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Հայաստանում կանանց հիմնադրամի գործառնական 

պահուստային քաղաքականություն  

 

Նպատակը 

 

Հայաստանում կանանց հիմնադրամի (այսուհետ՝ ՀԿՀ կամ Հիմնադրամ) 

Գործառնական պահուստային քաղաքականության նպատակն է ապահովել 

կազմակերպության առաքելության, ծրագրերի, զբաղվածության, դրամաշնորհների 

բաշխման և ընթացիկ գործունեության կայունությունը: Գործառնական պահուստը 

(այսուհետ՝ Պահուստ) հանդիսանում է միջոցների ներքին աղբյուր այնպիսի 

իրավիճակների համար, ինչպիսիք են ծախսերի հանկարծակի աճը, միանվագ ոչ 

բյուջետային ծախսերը, ֆինանսավորման հետաձգումը կամ չսպասված կորուստը, 

ֆորսմաժորային հանգամանքները, ներառյալ հանկարծակի քաղաքական 

ճգնաժամերը կամ բնական աղետները, որոնք կարող են ազդել Հիմնադրամի 

պայմանագրային պարտավորությունների կամ կազմակերպության ընդհանուր 

աշխատանքի վրա: Պահուստային քաղաքականությունը կարող է կիրառվել նաև մեր 

գործընկերներին արտակարգ իրավիճակների դեպքում դրամաշնորհներ 

տրամադրելու համար: 

 

Պահուստը կարող է օգտագործվել նաև միանվագ, չկրկնվող ծախսերի համար, որոնք 

կնպաստեն երկարաժամկետ կարողությունների զարգացմանն ու ամրապնդմանը, 

ինչպիսիք են անձնակազմի կարողությունների զարգացումը, հետազոտությունները, 

հրատապ արշավը կամ ներդրումները որոշ ենթակառուցվածքում: Պահուստները 

նախատեսված չեն միջոցների մշտական կորուստը փոխարինելու կամ բյուջեի 

շարունակական բացը վերացնելու համար: Գործող պահուստային 

քաղաքականությունը կիրականացվի կազմակերպության կառավարման և 

ֆինանսական այլ քաղաքականություններին զուգահեռ։ Այն նախատեսված է 

աջակցելու այս հարակից քաղաքականություններում և ռազմավարական և 
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գործառնական ծրագրերում պարունատեղ գտած կվող նպատակների և 

ռազմավարությունների իրականացմանը։  

 

Սահմանումներ և նպատակներ 

 

Գործառնական պահուստային ֆոնդը սահմանվում է որպես հատուկ նշանակության 

միջոցների համակարգ, որն առանձնացվում է ՀԿՀ խորհրդի որոշմամբ: Նվազագույն 

գումարը, որը պետք է նշանակվի որպես Գործառնական Պահուստ, կսահմանվի ՀԿՀ-

ի խորհրդի կողմից այն չափով, որը բավարար է ընթացիկ գործողությունների և 

ծրագրերի իրականացման և որոշակի ժամանակահատվածի համար՝ չափված 

ամիսներով: Մինչև 1 000 000 դրամ պահուստների համար ՀԿՀ խորհրդի 

հաստատման կարիք չկա։ Այս դեպքում գործառնական պահուստը կարող է 

հաստատվել ՀԿՀ ֆինանսական բաժնի կողմից: 

Նպատակային նվազագույն գործառնական պահուստային հիմնադրամը համարժե է 

ՀԿՀ-ի երկու ամսվա միջին գործառնական ծախսերին: Միջին ամսական 

գործառնական ծախսերի հաշվարկը ներառում է բոլոր կրկնվող, կանխատեսելի 

ծախսերը, ինչպիսիք են աշխատավարձերը և նպաստները, գրասենյակի ծախսերը և 

արտակարգ իրավիճակների ժամանակ ենթադրամաշնորհների տրամադրումը։ 

Պահուստները կարող են օգտագործվել նաև համատեղ ամոքման տարածքի և 

բարեկեցության և կոլեկտիվ հոգատարության հետ կապված ծրագրերի համար, 

ֆեմինիստ ակտիվիստներին և կին իրավապաշտպաններին աջակցելու համար, 

որոնք տուժել են հակագենդերային և մարդու իրավունքներին դեմ շարժումներից: 

Նյութական միջոցների մաշվածություն կամ արժեզրկումը, բնաիրային և այլ 

անկանխիկ ծախսերը ներառված չեն հաշվարկում: Գործառնական պահուստային 

ֆոնդի նպատակային նվազագույնի չափը յուրաքանչյուր տարի հաշվարկվում է 

տարեկան բյուջեի հաստատումից հետո, որը զեկուցվում է Խորհրդին և ներառվում է 

կանոնավոր ֆինանսական հաշվետվություններում:  
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Պահուստների հաշվառում 

 

Գործառնական պահուստային միջոցները ֆինանսական գրառումներում գրանցվում 

են որպես խորհրդի կողմից հաստատված գործառնական պահուստ: Միջոցները 

հասանելի կլինեն կանխիկ կամ դրան համարժեք միջոցներով: Գործառնական 

պահուստները կպահպանվեն առանձնացված բանկային հաշվում (ՀՀ դրամ): 

 

Պահուստների ֆինանսավորում 

 

Գործառնական պահուստային միջոցները կհամալրվեն ավելցուկային 

անսահմանափակ գործառնական միջոցների հաշվին։ Խորհուրդը կարող է ժամանակ 

առ ժամանակ հանձնարարել, որ գործառնական պահուստների համար առանձնացվի 

եկամտի որոշակի աղբյուր: Օրինակները կարող են ներառել միանվագ նվերներ, 

հատուկ դրամաշնորհներ կամ նվիրատվություններ, ինչպես նաև ընտրված վճարովի 

գործողություններից և ծառայություններից ստացված եկամուտների 20%-ը, որոնք 

զուգահեռ մատուցվում են ՀԿՀ-ի կողմից: 

 

Պահուստային միջոցների օգտագործումը 

Պահուսատային միջոցների օգտագործումը ենթադրում է հետևյալ երեք քայլերը․  

 

Պահուստային միջոցների պատշաճ օգտագործման հիմնավորում. 

Հիմնադրամի տնօրենները և ֆինանսական պատասխանատուն կհիմնավորեն 

պահուստային միջոցների հասանելիության անհրաժեշտությունը և կհաստատեն, որ 

դրանց օգտագործումը համապատասխանում է պահուստների նպատակին, ինչպես 

նկարագրված է սույն Քաղաքականությունում: Այս քայլը պահանջում է միջոցների 

անբավարարության պատճառի վերլուծություն, միջոցների ցանկացած այլ 

աղբյուրների օգտագործում՝ նախքան պահուստների օգտագործումը, և այն 

ժամանակաշրջանի գնահատումը, որի ընթացքում  միջոցները կպահանջվեն և 

կհամալրվեն: 
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Պահուստների օգտագործման լիազորություն 

Այն դեպքում, երբ առաջին քայլում նշված պահուստային միջոցների կարիքը լինի 1 

000 000 ՀՀ դրամից պակաս, տնօրենները թույլտվություն կունենան օգտագործել 

Պահուստը: Այն դեպքում, երբ առաջին քայլում պահուստային միջոցների կարիքը լինի 

1 000 000 դրամից ավելի, տնօրենները Պահուստների օգտագործման հարցում 

կներկայացնեն Խորհրդին: Հարցումը կներառի միջոցների օգտագործման և 

համալրման պլանների վերլուծություն և հիմնավորում: 

 

ՀԿՀ-ի նպատակն է համալրել այն միջոցները, որոնք օգտագործվում են տասներկու 

ամսվա ընթացքում Պահուստային միջոցները նպատակային նվազագույն գումարին 

վերադարձնելու համար: Խորհուրդը կհաստատի կամ կփոփոխի հարցումը և թույլ 

կտա օգտագործել և վերբեռնել միջոցները: 

 

Հաշվետվողականություն և մոնիթորինգ 

 

Տնօրենները պատասխանատու են ապահովելու, որ պահուստային միջոցները 

պահպանվեն և օգտագործվեն միայն այնպես, ինչպես նկարագրված է սույն 

Քաղաքականությունում: Պահուստային միջոցների օգտագործման հաստատումից 

հետո տնօրենները կպահպանեն միջոցների օգտագործման գրառումները և 

անհրաժեշտության դեպքում կծրագրեն համալրումը: Նրանք կանոնավոր 

հաշվետվություններ կտրամադրեն Խորհրդին առաջընթացի մասին՝ 

անհրաժեշտության դեպքում Պահուստը նպատակային նվազագույն չափի 

վերադարձնելու համար:  

 

Քաղաքականության վերանայում 

 

Սույն Քաղաքականությունը կարող է վերանայվել և փոփոխվել ՀԿՀ-ի Ընդհանուր 

ժողովի կողմից, քաղաքականության մեջ փոփոխություններ կարող են առաջարկվել 

Խորհրդի և տնօրենների կողմից: 

 


