
ՀԶԾ-ի և բյուջեի 
մոնիթորինգ և 
գնահատում

Վահրամ 
Շահբազյան



Ի՞նչ է ՀԶԾ-ի ծրագրի մոնիթորինգը և գնահատումը

• ՀԶԾ-ի ծրագրի մոնիթորինգը և գնահատումը օբյեկտիվ և 
սիստեմատիկ գործընթաց է, որի նպատակն է` տվյալների 
հավաքումը, վերլուծումը և օգտագործումը ՏԻՄ-երի առջև դրված 
նպատակների իրականացման աստիճանի գնահատման համար:

• Մոնիթորինգի և գնահատման համակարգի առավելությունները՝ 
 քաղաքականության մշակման, 
 օպերատիվ կառավարման, 
 պլանավորման և բյուջետավարման, 
 ծառայությունների մատուցման, 
 հաշվետվությունների կազմման,  
 վերահսկողության և այլ ուղղություններով:



Աշխատանքների կատարման ցուցանիշներ

• Աշխատանքների կատարման (ֆունկցիոնալ) ցուցանիշները
տեղեկություններ կամ տվյալներ են, որոնք կիրառվում են ՀԶԾ-ի 
(բյուջեի) ծրագրի կամ դրա որևէ բաղկացուցիչ մասի (միջոցառման, 
գործողության, աշխատանքի) կատարումը կամ դրանից հրաժարումը 
գնահատելու համար:

• Ծրագրի աշխատանքների կատարման ցուցանիշների տեսակները՝
 Մուտքային
 Ելքային (քանակական և որակական)
 Ազդեցության կամ Հետևանքային
 Արդյունավետության



Ցուցանիշների գնահատման ընդհանուր սխեման



Ցուցանիշների գնահատման գործընթացը

• որոշեք, թե ո՞ր ծրագրի համար պետք է օգտագործվի գնահատման 
համակարգը,

• թվարկեք ծրագրի նպատակները,
• որոշեք, թե ծրագրի ո՞ր միջոցառումները կամ գործողությունները 

պետք է գնահատվեն,
• սահմանեք ընտրված միջոցառումներին համապատասխան 

ֆունկցիոնալ ցուցանիշները` հիմք ընդունելով ցուցանիշների 
մշակման չափանիշները,

• սահմանեք ֆունկցիոնալ ցուցանիշների գնահատման համար 
անհրաժեշտ տվյալները հավաքագրելու համակարգը,



Ցուցանիշների գնահատման գործընթացը (շար.)

• հավաքագրեք տվյալները և գնահատեք ֆունկցիոնալ 
ցուցանիշները,

• գնահատեք ծրագրի իրականացման վերլուծության շարունակման 
նպատակահարմարությունը` կատարելագործելով ցուցանիշները,

• շարունակեք ծրագրի իրականացման գնահատումը` 
կատարելագործված ցուցանիշների կիրառմամբ,

• գնահատման արդյունքների մասին կազմեք զեկույց և 
ներկայացրեք ՏԻՄ-երին:



ՀՀԶԾ-ի իրականացման մոնիթորինգը

• ՀՀԶԾ-ի իրականացման մոնիթորինգի համար անհրաժեշտ է 
մշակել մոնիթորինգի անձնագիր կամ պլան 

• ՀՀԶԾ-ի ծրագրի մոնիթորինգն իրականացվում է դրա 
կատարողականի ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկություններ 
հավաքագրելու և ցուցանիշների փաստացի արժեքները թիրախային 
արժեքների հետ համեմատելու միջոցով՝ չափելով ծրագրի 
առաջընթացը, հաջողության աստիճանը

• ՀՀԶԾ-ի մոնիթորինգի հաշվետվությունը նկարագրական բնույթ 
ունի, այն տեղեկություններ է տրամադրում, թե ժամանակի տվյալ 
պահին ծրագիրը որտեղ է գտնվում՝ համեմատած թիրախների հետ: 



ՀՀԶԾ-ի իրականացման գնահատումը

• ՀՀԶԾ-ի իրականացման գնահատումն ավարտված կամ իրականացվող 
ծրագրից ստացված արդյունքների պարբերական ու օբյեկտիվ 
ուսումնասիրությունը և վերլուծությունն է.
 ինչպե՞ս է ծրագիրն իրականացվել և ի՞նչ արդյունքներ են ձեռքբերվել,
 ի՞նչ ազդեցություն է ունեցել ծրագրի իրականացումը շահառուների վրա,
 արդյո՞ք ստացված արդյունքներն արդարացնում են այն ծախսերը, որոնք կատարվել 

են այդ արդյունքներն ապահովելու համար:
• ՀՀԶԾ-ն պետք է ենթարկվի տարեկան և հնգամյա գնահատման
• ՀՀԶԾ-ի գնահատումը կենտրոնանում է պատճառահետևանքային կապերի և 

արդյունքների վրա և վերլուծական բնույթ ունի
• Գնահատման արդյունքները ներառվում են ՀՀԶԾ-ի իրականացման 

հաշվետվությունում, որը ներկայացվում է ավագանուն մինչև հաջորդ տարվա 
մարտի 1-ը՝ բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության հետ միաժամանակ:



Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգը և գնահատումը

• Համայնքի ՏԱՊ-ի կառուցվածքում ևս ներառվում է Մոնիթորինգի և 
գնահատման պլան (ՄԳՊ)։

• ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման նպատակը ոլորտային 
ծրագրերով նախատեսված միջոցառումների իրականացման 
ժամկետները, ծավալները և որակը դրանց տեխնիկական 
առաջադրանքների ու նախահաշիվների պահանջներին 
համապատասխան իրականացնելը, վերլուծելը և գնահատելն է։

• ՏԱՊ-ի ծրագրի մոնիթորինգը և գնահատումն իրականացվում է 
ծրագրով սահմանված բոլոր միջոցառումների մուտքային և ելքային 
ցուցանիշների վերաբերյալ տեղեկություններ հավաքագրելու և այդ 
ցուցանիշների փաստացի արժեքները թիրախային արժեքների հետ 
համեմատելու, վերլուծելու և գնահատելու միջոցով։ 



ՏԱՊ-ի ծրագրի մոնիթորինգի և գնահատման ձևանմուշ

Ոլորտ.
Ծրագիր.

Արդյունքային ցուցանիշները _______ թ., 1-ին կիսամյակ / տարեկան

Տեսակը Անվանումը Թիրախ. 
արժեքը

Փաստացի 
արժեքը Շեղումը Մեկնաբանություն

Մուտքային
Ելքային
(քանակական)
Ելքային
(որակական)
Ելքային
(ժամկետայն.)
Վերջնական
(միջանկյալ)
արդյունքի
Ծախսեր,
հազ. դրամ



Համայնքի բյուջեի աուդիտ

 Ավանդական բյուջեի աուդիտը հիմնականում հանգում է տարեկան 
ֆինանսական աուդիտին (պարզվում է ֆինանսական գործառնությունների 
համապատասխանությունն ընդունված օրենքներին և կանոններին)։

 Ծրագրային բյուջեի աուդիտը արձանագրում է ինչպես ֆինանսական 
գործառնությունների ճշտությունը (ֆինանսական հաշվետվողականություն), 
այնպես էլ՝ համայնքային ծրագրերի իրականացման որակը և 
արդյունավետությունը (ծրագրային հաշվետվողականություն)։

 Համայնքի բյուջեի ներքին աուդիտը համայնքի ղեկավարի ներկայացրած 
բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ իրենց 
ուսումնասիրությունների արդյունքները և եզրակացությունները 
ներկայացնում են համայնքի ավագանուն։

 Համայնքի բյուջեի արտաքին աուդիտը իրականացվում է մասնագիտաց-
ված կազմակերպությունների կողմից, պայմանագրային հիմունքներով:



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈւԹՅՈւՆ 
ՈւՇԱԴՐՈւԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
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