ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունվածէ 2014 թվականիդեկտեմբերի 17-ին
ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Հոդված 1.

Օրենքիկարգավորմանառարկան

1.
ՍույնօրենքըկարգավորումէՀայաստանիՀանրապետությանգործադիրիշխանությանհամակա
րգումգործող տեսչական մարմինների (այսուհետ` տեսչական մարմին)
իրավականվիճակը,
դրանցստեղծման,
գործունեությանկազմակերպմանառանձնահատկությունները,
վերակազմակերպմանևգործունեությանդադարեցմանկարգը,
ինչպեսնաևդրանցհետկապվածայլհարաբերություններ:
2.
ՍույնօրենքիդրույթներըչենտարածվումՀայաստանիՀանրապետությանֆինանսներինախար
արությանհարկայինևմաքսային մարմինների վրա,
բացառությամբսույնօրենքի9րդհոդվածի9-րդ և 14-րդ հոդվածների:
Հոդված 2.

Տեսչական մարմինների մասին օրենսդրությունը

1. Տեսչական մարմինների մասին ՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրությունըբա
ղկացածէՀայաստանիՀանրապետությանՍահմանադրությունից,
սույնօրենքից,
«ՀայաստանիՀանրապետությունումստուգումներիկազմակերպմանևանցկացման մասին»Հ
այաստանիՀանրապետությանօրենքից, այլօրենքներիցևիրավականակտերից:
Հոդված 3.

Օրենքումօգտագործվողհիմնականհասկացությունները

1. Սույնօրենքումօգտագործվումենհետևյալհիմնականհասկացությունները.
1) տեսչական մարմին՝ վերահսկողությունկամօրենքովսահմանվածայլգործառույթների
րականացնելունպատակովսույնօրենքիհիմանվրաստեղծվող՝ՀայաստանիՀանրապետությա
նգործադիրիշխանությանհանրապետականմարմնի
(այսուհետ`
լիազորմարմին)
առանձնացվածստորաբաժանում,
բացառությամբպետականևհամայնքային մարմինների (ծառայողների),
ինչպեսնաևՀայաստանիՀանրապետությանանունիցհանրայինծառայություններիրականացնո
ղոլորտների.սույն օրենքի հիման վրա ստեղծվող վերահսկողություն և օրենքով

սահմանված այլ գործառույթներ իրականացնող պետական մարմին․
1.1) լիազոր մարմին՝ տեսչական մարմնի վերահսկողության ոլորտի
քաղաքականությունը մշակող գործադիր իշխանության համապատասխան մարմին․
1.2) տեսչական մարմնի վերահսկողության ոլորտ՝ օրենքով սահմանված ոլորտ
կամ ոլորտի մաս, որի նկատմամբ տեսչական մարմինը Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության կողմից ճանաչվում է
վերահսկողություն
իրականացնող լիազոր մարմին․
1.3) տեսչական մարմնի գործունեության տարեկան ծրագիր` ընթացիկ տարում
հաջորդ տարվա համար տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի կողմից

հաստատվող փաստաթուղթ, որն առնվազն ներառում է տեսչական մարմնի
վերահսկողության ոլորտի ընդհանուր իրավիճակը, առկա խնդիրները և
բացահայտված ռիսկերը, ինչպես նաև դրանց նվազեցմանն ու վերացմանն ուղղված
տարեկան միջոցառումների ժամանակացույցը.
2) շահերիբախում՝ սույնօրենքովսահմանվածդեպքեր,
երբ տեսչական մարմնումծառայողիշահերըկարողենհիմքդառնալիրծառայողականգործառ
ույթներնիրականացնելիսանկողմնակալությանսկզբունքըխախտելուհամար.
3) տեսչական մարմնիկառավարմանխորհուրդ` տեսչական մարմնիկառավարմանհամ
ակարգումգործողկոլեգիալմարմին.
4) տեսչական մարմինների միասնականբողոքարկմանհանձնաժողով` սույնօրենքովսա
հմանվածկարգովստեղծվող` բողոքներքննողմիասնականհանձնաժողով.
5) տնտեսավարողսուբյեկտներ` սույնօրենքիիմաստովտնտեսավարողսուբյեկտներենհ
ամարվում«ՀայաստանիՀանրապետությունումստուգումներիկազմակերպմանևանցկացման
մասին»
ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքովնախատեսվածտնտեսավարողսուբյեկտները.
6) գործունեությանարդյունավետությանբնորոշում ևկատարողականիգնահատում` գործ
առույթ, որիարդյունքումհավաստվումէ, որ տեսչական մարմնիխնդիրներնիրագործվելեն,
ևնպատակներնիրականացվելենարդյունավետևպատշաճ,
կամվերհանվումեն տեսչական մարմնիգործունեությանընթացքումթույլտրվածբացթողումն
երնուդրանցպատճառները.
7) ռիսկ՝ տնտեսավարողսուբյեկտիգործունեությանարդյունքումմարդուկյանքին,
առողջությանը,
շրջակամիջավայրին,
պետության,
իրավաբանականևֆիզիկականանձանցգույքայինշահերին,
բնականևէներգետիկպաշարներիխնայողությանըվնասհասցնելուհավանականությունը`
հաշվիառնելովայդվնասիծանրությանաստիճանը.
8) ռիսկիգնահատում՝ տնտեսավարողսուբյեկտներիռիսկայնությունըորոշելու,
վերլուծելուևգնահատելուամբողջականգործընթաց՝հիմնվածռիսկիաստիճանըորոշողչափան
իշներիևչափորոշիչներիվրա:
Հոդված 4.

Տեսչական մարմնիգործունեությանսկզբունքները

1. Տեսչական մարմնիգործունեությանսկզբունքներնեն՝
1) հրապարակայնությանսկզբունք` տեսչական մարմիննիրազեկումէհանրությանըիրգո
րծառույթներիիրականացմանարդյունքումհայտնաբերվածէականվտանգներիևդրանցվերաց
մանուղղությամբձեռնարկվածմիջոցառումների մասին`
անձանց,
հասարակությանևշրջակամիջավայրիանվտանգությունը,
ինչպեսնաևֆիզիկականևիրավաբանականանձանցևպետությանշահերըպաշտպանելունպա
տակով.
2) թափանցիկությանսկզբունք` տեսչական մարմինըտնտեսավարողսուբյեկտներիհամ
արապահովումէկանխատեսելիմիջավայր`
միասնականսկզբունքներովիրականացնելովվերահսկողությանգործառույթներըևհասանելիդ
արձնելովդրանքհանրությանը՝պաշտոնականկայքէջումհրապարակումէիրընդունածևուժիմե
ջմտածակտերը: Տեսչական մարմինըտնտեսավարողսուբյեկտներինտրամադրումէանվճա
րխորհրդատվությունևայլմեթոդականաջակցությունիրիրավասությանբնագավառիհարցերիվ
երաբերյալ՝օգնելովվերջինիսհասկանալ,
թեօրենսդրությամբնախատեսվածինչպահանջներիպետքէհամապատասխանիևինչմիջոցներ
պետքէձեռնարկիիրգործունեություննօրենքներիևայլիրավականակտերիպահանջներինհամ
ապատասխանեցնելուհամար.

3) հաշվետվողականությանսկզբունք` տեսչական մարմիննիրգործունեությանհամարհա
շվետուևպատասխանատուէպետությանևհանրությանառաջ.
4) անկողմնակալությանսկզբունք` տեսչական մարմնիծառայողներնիրենցգործառույթն
երնիրականացնումենօբյեկտիվևանկողմնակալ:
Արգելվումէ տեսչական մարմնիծառայողիգործառույթներիիրականացումըսույնօրենքովնա
խատեսվածշահերիբախմանառկայությանդեպքում.
5) ամբողջականությանսկզբունք` տեսչական մարմնիգործառույթներնիրականացվումե
նկանխարգելիչգործունեության,
վերահսկողությանևհետադարձկապիմիջոցով,
որոնքփոխլրացնումենմիմյանց`
ապահովելով տեսչական մարմնիգործունեությանանընդհատություննուամբողջականությու
նը:
Կանխարգելիչգործունեությունըհամարվումէ տեսչական մարմնիգործառույթներիիրականա
ցմանառաջնայինմիջոց.
6) ըստռիսկայնությանառաջնորդվելուսկզբունք՝ տեսչական մարմինըռեսուրսներընպա
տակաուղղումէդեպիայնոլորտներըևտնտեսավարողսուբյեկտները,
որոնքառավելռիսկայինեն:
Հոդված 5.

Տեսչական մարմինը

1. Տեսչական մարմինըստեղծվում,
վերակազմակերպվումևնրագործունեությունըդադարումէՀայաստանիՀանրապետությանկա
ռավարությանորոշմամբ:
2. Տեսչական մարմինըկարողէունենալկառուցվածքայինևտարածքայինստորաբաժանո
ւմներ:
3. Տեսչական մարմինըստեղծվումէլիազորմարմնիկազմում՝որպեսառանձնացվածստոր
աբաժանում:
4. Տեսչական մարմնիկանոնադրությունը,
կառուցվածքը,
կառուցվածքայինևտարածքայինստորաբաժանումներիկառուցվածքըհաստատումէՀայաստ
անիՀանրապետությանկառավարությունը:
5. Տեսչական մարմնիկողմիցստուգումներիտարեկանպլանովչնախատեսվածստուգում
ներիանցկացման, տեսչական մարմնիբյուջեիհետկապվածևլիազորմարմնիաշխատակազմ
իկողմիցիրականացվողվարչականգործառույթներնիրականացվումենօրենսդրությամբսահմ
անվածնվազագույնժամկետներում:

Հոդված 5. ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆԸ
1. Տեսչական մարմինը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը
ենթակա վերահսկողություն իրականացնող պետական մարմին է։
2.
Տեսչական
մարմինը
ստեղծվում,
վերակազմակերպվում
և
նրա
գործունեությունը դադարեցվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
որոշմամբ:
3. Տեսչական մարմինը կարող է ունենալ կառուցվածքային և տարածքային
ստորաբաժանումներ: Տեսչական մարմնի ենթակայությանը կարող են հանձնվել
պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ:
4. Տեսչական մարմինն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ: Տեսչական մարմնի գույքը
ձևավորվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ
տեսչական մարմնի տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը հանձնված
(ամրացված) գույքից, ինչպես նաև օրենքով չարգելված այլ միջոցներից:

5. Տեսչական մարմնի լիազորությունների արդյունավետ իրականացման,
նյութական խրախուսման, կարողությունների զարգացման նպատակով տեսչական
մարմինը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ կարող է
բացել արտաբյուջետային միջոցների հաշիվ, որը չի կարող համալրվել տեսչական
մարմնի
վերահսկողության
արդյունքում
նշանակված
տույժերով
և/կամ
տուգանքներով: Տեսչական մարմնի արտաբյուջետային միջոցների գոյացման
աղբյուրները սահմանվում են առանձին օրենքներով:
6. Տեսչական մարմնի կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատում է
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:
7. Տեսչական մարմնի գործունեության ապահովման համար անհրաժեշտ
հաշվապահական
հաշվառման,
գնումների
կազմակերպման
(ֆինանսաբյուջետային),
անձնակազմի
կառավարման
և
կազմակերպատնտեսական, տեսչական մարմնի բյուջեի, ինչպես նաև տեսչական
մարմնի կողմից ստուգումների տարեկան ծրագրով չնախատեսված ստուգումների
անցկացման
հետ
կապված
վարչական
(կազմակերպչական)
բնույթի
գործառույթներն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
աշխատակազմը։
Հոդված 6.

Տեսչական մարմնինպատակը ևլիազորությունները

1. Տեսչական մարմնիլիազորություններնեն`1.

Տեսչական մարմնի նպատակն
օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով իր վերահսկողության ոլորտում
անվտանգության և (կամ) իրավական նորմերի պահանջների պահպանման
ապահովումն է, որին համապատասխան տեսչական մարմինն իրականացնում է
հետևյալ լիազորությունները`
1)
տնտեսավարողսուբյեկտներիկողմիցՀայաստանիՀանրապետությանօրենքներիևայլդրանց

համապատասխան
ընդունված
նորմատիվիրավականակտերիպահանջներիպահպանմանկատարմաննկատմամբօրենքո
վսահմանվածկարգովվերահսկողությանիրականացումը,
ներառյալ՝օրենքովսահմանվածդեպքերումևկարգովստուգումներիիրականացումը.
2)
ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքների,
համապատասխանոլորտիհարաբերություններըկարգավորողիրավականակտերիպահանջն
երիխախտմանհամարօրենքովսահմանվածպատասխանատվությանմիջոցներիկիրառումը.
3)
համապատասխանոլորտներումՀայաստանիՀանրապետությանօրենքներիևդրանցհամապա
տասխանընդունվածիրավականակտերիդրույթներիկիրառմանվերաբերյալբացատրականա
շխատանքներիիրականացումը,
տնտեսավարողսուբյեկտներինիրենցիրավունքներիևպարտականությունների մասինտեղեկ
ացումը.
4)
ֆիզիկականևիրավաբանականանձանցտրվածլիցենզիաներնուժըկորցրածճանաչելուկամդր
անցգործողությունըկասեցնելումիջնորդագրերիներկայացումըլիցենզավորողմարմիններ.
5)
տնտեսավարողսուբյեկտիգործունեությաննառնչվող, տեսչական մարմնիիրավասությանըվ
երաբերողնորիրավականակտերընդունվելուկամուղեցույցներհրապարակվելու,

ինչպեսնաևդրանցումփոփոխություններկամլրացումներկատարվելուդեպքումայդ մասին սո
ւյնօրենքովսահմանվածկարգովտնտեսավարողսուբյեկտներիիրազեկմանապահովումը.
6)
վիճակագրականտվյալներիհավաքմանևվերլուծությունների,
ոլորտումգործողտնտեսավարողսուբյեկտներիռիսկերիգնահատմանաշխատանքներիիրակ
անացումըևվերահսկողականևհսկողականգործառույթներինպատակադրումըդեպիառավելռ
իսկայինոլորտներնուտնտեսավարողսուբյեկտները.
7)
իրլիազորություններիշրջանակումբացահայտված՝օրենքովչարգելվածտեղեկատվությանփո
խանակումըայլ տեսչական մարմինների հետ`
վերահսկողականգործառույթներնառավելարդյունավետիրականացնելունպատակով.
8)
այլլիազորություններ`
ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքներովսահմանվածդեպքերում:
Հոդված 7.

Տեսչական մարմնիկառավարմանխորհուրդը

1.Տեսչական մարմնի կառավարմանը ներգրավված են նրա վերահսկողության
ոլորտի լիազոր մարմնի (ների) ղեկավարը (ները)` կառավարման խորհրդի
միջոցով Տեսչական մարմնիկառավարմանխորհուրդը
(այսուհետ`
Խորհուրդ)
կազմվածէառնվազնիննտասնանդամից:
Հաշվիառնելով տեսչական մարմնիգործունեությանոլորտիառանձնահատկությունները` տ
եսչական մարմնիկանոնադրությամբկարողէսահմանվելԽորհրդիանդամներիավելիմեծքան
ակ:
2.
Խորհրդիկազմումընդգրկվումենլիազորմարմնիղեկավարըկամնրաորոշմամբ՝համապատաս
խանտեղակալը, համապատասխանբնագավառի (լիազորմարմնիբնագավառիցտարբերվող)
քաղաքականությունըմշակողպետականկառավարմանմարմնիղեկավարըկամնրաորոշմամբ՝
համապատասխանտեղակալը,
Հայաստանի
Հանրապետության
վարչապետի
ներկայացուցիչը,ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանտնտեսականքաղաքակ
անությունըմշակողպետականկառավարմանմարմնիներկայացուցիչը,
արդարադատությանբնագավառումՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանքաղաք
ականությունըմշակողպետականկառավարմանմարմնիներկայացուցիչը,
ֆինանսներիբնագավառումՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանքաղաքականու
թյունըմշակողպետականկառավարմանմարմնիներկայացուցիչը, տեսչական մարմնիիրավ
ասությանբնագավառումքաղաքացիներիկամսպառողներիշահերըներկայացնողհասարակա
կանկազմակերպությաններկայացուցիչը, տեսչական մարմնիիրավասությանբնագավառում
համապատասխանգործունեությունիրականացնողգործարարմիավորումներիներկայացուցիչ
ըևհամապատասխանբնագավառներիգիտականկազմակերպություններիերկուներկայացուց
իչ,
որոնքչենկարողլինելհամապատասխանբնագավառիքաղաքականությունըմշակողպետակա
նկառավարմանմարմնիենթակայությամբգործողմարմնիկամկազմակերպությանաշխատակի
ց:
Խորհրդում տեսչական մարմինըներկայացնումէ տեսչական մարմնիղեկավարը,
իսկնրաբացակայությանդեպքում՝համապատասխանտեղակալը,
որըԽորհրդինիստերինմասնակցումէխորհրդակցականձայնիիրավունքով:
3.
Խորհրդիկազմումհամապատասխանոլորտիհասարակականկազմակերպություններիևգիտա
կանկազմակերպությաններկայացուցիչներիններգրավելունպատակով տեսչական մարմին
նիրպաշտոնականկայքէջումհրապարակումէհայտարարություն:
Հայտարարությանհիմանվրադիմածթեկնածուներիններկայացվողընդհանուրպահանջներըևթ
եկնածուներիցԽորհրդիանդամներընտրելուօրինակելիկարգըհաստատումէՀայաստանիՀան

րապետությանկառավարությունը:
Դիմումչներկայացնելուդեպքում տեսչականմարմիննիրնախաձեռնությամբէհրավիրումանդ
ամների:
Համապատասխանոլորտիհասարակականկազմակերպություններըևգիտականկազմակերպ
ությաններկայացուցիչներըԽորհրդիկազմումներգրավվումենմինչևերեքերկու
տարիժամկետով` նույնժամկետովմեկանգամերկարաձգելուհնարավորությամբ:

3.1 Խորհրդի կազմում անդամ ընտրված հասարակական կամ գիտական
կազմակերպության ներկայացուցիչների անդամությունը խորհրդի առաջարկությամբ
կարող է դադարել, երբ.
1) խորհրդի համապատասխան անդամը առնվազն երկու անգամ անընդմեջ չի
մասնակցել խորհրդի հերթական նիստերին.
2) կասեցվել կամ դադարեցվել է համապատասխան հասարակական կամ
գիտական կազմակերպության գործունեությունը.
3) համապատասխան հասարակական կամ գիտական կազմակերպությունը
դադարել
է
համապատասխանել
խորհրդի
անդամ
ընտրվելու
չափանիշներին.
4)
համապատասխան անդամը ներկայացրել է անդամությունից դուրս գալու
մասին դիմում
4.
Խորհուրդընախագահումէհամապատասխանոլորտիքաղաքականությունըմշակողլիազորմա
րմնիղեկավարըկամնրատեղակալը:
Այնդեպքում,
երբ տեսչական մարմնիիրավասությանշրջանակներումընդգրկվածենմեկիցավելիոլորտներ
,
ապաԽորհուրդըռոտացիոնկարգովնախագահումենայդոլորտներիքաղաքականությունըմշա
կող մարմինների ղեկավարներըկամնրանցտեղակալները`
հաջորդաբարտարինմեկպարբերականությամբ:
5.
Խորհուրդնիրնիստերըհրավիրումէառնվազներեքամիսըմեկ:Խորհրդի
նիստերը

հրապարակային են և հրավիրվում են առնվազն երեք ամիսը մեկ
անգամ:Հրատապլուծումպահանջողհարցերիքննարկմաննպատակովկարողենհրավիրվելա
րտահերթնիստեր:
ՆիստերիհրավիրմանևանցկացմանկարգըսահմանվումէԽորհրդիաշխատակարգով:
Խորհրդինիստերնիրավազորեն, եթեայդնիստերինմասնակցելէԽորհրդիանդամների 2/3իցավելին:
Խորհրդիանդամներըքվեարկումենկողմկամդեմ:
Որոշումներըկայացվումենբացքվեարկությամբ,
ձայներիպարզմեծամասնությամբ:
ՁայներիհավասարությանդեպքումԽորհրդինախագահիձայնըորոշիչէ:
Սույնհոդվածի
7րդմասովնախատեսվածհարցերինհավանությունչտալուկամչհաստատելուդեպքումԽորհուր
դըկարողէընդունելհարցը՝իրհամարընդունելիտարբերակով,
կամ տեսչականմարմնիղեկավարինտալհանձնարարականներ`
հարցըլրամշակելուևկրկինքննարկմաններկայացնելուվերաբերյալ:
6.
Խորհրդիանդամներիառաջադրմանկարգը,
ինչպեսնաև տեսչական մարմինների կառավարմանխորհուրդներիաշխատակարգիօրինա
կելիձևըհաստատումէՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությունը:
ԽորհրդիկազմըհաստատումէՀայաստանիՀանրապետությանվարչապետը`
ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանաշխատակազմիղեկավարիներկայացմամբ:
7. Տեսչական մարմնիկառավարմանխորհուրդը՝

1)
հաստատումէ տեսչական մարմնիղեկավարիներկայացրած տեսչական մարմնիգործունե
ությանևիրականացվողստուգումներիտարեկանծրագրերը.

1.1) հավանություն է տալիս տեսչական
նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերին

մարմնի

կողմից

ներկայացվող

2) հաստատումէստուգումներինառնչվողուղեցույցները.
3)
նախաձեռնումէորակիապահովմանստորաբաժանմանհսկողականգործողություններիարդյու
նքումբացահայտվածթերություններիվերացմաննուղղվածմիջոցառումներըևվերահսկումդրա
նցիրականացումը.
4) հաստատումէ տեսչական մարմնիտարեկանպահպանմանծախսերինախահաշիվը.4)

քննարկում է տեսչական մարմնի կողմից ներկայացվող տարեկան պահպանման
ծախսերի նախահաշիվը և հավանություն է տալիս դրան.
5)
քննարկումէ տեսչական մարմնիղեկավարիկողմիցհաստատմանենթակա տեսչական մար
մնիտարեկանկամեռամսյակայինհաշվետվություններինախագիծըևհավանությունտալիսդրա
ն.
6)
հաստատումէկատարողականիգնահատմանընթացակարգերը՝ՀայաստանիՀանրապետությ
անօրենսդրությանշրջանակներում.
6.1)
հավանությունէտալիս տեսչական մարմնիհաստիքացուցակինևքաղաքացիականծառայությ
անպաշտոններիանձնագրերին.
6.2) հավանությունէտալիս տեսչական մարմնիղեկավարիտեղակալիթեկնածությանը.
7) իրականացնումէօրենքովիրենվերապահվածայլլիազորություններ:
8.
ԽորհրդինիստերիարձանագրություններնուԽորհրդիընդունածորոշումներըեռօրյաժամկետու
մհրապարակվումեն տեսչական մարմնիպաշտոնականկայքէջում:
(7-րդհոդվածըլրաց. 07.04.16 ՀՕ-35-Ն, փոփ. 31.05.17 ՀՕ-86-Ն)
Հոդված 8.

Տեսչական մարմնիղեկավարությունը

1. Տեսչական մարմնիղեկավարիպաշտոնըհայեցողականպաշտոնէ:
ՀայաստանիՀանրապետությանվարչապետըԽորհրդիներկայացմամբպաշտոնիէնշանակում
տեսչական մարմնիղեկավարինևնրանկատմամբկիրառումէխրախուսմանևպատասխանա
տվությանմիջոցներ: Տեսչական մարմնիղեկավարինպաշտոնիցազատումէՀայաստանիՀան
րապետությանվարչապետը:
2. Տեսչական մարմնիղեկավարըհաշվետուէՀայաստանիՀանրապետությանկառավարո
ւթյանը, ՀայաստանիՀանրապետությանվարչապետինևԽորհրդին:
3. Տեսչական մարմնիղեկավարությանընտրությանչափանիշներըսահմանվումեն տեսչ
ական մարմնիկանոնադրությամբ:
4. Տեսչական մարմնիղեկավարնունիտեղակալ
(տեղակալներ),
որին
(որոնց)
պաշտոնինշանակումևպաշտոնիցազատումէ,
ինչպեսնաևնրա
(նրանց)
նկատմամբխրախուսմանևկարգապահականտույժիմիջոցներէկիրառումՀայաստանիՀանրա
պետությանվարչապետը:
5. Տեսչական մարմնիղեկավարը՝
1)
ղեկավարում,
համակարգումևվերահսկումէ տեսչական մարմնիընթացիկգործունեությունը,

պատասխանատուէ տեսչական մարմնիառջևդրվածխնդիրներիուգործառույթներիիրական
ացմանհամար.
2) սահմանումէիրտեղակալներիիրավասություններիշրջանակները` տարանջատելով
վերահսկողական և վերլուծական, պլանավորման գործառույթները.
2.1)
ՀայաստանիՀանրապետությանվարչապետինշանակմաննէներկայացնումԽորհրդիհավանու
թյաննարժանացածտեղակալիթեկնածությունը.
3)
օրենքով,
այլիրավականակտերով, տեսչական մարմնիկանոնադրությամբնախատեսվածգործունեու
թյանբնագավառների,
նպատակներիևխնդիրներիվերաբերյալառաջարկություններէներկայացնումԽորհրդինևլիազ
որմարմնիղեկավարի«,Խորհրդի
դրական
եզրակացության
դեպքում`

համապատասխան բնագավառի քաղաքականությունը մշակող լիազոր մարմնի
ղեկավարի
կամ
մեկից
ավելի
բնագավառների
դեպքում`
Խորհրդի
նախագահիմիջոցով` ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանը.
4) լիազորմարմնիղեկավարիՀայաստանի Հանրապետության կառավարության
աշխատակազմիմիջոցովՀայաստանիՀանրապետությանվարչապետիհաստատմաննէներկ
այացնում տեսչական մարմնիաշխատողներիքանակը.
5)
լիազորմարմնիղեկավարիհաստատմաննէներկայացնումհաստատում
էԽորհրդիհավանությաննարժանացած տեսչական մարմնիհաստիքացուցակը.
6)
իրիրավասությանսահմաններումարձակումէհրամաններ,
կարգադրագրերևտալիսհանձնարարագրեր,
ցուցումներ,
առանցլիազորագրիհանդեսէգալիսՀայաստանիՀանրապետությանկամ տեսչական մարմնի
անունից,
ինչպեսնաևտալիսէՀայաստանիՀանրապետությանկամ տեսչական մարմնիանունիցհանդե
սգալուլիազորագրեր, այդթվում` վերալիազորմանիրավունքովլիազորագրեր.
7)
օրենքովիրենվերապահվածիրավասությանսահմաններումնշանակումներէկատարում տեսչ
ականմարմնիպաշտոններում, այդթվում` քաղաքացիականծառայությանպաշտոններում,
ինչպեսնաևաշխատողներինկատմամբկիրառումէխրախուսանքիևպատասխանատվությանմ
իջոցներ.
8)
իրականացնումէվերահսկողություն տեսչական մարմնինամրացվածպետականսեփականու
թյանպահպանությաննկատմամբ.
9)
կասեցնումկամուժըկորցրածէճանաչումիր, տեսչական մարմնիտարածքայինստորաբաժա
նումներիղեկավարների`
ՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրությանպահանջներինհակասողհրամանները,
հրահանգները, հանձնարարագրերը, կարգադրություններըևցուցումները.
10)
«ՀայաստանիՀանրապետությունումստուգումներիկազմակերպմանևանցկացման մասին»Հ
այաստանիՀանրապետությանօրենքովսահմանվածկարգովստուգումիրականացնելուվերաբ
երյալտալիսէհրամանկամհանձնարարագիր,
ինչպեսնաևստուգումներիարդյունքներիհիմանվրակիրառումէպատասխանատվությանմիջոց
ներ.
11)
Խորհրդիհավանությաննէհաստատմաննէներկայացնում տեսչական մարմնիտարեկանպ
ահպանմանծախսերինախահաշիվը.
12) իրականացնումէօրենքովնախատեսվածայլլիազորություններ:

(8-րդհոդվածըխմբ., լրաց. 07.04.16 ՀՕ-35-Ն)
Հոդված 9.

Տեսչական մարմինների միասնականբողոքարկմանհանձնաժողովը

1. Տեսչական մարմինների միասնականբողոքարկմանհանձնաժողովը
(այսուհետ`
բողոքարկմանհանձնաժողով)
ստեղծվումէ տեսչական մարմինների ևդրանցծառայողներիգործողություններիկամանգործ
ության (այդթվում` պատասխանատվությանմիջոցկիրառելուվերաբերյալվարչականակտի)
դեմբերվածբողոքներիքննությանևլուծմաննպատակով:
Բողոքարկմանհանձնաժողովնիրլիազորություններնիրականացնումէ`
ղեկավարվելով«Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթի մասին»ՀայաստանիՀ
անրապետությանօրենքով:
2. Հարկայինևմաքսային ,ինչպես նաև գործադիր իշխանության համակարգում

գործող
ստուգում
իրականացնողմարմինների կամդրանցծառայողներիգործողություններիկամանգործության
վերաբերյալհամապատասխանվերադասմարմնիորոշումներըկարողենբողոքարկվելբողոքա
րկմանհանձնաժողով:
3.
Բողոքարկմանհանձնաժողովիկազմումընդգրկվումեննախագահը՝ՀայաստանիՀանրապետո
ւթյանվարչապետըկամիրնշանակածանձը,
ևիննանդամ՝ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանտնտեսականքաղաքականությ
ունըմշակողպետականկառավարմանմարմնիներկայացուցիչը,
արդարադատությանբնագավառումՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանքաղաք
ականությունըմշակողպետականկառավարմանմարմնիներկայացուցիչը,
ֆինանսներիբնագավառումՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանքաղաքականու
թյունըմշակողպետականկառավարմանմարմնիներկայացուցիչը,
ռոտացիոնկարգով՝բողոքարկվողգործիբնագավառիքաղաքականությունըմշակողպետական
կառավարմանմարմնիներկայացուցիչը,
համապատասխանբնագավառիհասարակականկազմակերպություններիերեքներակայացուց
իչ
(մեկը՝սպառողներիշահերըներկայացնող,
երկուսը՝համապատասխանբնագավառումգործունեությունիրականացնողգործարարմիավոր
ումների
(ընդորում՝ռոտացիոնկարգով)
համապատասխանոլորտիներկայացուցիչ,
որըմասնակցումէ,
եթեքննվումէայդոլորտինառնչվողգործ)
ևհամապատասխանբնագավառներիգիտականկազմակերպություններիերկուներկայացուցիչ
,
որոնքչենկարողլինելլիազորմարմնիկամհամապատասխանբնագավառիքաղաքականություն
ըմշակողպետականկառավարմանմարմնիենթակայությամբգործողմարմնիկամկազմակերպո
ւթյանաշխատակից
(ընդորում՝ռոտացիոնկարգով,
համապատասխանգիտականոլորտիներկայացուցիչ,
որըմասնակցումէ,
եթեքննվումէայդոլորտինառնչվողգործ):
Այնդեպքում,
երբբողոքէներկայացվել տեսչական մարմնիդեմ,
որիլիազորմարմնիներկայացուցիչըհանձնաժողովիմշտականանդամէ,
հանձնաժողովինախագահըփոխարինումէվերջինիսպետականկառավարմանայլմարմնիներ
կայացուցչով:
Հանձնաժողովիանդամներիառաջադրմանկարգը,
ինչպեսնաևհանձնաժողովիաշխատակարգըհաստատումէՀայաստանիՀանրապետությանկ
առավարությունը:
Վարչարարությանմիասնականություննապահովելունպատակովհանձնաժողովիքարտուղար
ությանգործառույթներնիրականացնումէարդարադատությանբնագավառումՀայաստանիՀան
րապետությանկառավարությանքաղաքականությունըմշակողլիազորպետականմարմինը:
Բողոքարկմանհանձնաժողովնիրնիստինանհրաժեշտությանդեպքումհրավիրումէքննարկվող

հարցինառնչվողմասնագետի:
Բողոքարկմանհանձնաժողովիորոշումներնիրավազորեն,
եթեայդորոշումներիկայացմանըմասնակցելէբողոքարկմանհանձնաժողովիառնվազնկեսիցա
վելին, բայցոչպակաս, քան 5 անդամ: Հանձնաժողովիանդամներըքվեարկումենկողմկամդեմ:
Որոշումներըկայացվումենբացքվեարկությամբ,
ձայներիպարզմեծամասնությամբ:
Ձայներիհավասարությանդեպքումհանձնաժողովինախագահիձայնըորոշիչէ:
4.
Բողոքարկմանհանձնաժողովինդիմումբողոքներկայացրածանձըհամապատասխաննիստիանցկացմանվայրիևժամանակի մասին
ծանուցվումէնիստիցառնվազներեքաշխատանքայինօրառաջ:
Բողոքարկմանհանձնաժողովինիստինկարողենմասնակցելդիմումբողոքներկայացրածանձըև
(կամ)
նրալիազորածանձը:
Դիմումբողոքներըբողոքարկմանհանձնաժողովըքննությանէառնումևդրանցվերաբերյալորոշումներէ
ընդունում
30
օրվաընթացքում:
«Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթի մասին»ՀայաստանիՀանրապետությ
անօրենքովսահմանվածդեպքերումբողոքարկմանհանձնաժողովիորոշմամբնշվածժամկետը
կարողէերկարաձգվել
10
օրով,
որի մասին դիմումատունիրազեկվումէերկարաձգմանվերաբերյալորոշումնընդունելուօրը:
Բողոքարկմանհանձնաժողովինիստիավարտիցհետոբողոքարկմանհանձնաժողովըդիմումբողոքըներկայացնողինուղարկումէդիմումբողոքիվերաբերյալհանձնաժողովիկայացրածորոշումը:
5.
Բողոքարկմանհանձնաժողովիաշխատակարգը,
բողոքարկմանհանձնաժողովիններկայացվողդիմում-բողոքիձևըևդիմումբողոքներկայացրածանձիննիստիանցկացմանվայրիևժամանակի մասին ուղարկվողծանուց
ագրիձևըհաստատումէՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությունը:
6. Բողոքարկմանհանձնաժողովիորոշումներըկարողենբողոքարկվելդատականկարգով:
Հոդված Մասնագիտականկարողություններիկառավարումըևվերապատրաստումը տեսչականմարմնում
10.
1.
ԽորհուրդըՀայաստանիՀանրապետությանքաղաքացիականծառայությանխորհրդիհետհամ
ատեղհաստատումէ տեսչական մարմնիծառայողներիվերապատրաստմանբազմակողման
ի,
մանրամասնևնպատակաուղղվածռազմավարականտարեկանծրագիրը՝համագործակցելովն
աևհամապատասխանոլորտներիևհասարակականկազմակերպություններիներկայացուցիչն
երիհետ:
2.
Մասնագիտականկարողություններըևդրանցշարունակականկատարելագործումը տեսչակա
նմարմինների աշխատանքիհիմքնեն: Մասնագիտականկարողություններըներառումեն՝
1) տեսչական մարմնիծառայողներիհիմնականունակությունները,
մասնավորապեսռիսկերիկառավարումը,
փոխհարաբերություններըոլորտիտնտեսավարողսուբյեկտներիևհանրությանհետ,
համապատասխանությունընշանակվածպաշտոններինևշփումները.
2) իրիրավասությանոլորտիհետկապվածհատուկմասնագիտականկարողությունները:
3. Տեսչական մարմնինորնշանակվածծառայողներիհամարանցկացվումեննախնականդ
ասընթացներ,
ինչպեսնաևշարունակականվերապատրաստումներպաշտոնավարմանամբողջընթացքում՝ա
պահովելուհամարնրանցհամապատասխանությանևմասնագիտականորակավորումներիբա
րձրմակարդակը:
Հոդված 11.

Գործունեությանկատարողականիգնահատմանչափորոշիչները

1.
ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությունըհաստատումէգործունեությանկատարողա
կանիգնահատմանսկզբունքները,
չափորոշիչներըևկարգը՝սույնհոդվածիդրույթներինհամապատասխան:
Նշվածսկզբունքներիհիմանվրա,
հանրայինշահերիևհանրայինանվտանգությանպահպանմաննպատակով տեսչականմարմնի
կանոնադրությամբհստակսահմանվումենյուրաքանչյուր տեսչական մարմնիխնդիրներնուն
պատակները:
2. Տեսչական մարմինըպետքէունենագործունեությանկատարողականիգնահատմանմե
թոդոլոգիա՝որպեսկատարողականիգնահատմանանբաժանելիմաս:
3. Տեսչական մարմինըառնվազնյուրաքանչյուրեռամսյակպետքէիրականացնիիրգործու
նեությանկատարողականիգնահատումևներկայացնիԽորհրդիհաստատմանը:
4. Տեսչական մարմիննիրպաշտոնականկայքէջումևհանրությանհամարհասանելիայլմիջ
ոցներովհրապարակումէիրևիրծառայողներիգործունեությանկատարողականիգնահատմանչ
ափորոշիչները,
դրանցկիրառմանհիմնավորումները,
դրանցնկատմամբվերահսկողությանձևերը, ինչպեսնաևբարելավմանուղիները:
5. Տեսչական մարմնիկողմիցիրգործունեությանկատարողականիգնահատմանառնվազ
նհետևյալչափորոշիչներըհաշվարկվումևհրապարակվումեն տեսչական մարմնիպաշտոնա
կանկայքէջումևհանրությանհամարհասանելիայլմիջոցներով.
1)
վերահսկողությունիրականացնողմարմնիգործունեությանհիմնականնպատակինհասնելումա
կարդակը.
2) ոլորտիառավելռիսկայինբնագավառներումփոփոխություններիառկայությունը.
3) տեսչական մարմնիվերահսկմաներեքիցհինգբարձրռիսկայինոլորտներումիրավիճակ
իփոփոխությունը.
4)
բարձրռիսկայինտնտեսավարողսուբյեկտներումևստուգմանօբյեկտներումստուգումներիքան
ակը՝ստուգումներիընդհանուրքանակիհամեմատությամբ.
5)
ստուգումներիտարեկանծրագրումընդգրկվածևըստանհրաժեշտությանիրականացվածստու
գումներիքանակականհարաբերակցությունը.
6) ստուգումներիտարեկանծրագրումընդգրկվածստուգումներիմիջինտևողությունը.
7) ըստանհրաժեշտությանիրականացվածստուգումներիմիջինտևողությունը.
8)
ըստանհրաժեշտությանիրականացվածստուգումներիընդհանուրքանակի
(որոնցշնորհիվկանխվելէհանրության,
շրջակամիջավայրի,
ֆիզիկականկամիրավաբանականանձանցգույքայինշահերին,
պետությանըսպառնացողէականվնասկամռիսկ)
հարաբերությունըըստանհրաժեշտությանիրականացվածստուգումներիընդհանուրքանակին.
9)
ռիսկերիգնահատման,
պլանավորմանևվերլուծմանհամարհատկացվածֆինանսականմիջոցներըևմարդկայինռեսու
րսները.
10)
խորհրդատվության,
մեթոդականաջակցությանևկանխարգելմանմիջոցներիհամարհատկացվածֆինանսականմիջ
ոցներըևմարդկայինռեսուրսները.
11)
ըստառանձինստուգմանհատկացվածֆինանսականմիջոցներըևմարդկայինռեսուրսները.
12)
ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանըկամհամապատասխանոլորտներիքաղաք
ականությունմշակողպետական մարմիններիններկայացվածառաջարկություններիքանակը.

13) տեսչական մարմնի, տեսչական մարմնիաշխատակիցներիդեմբերվածդիմումբողոքներիքանակը.
14)
ստուգմանենթարկվածօբյեկտներիբավարարվածությանաստիճանը տեսչական մարմնիաշ
խատանքներիանաչառության,
ընթացակարգերիթափանցիկության,
տրամադրվածտեղեկատվությանորակիև տեսչականմարմնիծառայողներիարհեստավարժո
ւթյանվերաբերյալ:
6. Տեսչական մարմնիկողմիցիրգործառույթներիիրականացմանարդյունքումկիրառված
պատասխանատվությանմիջոցներիքանակը,
դրանցչափըկամպատասխանատվությանառաջադրմանմիջոցներըչենկարողդիտարկվելորպ
ես տեսչական մարմնիկամդրածառայողիգործունեությանարդյունավետությանբնորոշմանև
կատարողականիգնահատմանդրականչափորոշիչևհիմքդառնալխրախուսանքի,
այդթվում՝պարգևատրմանհամար:
7. Տեսչական մարմիննիրպաշտոնականկայքէջումպարբերաբարհրապարակումէհետևյ
ալտեղեկատվությունը.
1) տեսչական մարմնիծառայողներիտրամադրածխորհրդատվությանօգտակարության
արձագանքներիվերլուծություն.
2)
ստուգաթերթերի՝որպեսպահանջներինհամապատասխանությանընպաստողգործիքիարդյուն
ավետությանվերաբերյալարձագանքներիվերլուծություն:
8. Տեսչական մարմինըկամդրածառայողըչպետքէորևէառավելություն,
խրախուսանք
(այդթվում՝պարգևատրում)
ստանատնտեսավարողսուբյեկտինպատասխանատվությանենթարկելուհամար,
ինչպեսնաևտնտեսավարողսուբյեկտինկատմամբկիրառվածպատասխանատվությանմիջոցն
երիհաշվին:
Պատասխանատվությանմիջոցներիկիրառումիցստացվածգումարներըչենկարողորևէկերպտ
րամադրվել տեսչական մարմնինկամլիազորմարմնին:
9.
ՀայաստանիՀանրապետությանայլօրենքներով,
ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանորոշումներովկամԽորհրդիկողմիցկարողեն
սահմանվել տեսչական մարմնիկամանձիգործունեությանարդյունավետությանբնորոշմանկ
ամկատարողականիգնահատմանհավելյալչափորոշիչներ:
Հոդված 12.

Որակիապահովումը

1. Տեսչական մարմնիորակիապահովմանստորաբաժանմանգործունեություննուղղվածէ
ապահովելու տեսչական մարմնիգործունեությանշարունակականկատարելագործումը՝ տե
սչական մարմնիկողմիցիրնպատակներիուխնդիրներիիրականացմանևսույնօրենքովսահմա
նվածսկզբունքներիամբողջականիրագործմաննպատակով:
2.
Խորհուրդըհաստատումէ տեսչական մարմնիորակիապահովմանծրագիրըևպարբերաբարհ
ետևումէդրաիրականացմանը:
3. ՈրակիապահովմանստորաբաժանմանղեկավարըհաշվետուէԽորհրդին:
4.
Որակիապահովմանստորաբաժանմանղեկավարըպարբերաբարհաշվետվություններէներկա
յացնումԽորհրդին:
Հաշվետվություններիձևը,
բովանդակությունըևներկայացմանհաճախականությունըսահմանվումենԽորհրդիորոշմամբ:
5.
ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությունըհաստատումէորակիապահովմանստորաբ
աժանումներիկազմակերպմանևգործունեությանկարգը:

Հոդված 13. Տեսչական մարմնիկողմիցտնտեսավարողսուբյեկտներիիրազեկմանապահովումը
1. Տեսչական մարմիննիրվերահսկմանոլորտումհնարավորխախտումներըկանխելուևհ
անրայինշահերիպաշտպանություննապահովելունպատակովիրականացնումէկանխարգելիչ
գործունեություն, որըներառումէ՝
1)
տնտեսավարողսուբյեկտներիևքաղաքացիներիշրջանումիրազեկվածությանբարձրացմանն
պատակովդասընթացների,
սեմինարների,
քննարկումներիկազմակերպում,
ձեռնարկներիթողարկում,
բուկլետների,
տեղեկանքներիհրատարակում,
զանգվածայինլրատվությանմիջոցներովտեղեկատվությանփոխանցում.
2)
տնտեսավարողսուբյեկտներիհետիրավականակտերովսահմանվածպահանջներիվերաբերյ
ալբացատրականաշխատանքներիիրականացում,
կոնկրետհարցերովխորհրդատվությանմատուցում:
2. Տեսչական մարմինըպարտավորէիրվերահսկողությանոլորտումգործողտնտեսավար
ողսուբյեկտներինիրպաշտոնականկայքէջիևզանգվածայինլրատվությանմիջոցներով,
ինչպեսնաևհանդիպումներիկազմակերպմանմիջոցովիրազեկելիրենցգործունեությաննառնչվ
ող, տեսչական մարմնիիրավասությանըվերաբերողնորընդունվածիրավականակտերիկամ
հրապարակվածուղեցույցների,
ինչպեսնաևդրանցումկատարվածփոփոխություններիկամլրացումներիվերաբերյալ:
3.
Պաշտոնականկայքէջիկամզանգվածայինլրատվությանմիջոցովհրապարակվողհայտարարո
ւթյանմեջնշվումենհամապատասխանիրավականակտիլրիվանվանումըևդրապաշտոնական
հրապարակմանտարին,
ամիսը,
ամսաթիվը,
տեղեկագրիանվանումնուհամարը,
ինչպեսնաևակտիբովանդակություննուկիրառմանվերաբերյալմեկնաբանություններ:
Նշվածիրազեկումը տեսչական մարմինըպարտավորէիրականացնելոչուշ,
քանայդակտերիպաշտոնականհրապարակմանօրվանհաջորդող 10-օրյաժամկետում:
4. Տեսչական մարմնիվերահսկողությանոլորտումգործողտնտեսավարողսուբյեկտներիգ
ործունեությաննառնչվողուղեցույցներիվերաբերյալիրազեկումնիրականացվումէ տեսչական
մարմնիպաշտոնականկայքէջումդրանքհրապարակելուև
(կամ)
ոլորտումգործողտնտեսավարողսուբյեկտներիհետհանդիպումներ,
քննարկումներանցկացնելուևանվճարձեռնարկներկամթերթիկներտրամադրելումիջոցով:
5. Տեսչական մարմինըմշակումէկանխարգելիչևիրազեկմանմիջոցառումներիտարեկան
ծրագիր, որըհաստատումէԽորհուրդը:
Հոդված 14.

Վերահսկողության,
տեղեկատվությանփոխանակմանևկառավարմանէլեկտրոնայինհամակարգը

1.
ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանաշխատակազմիենթակայությաններքոստե
ղծվումէէլեկտրոնայինտեղեկատվականհամակարգ
(վերահսկողությանմիասնականէլեկտրոնայինշտեմարանևտեղեկատվությանփոխանակման
համակարգ)՝վերահսկողությունիրականացնող մարմինների միջևտեղեկատվությանփոխան
ակմանարդյունավետությանապահովմանևվերահսկողությանհետկապվածտեղեկատվությու
նըտնտեսավարողսուբյեկտներինևհանրությանըմեկտեղումհասանելիդարձնելունպատակով
:
2.
Էլեկտրոնայինտեղեկատվականհամակարգըյուրաքանչյուր տեսչական մարմնիցներառումէ
յուրաքանչյուրտնտեսավարողսուբյեկտիևվերահսկողությանօբյեկտիընդհանուրտվյալները,
ինչպեսնաևտեղեկատվությունհամապատասխանռիսկիխմբումընդգրկվածլինելու,

պլանավորվածևանցկացվածստուգումներիվերաբերյալևվերահսկողությանհետկապված
(այդթվում՝տնտեսավարողսուբյեկտներիևսպառողներիհամարնախատեսված)
այլտեղեկատվություն:
Էլեկտրոնայինտեղեկատվականհամակարգումընդգրկվողտեղեկատվությանտեսակներըթվ
արկվածենսույնհոդվածի 3-5-րդմասերում:
3.
Հանրությանհամարբացէևանվճարհասանելիհետևյալէլեկտրոնայինտեղեկատվությունը.
1) իրականացվածվերահսկողությանվերաբերյալընդունվածիրավականակտերիցանկը,
այդթվում՝սույնօրենքի 9-րդհոդվածովնախատեսվածները.
2)
խորհրդատվականնյութերևմեթոդականուղեցույցներտնտեսավարողսուբյեկտներիհամար.
3) ստուգաթերթերը.
4) ռիսկիչափանիշները.
5) ստուգումներիտարեկանծրագրերը.
6)
վերահսկողությունիրականացնող մարմինների ևդրանցպաշտոնատարանձանցկատարող
ականիևգործունեությանարդյունավետությանցուցանիշներիչափանիշներըևայդցուցանիշներ
իուչափանիշներիփաստացիգնահատականները.
7) վերահսկողությունիրականացնող մարմինների ծրագրերնուհաշվետվությունները.
8) վերահսկողությանիրականացմանհետկապվածայլընդհանուրհարցեր:
4.
Վերահսկվողտնտեսավարողսուբյեկտինհասանելիէդարձվումիրռիսկիմակարդակի,
իրմոտանցկացվածստուգումներիպատմությանուծրագրերիևառնչվողայլտեղեկատվություն,
որըպահպանվումէէլեկտրոնայինտեղեկատվականհամակարգում:
5.
Վերահսկողությանհետկապվածտեղեկատվությունը,
որնընդգրկվելէվերահսկողությանտեխնիկականկամկազմակերպականևվերահսկողությունիր
ականացնող մարմինների միջևհամագործակցությանիրականացմաննպատակներովևչիառ
նչվումտնտեսավարողսուբյեկտիիրավունքներինևպարտականություններին,
չիկարողբացլինելհանրությանհամար:
Նշվածտեղեկատվությանտրամադրումըկարգավորվումէ«Տեղեկատվությանազատության մ
ասին»ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքով:
6.
Էլեկտրոնայինտեղեկատվականհամակարգիստեղծման,
օգտագործմանևվերահսկողությունիրականացնող մարմինների միջևտեղեկատվությանփո
խանակման,
ինչպեսնաևհանրությանըտեղեկատվությունտրամադրելուկարգըսահմանումէՀայաստանիՀ
անրապետությանկառավարությունը:
7.
Սույնհոդվածովնախատեսվածէլեկտրոնայինտեղեկատվականհամակարգիգործարկումիցա
ռաջվերահսկողությունիրականացնողմարմիններըկառավարումենիրենցանձնականտեղեկա
տվականհամակարգերումառկա՝սույնհոդվածովնախատեսվածտեղեկատվությունըևհրապա
րակումենիրենցպաշտոնականկայքէջում:
Հոդված 15.

Հաշվետվողականությունը

1. Տեսչական մարմիններըտարեկանհաշվետվություններեններկայացնումՀայաստանի
Հանրապետությանվարչապետին,
որոնքքննարկումէՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությունը:
Հաշվետվություններըհրապարակվումեն տեսչական մարմնիպաշտոնականկայքէջում:
2. Տեսչական մարմինների տարեկանհաշվետվություններըներառումենառնվազնհետ
ևյալտեղեկատվությունը.
1) սույնօրենքի 11-րդհոդվածումնշվածկատարողականիարդյունքներիապահովումը.

1.1) գործունեության տարեկան ծրագրի կատարման ընթացքը.
2) վերահսկողությանոլորտումռիսկերիառկաիրավիճակիվերլուծությունը.
3)
խորհրդատվականգործունեությունը,
տնտեսավարողսուբյեկտներիկողմիցհաճախտրվողհարցերիվերհանումըևայնիրավականակ
տերը, որոնքտալիսենդրանցհստակպատասխանները.
4)
կանխարգելիչգործողություններըևայնռիսկերը,
որոնցվերհանմաննենուղղված,
ևորոնքկանխելենդրանք.
5)
ստուգումներ,
դրանցքանակը,
բնութագրերը,
տևողությունըևանցկացվածստուգումներիարդյունքները.
6)
տնտեսավարողսուբյեկտներիկողմիցառավելհաճախկատարվողօրենսդրությանխախտումնե
րըկամշեղումները,
որոնքվերհանելեն տեսչական մարմինները,
ինչպեսնաևդրանցպատճառներըևտարածվածությունը:
Տնտեսավարողսուբյեկտներիևդրանցծառայողներինկատմամբկիրառվածպատասխանատվ
ությանմիջոցները.
7)
օրենսդրությանմեջփոփոխություններիկատարմանառաջարկները՝օրենսդրականբացերըլրա
ցնելու,
ստուգումներիարդյունավետությունըբարձրացնելուևտնտեսավարողսուբյեկտներիհամարվա
րչականևվերահսկողականբեռընվազեցնելունպատակով:

8) Տեսչական մարմնի և դրա պաշտոնատար անձանց գործողությունների կամ
անգործության դեմ բերված բողոքների քանակը, բովանդակությունը և դրանց
վերաբերյալ ընդունված որոշումները։
3. Տեսչական մարմնիտարեկանհաշվետվություններըպետքէարտացոլենիրավիճակիզ
արգացումները:
Տարեկանհաշվետվությանփաստացիտվյալներըպետքէհամեմատվեննախորդերկուտարինե
րիիրավիճակներնարտացոլողտվյալներիհետ:
Հոդված Տնտեսավարողսուբյեկտներիցևհանրությունիցբողոքներիընդունումըևդրանցհետագաընթացքտալը
16.
1.
Հանրությաններկայացրածբողոքներըռիսկերիգնահատմանևկառավարմանկարևորաղբյուրե
ն:
Տնտեսավարողսուբյեկտներիբողոքները տեսչական մարմնիաշխատանքիկարևորցուցանի
շներեն:
ՀանրությունիցստացվողբողոքներիընդունմանընդհանուրկարգըսահմանումէՀայաստանիՀա
նրապետությանկառավարությունը,
որիհիմանվրաԽորհուրդըսահմանումէբողոքներիընդունմանևդրանցհետագաընթացքտալուկ
արգը:
2.
Հանրությանկողմիցտնտեսավարողսուբյեկտներիվերաբերյալբողոքներիներկայացումըհիմքչ
էըստանհրաժեշտությանստուգումներանցկացնելուհամար՝առանցհետագադիտարկման:
Բողոքներըվերլուծվում,
դիտարկվումևօգտագործվումենռիսկերիկառավարմանհամար:
Հիմնականումդրանքպետքէծառայենհամապատասխանտնտեսավարողսուբյեկտիռիսկայնո
ւթյանգնահատականիփոփոխությանհամար:
Ըստանհրաժեշտությանստուգումներնանցկացվումենմիայնայնդեպքում,
երբսպառնացողվտանգիաստիճանըբարձրէ,
կամերբնույնտնտեսավարողսուբյեկտիվերաբերյալկարճժամանակահատվածումստացվելե
նբազմաթիվբողոքներ:

Տնտեսավարողսուբյեկտներիցստացվածբողոքներըօգտագործվումեն տեսչական մարմնի
որակիապահովմանևհաշվետվողականությաննպատակներով:
Բողոքներկայացրածտնտեսավարողսուբյեկտներիանվանումըչիհրապարակվում՝հետագաբ
ացասականազդեցությունիցխուսափելունպատակով:
ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությունըհաստատումէտնտեսավարողսուբյեկտնե
րիցբողոքներիստացման, հետագաընթացքիևդրանհետևելուկարգը:
Հոդված 17.

Շահերիբախումը

1. Տեսչական մարմինըպարտավորէիրգործունեությունըկազմակերպելայնպես,
որբացառվիշահերիբախումը:
2. Տեսչական մարմնիծառայողինարգելվումէիրականացնելիրլիազորությունները,
բողոքարկմանհանձնաժողովիանդամինարգելվումէմասնակցելդիմումիքննարկմանը, երբ՝
1) տեսչական մարմնիծառայողիկամբողոքարկմանհանձնաժողովիանդամիշահերըհակ
ասումկամհամընկնումենվերահսկվողկամդիմումներկայացրածտնտեսավարողսուբյեկտիշա
հերին.
2) տեսչական մարմնիև
(կամ)
ստուգմանխմբիանդամըևվերահսկվողկամդիմումներկայացրածտնտեսավարողսուբյեկտը«Հ
անրայինծառայության մասին»ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքովսահմանվածկարգով
փոխկապակցվածանձինքեն.
3)
առկաենայլհանգամանքներ,
որոնքվկայումենգործիելքով`
տվյալպաշտոնատարանձիկամկոլեգիալկազմիանդամիուղղակիորենկամանուղղակիորենշա
հագրգռվածլինելու մասին կամկասկածենհարուցումտվյալգործիառնչությամբնրաանաչառ
ությանվերաբերյալ.
4)
առկաենշահերիբախմանՀայաստանիՀանրապետությանօրենսդրությամբնախատեսվածայլդ
եպքեր:
Հոդված 18.

Տեսչական մարմնիֆինանսավորումը

1. Տեսչական մարմնիֆինանսավորումնիրականացվումէլիազորմարմնիՀՀ
կառավարության
աշխատակազմիմիջոցով՝պետականբյուջեովնախատեսվածծախսերիշրջանակում: Տեսչա
կան մարմնիկառուցվածքայինևտարածքայինստորաբաժանումներիֆինանսավորումնարտ
ացոլվումէբյուջետայինհայտումևպետականբյուջեում՝առանձինտողով:
2. Տեսչական մարմնի(առանձնացվածստորաբաժանման)
բյուջետայինհայտինախագծինախապատրաստումնիրականացնումէ տեսչական մարմինը:
3. Տեսչական մարմնիկազմածբյուջետայինհայտինախագիծըներկայացվումէԽորհրդիհ
ավանությանըհաստատմանը:
Խորհրդիհաստատելուցհավանությունիցհետո տեսչական մարմինըբյուջետայինհայտըներ
կայացնումէՀՀ
կառավարության
աշխատակազմլիազորմարմին՝միջնաժամկետծախսերիծրագրայինևբյուջետայինհայտումն
երառելուհամար:
4. Տեսչական մարմնիբյուջետայինհայտընույնությամբՀՀ
կառավարության
աշխատակազմըիլիազորմարմինըներառումէիրմիջնաժամկետծախսերիծրագրայինևբյուջե
տայինհայտում:
5. Տեսչական մարմնիբյուջետայինհայտըպետքէպարունակիիրբնականոնգործունեությ
անապահովմանհամարանհրաժեշտբոլործախսերը:

6.
Պետականբյուջեումառանձինտողովարտացոլված տեսչական մարմնիկառուցվածքայինև
տարածքայինստորաբաժանումներիֆինանսավորմանմեջփոփոխություններկամլրացումներ

ՀՀ
կառավարության
աշխատակազմըիլիազորմարմինըկարողէկատարելմիայնԽորհրդիհամաձայնությամբ:
Հոդված 19.

Եզրափակիչ ևանցումային դրույթներ

1.
Սույնօրենքնուժիմեջէմտնումպաշտոնականհրապարակմանօրվանհաջորդողտասներորդօր
ը,
բացառությամբ
14-րդհոդվածի,
որնուժիմեջէմտնումօրենքիհրապարակումիցհետո՝չորսերկուտարիանց (14-րդհոդվածի 3րդմասի 7-րդկետնուժիմեջէմտնումօրենքնուժիմեջմտնելուպահից):
2. Տեսչական մարմիններըստեղծվումենսույնօրենքնուժիմեջմտնելուցհետո՝երեքտարվ
աընթացքում:2. Գործադիր իշխանության համակարգում գործող վերահսկողություն

իրականացնող մարմինների կողմից սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելու պահին
իրականացվող լիազորությունների իրականացման նպատակով տեսչական
մարմիններ կարող են ստեղծվել մինչև 2018 թվականի հուլիսի 1-ը:
3.
Սույնհոդվածի
2րդմասովսահմանվածժամկետիավարտիցհետոՀայաստանիՀանրապետությաննախարարու
թյուններիկառավարմանոլորտներում,
աշխատակազմերումգործողբոլորտեսչություններըդադարեցնումենիրենցգործունեությունը:

3.1 Մինչև սույն օրենքի համաձայն տեսչական մարմինների ստեղծումը
տեսչական մարմինների միասնական բողոքարկման հանձնաժողովը քննում է նաև
գործող տեսչությունների և(կամ) դրանց ծառայողների գործողությունների կամ
անգործության (այդ թվում` պատասխանատվության միջոց կիրառելու վերաբերյալ
վարչական ակտի) դեմ բերված բողոքները:
4.
Սույնօրենքիհիմանվրահամապատասխանբնագավառում տեսչական մարմնիստեղծումիցհ
ետոդադարեցվումէտվյալբնագավառիքաղաքականությունըմշակողՀայաստանիՀանրապետ
ությանկառավարությանլիազորածպետականկառավարմանմարմնիկազմումգործողտվյալբն
ագավառըվերահսկողտեսչությանգործունեությունը:
Տվյալբնագավառումվերահսկողությունիրականացնողայլմարմինգործելչիկարող:

4.1 Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելն ստեղծված տեսչական մարմինների
կարգավիճակը համապատասխանեցվում է սույն օրենքի պահանջներին
5. Տեսչական մարմնիստեղծումիցհետո տեսչական մարմնումպաշտոններնզբաղեցվո
ւմեն«Քաղաքացիականծառայության մասին»ՀայաստանիՀանրապետությանօրենքովսահմ
անվածկարգով:
6.
ՍույնօրենքնուժիմեջմտնելուցհետոստեղծվողԽորհուրդներիառաջինկազմումհասարակակա
նևգիտականկազմակերպություններիներկայացուցիչներիընտրությանհամարհայտարարությ
ունըհրապարակումէՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանաշխատակազմը:
7.
Սույնօրենքնուժիմեջմտնելուցհետոստեղծվումէմիջգերատեսչական հանձնաժողով՝սույնօրե
նքիկիրարկումնապահովելուընթացքինհետևելու,
այդթվում՝սույնհոդվածիպահանջներիկատարումնապահովելունպատակով:
Միջգերատեսչական հանձնաժողովիկազմըևգործառույթներըսահմանումէՀայաստանիՀանր

ապետությանվարչապետը:
Միջգերատեսչական հանձնաժողովիվերաբերյալՀայաստանիՀանրապետությանվարչապե
տիորոշումնընդունվումէսույնօրենքնուժիմեջմտնելուցհետո՝մեկամսյաժամկետում,
իսկմիջգերատեսչական հանձնաժողովըձևավորվումէսույնօրենքնուժիմեջմտնելուցհետո՝եր
կամսյաժամկետում:
8.
Սույնօրենքնուժիմեջմտնելուցհետո՝վեցամսյաժամկետում,
միջգերատեսչական հանձնաժողովիներկայացմամբՀայաստանիՀանրապետությանկառավ
արությունըհաստատումէնոր տեսչական համակարգինանցնելուծրագիրը՝սույնօրենքինհամ
ապատասխան:

Հոդված 112 . Եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթներ
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից, բացառությամբ սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի, 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 11րդ հոդվածով օրենքի 19-րդ հոդվածում լրացվող 4.1-ին մասի։
2. Սույն օրենքի 3-րդ հոդվածը, 9-րդ հոդվածի 1-ին մասը,11-րդ հոդվածով
օրենքի 19-րդ հոդվածում լրացվող 4.1-ին մասը ուժի մեջ են մտնում Հայաստանի
Հանրապետության Սահմանադրության 159-րդ հոդվածն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:
ՀայաստանիՀանրապետության
Նախագահ
2014 թ. դեկտեմբերի 30
Երևան
ՀՕ-254-Ն

Ս. Սարգսյան

