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ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  

ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

1. Ընդհանուր դրույթներ 

1.1. ՀԲԻ հաշվապահությունը (այսուհետ, սույն կանոնադրությամբ 

«Հաշվապահություն») հանդիսանում է ինստիտուտի կառուցվածքային 

գործառութային բաժինը: 

1.2. Հաշվապահությունն, իր աշխատանքում առաջնորդվում է ՀՀ 

Սահմանադրությամբ, ՀՀ օրենքներով և նորմատիվ այլ ակտերով, ինչպես նաև 

ռեկտորի հրամաններով և սույն Կանոնադրությամբ: 

1.3. Հաշվապահության ղեկավարումն իրականացնում է գլխավոր 

հաշվապահը, ով պաշտոնին նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է ռեկտորի 

հրամանով: 

1.4. Գլխավոր հաշվապահի պահանջները տնտեսվարական 

գործողությունների փաստաթղթային ձևակերպումների, ինչպես նաև 

փաստաթղթերը, տվյալներն ու տեղեկատվությունը հաշվապահություն 

ներկայացնելու վերաբերյալ, պարտադիր է ինստիտուտի բոլոր աշխատակիցների 

համար: 

1.5. Գլխավոր հաշվապահը ենթարկվում է անմիջապես ռեկտորին: 

1.6. Հաշվապահության աշխատակիցները պաշտոնին նշանակվում և 

պաշտոնից ազատվում են ռեկտորի կողմից՝ գլխավոր հաշվապահի ներկայացմամբ, 

ում էլ անմիջապես ենթարկվում են իրենց աշխատանքում: 

 

2. Հաշվապահության հիմնական խնդիրները 

2.1. Հաշվապահական հաշվառման վարումը, ինչպես նաև ինստիտուտի 

նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագորման նկատմամբ 

վերահսկողությունը: 

2.2. ԲՈՒՀ ի ղեկավարությանը այնպիսի տեղեկատվության տրամադրումը, 

որն անհրաժեշտ է տնտեսվարական գործունեություն իրականացնելիս ՀՀ 

օրենսդրության համապատասխանությունը ապահովելու, ինչպես նաև դրանց 

նպատակահարմարությունը, գույքի առկայությունն ու շարժը, 
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պարտավորությունների իրականացումը, նյութական, աշխատանքային և 

ֆինանսական ռեսուրսները՝ հաստատված նորմերին ու նորմատիվներին 

համապատասխան օգտագործելու հանգամանքը վերահսկելու համար: 

2.3.Տնտեսվարական գործունեության բացասական արդյունքների 

կանխարգելումը և դրա ֆինանսական կայունությունն ապահովելու նպատակով՝ 

ներտնտեսվարական ռեզերվների հայտնաբերումը: 

 

3. Հաշվապահության գործառույթները 

3.1. Հաշվապահական հաշվառման կազմակերպումը՝ հաշվապահական և 

հարկային հաշվետվությունների կազմումով: 

3.2. Գույքի հաշվառման, պարտավորությունների և տնտեսվարական 

գործողությունների կազմակերպումը՝ դրամային արտահայտությամբ բնական 

չափիչների հիման վրա՝ դրանց ամբողջական, շարունակական, թղթաբանական և 

փոխկապակցված արտացոլման միջոցով: 

3.3. Հիմնական միջոցների և ամորտիզացիայի (մաշվածության) հաշվառման 

կազմակերպումը: 

3.4. Ոչ նյութական ակտիվների ստացման, ստեղծման և տնօրինման 

հաշվառման կազմակերպումը: 

3.5. Ինստիտուտի, եկամուտների և ծախսերի, ինչպես նաև  ֆինանսական 

արդյունքների հաշվառման կազմակերպումը: 

3.6. Դրամական միջոցների հաշվառման կազմակերպումը, դրամարկղային 

գործարքների կատարման ճշգրտությունը: 

3.7. Աշխատավարձերի, սոցիալական ապահովագրության, 

աշխատավարձերից պահումների հաշվարկների հաշվառման կազմակերպումը: 

3.8. Աշխատավարձի, ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների, 

երեխաների համար նախատեսված նպաստների և այլ նպաստների և վճարների 

վճարման կազմակերպումը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

3.9. Հաճախորդների, պարտապանների, պարտատերերի, այլ 

գործողությունների հետ կապված անձնակազմի հաշվառման իրականացման 

վերահսկողությունը՝ կապված հաշվետու գումարների հաշվառման հետ: 
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3.10. Բյուջե կատարվող վճարումները, ինչպես նաև հիմնադրամներին 

ապահովագրական հատկացումները ժամանակին կատարելը, ճիշտ 

հատկացումներն ու դրանց նկատմամբ վերահսկողությունը ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով:  

3.11.Հաշվապահական և հարկային հաշվետվության կազմումն ու դրանք 

ժամանակին վերահսկող մարմիններին ներկայացնելը: 

3.12. Հաշվապահական փաստաթղթերի անվտանգությունը, 

ստորաբաժանումներից ստացումը, հիմնական փաստաթղթերի, պայմանագրերի, այլ 

ֆինանսական և հաշվետվական փաստաթղթերի արխիվային պահեստավորման և 

տեղափոխման ապահովումը: 

3.13.Անհրաժեշտ տեղեկատվության տրամադրումը Ինստիտուտի 

ստորաբաժանումներին: 

3.14. Մասնակցությունը դրամական միջոցների, ապրանքանյութական 

արժեքների և ֆինանսական պարտավորությունների գույքագրման գործընթացին, 

գույքագրման ճիշտ և ժամանակին սահմանումը, հաշվառման մեջ դրանց 

արտացոլումը: 

3.15. Ինստիտուտի հաշվարկների գույքագրման իրականացումը 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների և արտաքին կազմակերպությունների հետ: 

3.16. Ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծությունը՝ 

ներտնտեսվարական պաշարների հայտնաբերման, վնասների և ոչ արտադրական 

ծախսերի կանխարգելման նպատակով: 

3.17.Մասնակցություն պակասորդների և դրամական միջոցների, ինչպես նաև 

ապրանքանյութական արժեքների հափշտակման վերաբերյալ փաստաթղթերի 

ձևակերպման, ինչպես նաև վերահսկողությունը, համապատասխան դեպքերում այդ 

նյութերը դատական և քննչական մարմիններին հանձնելու գործընթացին: 
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4. Հաշվապահության իրավունքներն ու պարտավորությունները 

Պարտավորությունները 

4.1. Հաշվապահության՝ սույն կանոնադրությամբ սահմանված 

գործառույթներին համապատասխան, իրականացնել հաշվապահական հաշվառում 

և հաշվետվություն՝  խստորեն պահպանելով ՀՀ գործող օրենսրության պահանջները: 

4.2. Իրականացնել համակարգային վերահսկողություն՝ կառուցվածքային 

բոլոր ստորաբաժանումների կողմից առաջնային ճիշտ վերլուծական հաշվառում 

ներկայացնելու նկատմամբ: 

4.3.Իրականացնել նյութապես պատասխանատու անձանց ճիշտ 

հրահանգավորում՝ վերջիններիս պատասխանատվության տակ գտնվող արժեքների 

հաշվառման և պահպանման վերաբերյալ: 

4.4. Իրականացնել փաստաթղթերի պահպանում (առաջնային հաշվառական 

փաստաթղթեր, հաշվապահական հաշվառման, հաշվետվության 

գրանցամատյաններ, ինչպես նաև եկամուտների և ծախսերի, ու դրանց 

հաշվարկների նախահաշիվներ և այլ տեղեկատվության պահպանում ինչպես թղթե, 

այնպես էլ մեքենայական կրիչների վրա): 

4.5.Ինստիտուտի բոլոր ստորաբաժանումներից ու պաշտոնյաներից 

պահանջել այն նյութերի տրամադրումը, որոնք անհրաժեշտ են հաշվապահական 

հաշվառում կազմակերպելու և վարելու համար, հարկեր ու տուրքեր վճարելու 

համար, հաշվապահապական հաշվետվությունը ժամանակին ներկայացնելու 

համար: 

4.6.Կատարման համար չընդունել այնպիսի փաստաթղթեր, որոնք 

ձևակերպված են սահմանված կարգը խախտելու միջոցով: 

Իրավունքները 

4.7.Առաջարկներ ներկայացնել ստորև նշվածը սահմանելու (փոփոխելու), 

ստեղծելու համար. 

- հիմնական միջոցների, ոչ նյութական ակտիվների, ցածրարժեք և արագ 

մաշվող առարկաների ամորտիզացիայի հաշվարկման կարգի և մեթոդի համար: 

-Ծախսերի հաշվառման մեթոդի, ծախսերի խմբավորման և հաշվանցման 

համար: 
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-Հաջորդ ժամանակահատվածների ծախսերի մարման համար: 

-Երկարաժամկետ բնույթի աշխատանքների իրացման պահերի համար: 

-Վարկերի ու պարտքերի գնահատման մեթոդի համար: 

4.8.Վերահսկել կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից սահմանված 

կանոնների պահպանումը. 

- Ապրանքանյութական արժեների ընդունման և բացթողնման ձևակերպումը: 

-Հաստիքային, ֆինանսական, պայմանագրային և դրամարկղային 

կարգապահության, ինչպես նաև գույքագրման սահմանված կանոնների 

պահպանումը: 

-Փաստաթղթերի և առաջնային հաշվառման տվյալների տրամադրման 

ամբողջականությունն ու ժամկետները: 

 

5. Հաշվապահության պատասխանատվությունը 

 5.1.Հաշվապահությունը ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան 

պատասխանատվություն է կրում. 

-Սույն Կանոնադրությամբ սահմանված և իրեն վերագրված խնդիրների ու 

գործառույթների չկատարման համար: 

- Հաշվապահական հաշվառման կանոնները խախտելու և հաշվապահական 

հաշվետվությունը աղավաղելու համար: 

- Սահմանված կարգին չհամապատասխանող դրամական և նյութական 

ակտիվների ընդունման, տեղադրման, պահպանման և ծախսման գործարքների 

վերաբերյալ փաստաթղթեր ընդունելու, կատարելու և ձևակերպելու համար: 

- Բանկերում հաշվարկների և այլ հաշիվների, պարտապանների և 

վարկատուների հետ կնքված գործարքներն ուշացնելու և սխալ կատարելու համար: 

- ֆինանսական հաշվետվությունները պետական մարմիններին ուշացումով 

ներկայացնելու և կեղծ հաշվետվություն տրամադրելու համար: 

-Հաշվապահության աշխատակիցներն անձնական պատասխանատվություն 

են կրում աշխատանաքային պայմանագրով, գլխավոր հաշվապահի պաշտոնական 

լիազորություններով կամ կարգադրությամբ գործառութային պարտավորությունների 

բաշխման վերաբերյալ, իրենց վերագրված ծառայողական պարտավորությունները ոչ 
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պատշաճ կատարելու և խախտելու համար, գլխավոր հաշվապահի 

հանձնարարականները չկատարելու համար, ինչպես նաև այն գործողությունների 

կամ անգործության համար, որոնք հիմք են հանդիսացել կամ նպաստել են 

ինստիտուտին վնաս պատճառելուն: 

 

6. Փոխահարաբերություններն այլ ստորաբաժանումների հետ 

6.1.Կադրերի բաժնի հետ 

Ստանում է. 

-Ռեկտորի կողմից հաստատված հաստիքային գրաֆիկները: 

-Աշխատակիցների ժամանակավոր անգործունակության մասին 

թերթիկները: 

-Անձնակազմի վերաբերյալ հրամանները: 

6.2. Ֆակուլտետների և ամբիոնների հետ. 

Ստանում է. 

- Ինստիտուտի ֆակուլտետների և այլ ստորաբաժանումների տնտեսական 

գործունեության առաջնային հաշվառման տվյալները: 

 

7 Հաշվապահության կառուցվածքը 

Ինստիտուտում ստեղծված է հաշվապահության հետևյալ կառուցվածքը. 

-Գլխավոր հաշվապահ: 

-Հաշվապահ-գանձապահ: 

 


