ղորդում/ խորհրդատ-

վության տրամադ-

րում ԾԲ պահանջնե-

րին համապատաս-

խան ոլորտային ռազ-

մավարությունների 

վերանայման նպա-

տակով: 

Ոլորտային 
ռազմավարութ-
յունները վերա-
նայված են 

                                             X 

  

 

5. Հաշվետվությունների ներկայացման և վճարումների ժամանակացույց.  

Հաշվետու ժամանակաշրջանում խորհրդատուն պետք է ներկայացնի 4 հաշվետություն`1 

նախնական, 2 միջանկյալ և 1 վերջնական, կատարված աշխատանքների և ստացված 

արդյուների հիման վրա` հետևյալ պարբերականությամբ. 

 1-ին (նախնական) հաշվետվություն`մինչև 22-ը հունվարի, 2018 թվական. 

Նախնական հաշվետվություն, որում, համաձայնացնելով ՀՀ ՖՆ հետ,  հստակ կնշվի 

մանրամասն աշխատանքների պլանը, ակնկալվող արդյունքները, դրանց 

ներկայացման ժամկետները:   
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 2-րդ (միջանկյալ) հաշվետվություն` մինչև 20 ապրիլի, 2018 թվական. 

Ադմինիստրատիվ հաշվետվություն թիվ 2 և այդ ժամանակահատվածի համար ըստ 

ժամանակացույցի ակնկալվող արդյունքներ:  

 3-րդ (միջանկյալ) հաշվետվություն` մինչև 20-ը օգոստոսի, 2018 թվական.  

Ադմինիստրատիվ հաշվետվություն թիվ 3 և այդ ժամանակահատվածի համար ըստ 

ժամանակացույցի ակնկալվող արդյունքներ: 

 4-րդ (վերջնական) հաշվետվություն` մինչև 24-ը դեկտեմբերի, 2018 թվական.  

Ադմինիստրատիվ վերջնական հաշվետվություն թիվ 4 և պայմանագրի ողջ 

ընթացքում ակնկալվող վերջնական արդյունքները: 

 

Բոլոր հաշվետվությունները (ադմինիստրատիվ հաշվետնություն և համապատասխան 

ակնկալվող արդյունքներ) պետք է ներկայացվեն հայերեն և անգլերեն լեզուներով: Բոլոր 

հաշվետվությունները պետք է ներկայացվեն էլեկտրոնային և տպագիր տարբերակով (1 

հայերեն տպագիր տարբերակ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացնելու համար և 1 

անգլերեն տպագիր տարբերակ` ԳՄՀԸ ներկայացնելու համար): 

Նախքան վճարումը, հաշվետվությունները և համապատասխան արդյունքները պետք է 

ներկայացվեն և քննարկվեն համատեղ ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ԳՄՀԸ ՀՖԿ 

ծրագրի հետ, որի հիման վրա ԳՄՀԸ-ն պետք է ստանա ՀՀ ֆինանսների նախարարի առաջին 

տեղակալի վերջնական հավանությունը կատարված աշխատանքների վերաբերյալ` որպես 

մատուցված ծառայությունների հավաստում: 

Դրանից հետո միայն կկատարվի համապատասխան վճարումը: 

Նշված տեխնիկական առաջադրանքի շրջանակներում նախատեսվող միջոցառումները 

պետք է իրականացվեն 2018 թվականի հունվարի 12-ից միչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-

ն ընկած ժամանակահատվածում:  

 

6. Պահանջվող որակավորումը 

Սույն տեխնիկական առաջադրանքով նախատեսվող աշխատանքները պետք է 

իրականացվեն տեղական խորհրդատվական կազմակերպության համապատասխան 

փորձագետների թիմի կողմից: 

Փորձագետների թիմը կարող է ունենալ հետևյալ կազմը` 

1. Թիմի ղեկավար / Հիմնական փորձագետ 1, 

2. Ոլորտային փորձագետներ` առնվազն  2 փորձագետ: 

 

Փորձագետների թիմը կաշխատի ՀՀ ֆինանսների նախարարության համապատասխան 

աշխատակիցների և ԳՄՀԸ ՀՖԿ ծրագրի համապատասխան խորհրդատուների հետ 

համատեղ: 

Փորձագետները պետք է բավարարեն որակավորման հետևյալ պահանջներին. 



 
8 

Թիմի ղեկավար / Հիմնական փորձագետ 1 

- Առնվազն մագիստրոսի կամ դրան համարժեք աստիճան պետական ֆինանսների, , 

տնտեսագիտության կամ հարակից այլ ոլորտներում: 

- Առնվազն 10 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ հանրային 

հատավածի քաղաքականությունների և բարեփոխումների ոլորտում: 

- Առնվազն 8 տարվա աշխատանքային փորձ ծրագրերի նախագծման և կառավարման, 

խմբային աշխատանքների ղեկավարման և համակարգման գործում:  

- Առնվազն 7 տարվա փորձ  բյուջետային ծրագրերի, հանրային 

քաղաքականություների և ծրագրերի մոնիթորինգի, գնահատման (էքս-անթե, 

միջանկյալ և էքս-փոսթ) և դրանց ազգեցության չափման գործում, այլ երկրներում 

(ներառյալ ԱՊՀ երկրներոը) նմանատիպ փորձը դիտարկվում է որպես 

առավելություն: 

- Հավաստված փորձ ծրագրային բյուջետավորման և հանրային ֆինանսների 

կառավարման բարեփոխումների ոլորտում, ներառյալ քաղաքակությունների վրա 

հիմնված բյուջետավորումը և բազմամյա պլանավորումը: 

- Փորձ կազմակերպությունների կարողությունների զարգացման ոլորտում: 

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների վարժ իմացությունը պարտադիր է: 
 

Հիմնական փորձագետ 2 

- Առնվազն մագիստրոսի կամ դրան համարժեք աստիճան պետական ֆինանսների, , 

տնտեսագիտության կամ հարակից այլ ոլորտներում. 

- Առնվազն 10 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ հանրային 

հատավածի քաղաքականությունների և բարեփոխումների վորլուծության ոլորտում, 

ներառյալ բյուջետային բարեփոխումները. 

- Առնվազն 7 տարվա աշխատանքային փորձ պետական քաղաքականությունների և 

բյուջետային ծրագրերի, ներառյալ սոցիալական հատվածի՝ կրթություն, սոցիալական 

պաշտպանություն, առողջապահություն, և այլ հարակից ոլորտներում 

ռազմավարությունների, քաղաքականությունների և ծրագրերի, տարբեր հարցերի 

շուրջ գնահատումների իրականացման գործում. 

- Առնվազն 5 տարվա փորձ հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների 

իրականացման, ինչպես նաև վերապատրաստումների և ուղղորդման (մենթորինգ) 

տրամադրման (այդ թվում նաև հանրային ծառայողների համար) աշխատանքներում.  

- Բյուջետային համակարգի և հանրային ֆինանսների կառավարման, ներառյալ 

արդյունքահեն բյուջետավորումը, թափանցիկությունը և բյուջեի նկատմամբ 

վերահսկողությունը, խնդիրներին լավատեղյակություն և հստակ պատկերացում. 

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների վարժ իմացությունը պարտադիր է: 

 

Հիմնական փորձագետ 3 

- Առնվազն մագիստրոսի կամ դրան համարժեք աստիճան պետական ֆինանսների, , 

տնտեսագիտության կամ հարակից այլ ոլորտներում. 
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- Առնվազն 7 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ հանրային ծրագրերի 

մոնիթորինգի և գնահատման գործում. 

- Մոնիթորինգի և գնահատման շրջանակների (ներառյալ կատարողականի 

ցուցանիշների) մշակման փորձ  

- Հետազոտությունների, վերապատրաստումների, ուղղորդման (մենթորինգ) և 

ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման գործում. 

- Բյուջետային համակարգի և հանրային ֆինանսների կառավարման խնդիրներին, 

ներառյալ՝ արդյունքահեն բյուջետավորումը, թափանցիկությունը և բյուջեի 

նկատմամբ վերահսկողությունը, լավատեղյակություն և հստակ պատկերացում. 

- Հայերեն և անգլերեն լեզուների վարժ իմացությունը պարտադիր է: 

 


