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Սույն զեկույցը ֆինանսավորվել է ԱՄՆ պետքարտուղարության 
Հասարակայնության հետ կապերի գրասենյակի դրամաշնորհի 
շրջանակներում: Փաստաթղթում արտահայտված է հեղինակի 
դիրքորոշումը, որի համընկնումը ԱՄՆ պետքարտուղարության 
դիրքորոշման հետ պարտադիր չէ:  
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I. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
Աշխատանքի տեսչական ստուգման միջազգային չափանիշները մշակվել և կիրառվում 
են ավելի քան 70 տարի։ Դրանք սահմանված են մի շարք միջազգային 
փաստաթղթերով, ինչպիսիք են «Աշխատանքի տեսչության մասին» 1947թ. թիվ 81 
կոնվենցիան և «Աշխատանքի տեսչության մասին» (գյուղատնտեսություն) 1969թ. թիվ 
129 կոնվենցիան: Այլ կոնվենցիաներ ևս ներառում են աշխատանքի տեսչության 
վերաբերյալ դրույթներ, ինչպես օրինակ «Աշխատանքի անվտանգության և 
առողջության և աշխատանքային միջավայրի մասին» 1981թ, թիվ 155 կոնվենցիան, 
«Աշխատանքի անվտանգության և առողջության խթանման հիմունքների մասին» 
2006թ. թիվ 187 Կոնվենցիան: 

Հայաստանի Հանրապետությունում (ՀՀ) աշխատանքային իրավունքների ոլորտում 
տեսչական ստուգումների վերջին գործընթացները ձևավորել են նոր իրավիճակ և 
ստեղծել նոր մարտահրավերներ, որոնց հաղթահարման նպատակով անհրաժեշտ են մի 
շարք գործուն քայլեր և նախաձեռնություններ։ 

Ոլորտում փոփոխությունները սկսվել են ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 25-
ի 857-Ն որոշմամբ, համաձայն որի՝ ՀՀ առողջապահության նախարարության 
պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչությունը և ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի պետական տեսչությունը 
միավորվել են և վերակազմակերպման արդյունքում ձևավորվել է ՀՀ 
առողջապահության նախարարության աշխատակազմի առողջապահական պետական 
տեսչութունը:  

Տեսչական բարեփոխումների հաջորդ փուլում, վերը նշված ՀՀ կառավարության 
որոշման մեջ կատարվել է փոփոխություններ և լրացումներ և ՀՀ կառավարության 2015 
թվականի հունիսի 4-ի N 572-Ն որոշմամբ տեսչության մի շարք կարևոր 
լիազորություններ կրճատվել են: 

Այնուհետև ձևավորվել է ՀՀ առողջապահության նախարարության Առողջապահական 
տեսչությունը (տեսչական մարմին), ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 27-ի 
թիվ 444-Ն որոշմամբ հաստատվել դրա կանոնադրությունը և կառուցվածքը: Այս 
որոշումը ուժը կորցրած է ճանաչվել ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունիսի 8-ի 
թիվ 705-Ն որոշմամբ1։ 

2018 թվականին ձևավորվել է ՀՀ առողջապահության և աշխատանքի տեսչական 
մարմինը և ՀՀ վարչապետի հունիսի 11-ի թիվ 755-Լ որոշմամբ (ուժի մեջ է 2018 
թվականի հուլիսի 19-ից)2 հաստատվել է վերջինիս կանոնադրությունը։  

                                                            
1 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=124782 
2 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=124384 
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Թեև վերոնշյալի, ինչպես նաև համապատասխան այլ օրենսդրական և 
ենթաօրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում, աշխատանքի տեսչական 
համակարգի գործառույթները զգալիորեն կրճատվել են, այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ 
է այսօր իսկ առկա գործառույթների մասով ապահովել պատշաճ վերահսկողությունը և 
տեղեկատվական հոսքերի կառավարումը, որը հետագայում կարող է տարածվել այլ 
գործառույթների նկատմամբ։ 

Սույն աշխատանքի նպատակն է ներկայացնել առողջապահության և աշխատանքի 
տեսչական մարմնի աշխատանքի անվտանգության ոլորտում իրականացվող 
տեսչական գործառույթների հստակ նկարագիրը և կիրառվող փաստաթղթերը, որոնք 
հիմք կհանդիսանան այդ գործընթացների թվայնացման և տեղեկատվական հոսքերի 
կառավարման համակարգի մշակման համար։ 

 

II. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
Հայաստանը 2004թ. դեկտեմբերի 21-ին վավերացրել է Աշխատանքի միջազգային 
կազմակերպության (ԱՄԿ) «Աշխատանքի տեսչության մասին» 1947 թվականի 
Կոնվենցիան (ուժի մեջ է մտել 2005 թվականին) կամ Nօ. 81 Կոնվենցիան՝ 
երաշխավորելով Հայաստանում աշխատանքի տեսչության համակարգի զարգացումը 
Կոնվենցիայի դրույթների համաձայն: Ավելի վաղ, նույն թվականի հուլիսին ՀՀ 
կառավարության թիվ 1146-Ն որոշման համաձայն ստեղծվել է ՀՀ աշխատանքի 
պետական  տեսչությունը (ԱՊՏ): ԱՊՏ-ի հիմնական գործառույթն էր աշխատանքային 
օրենսգրքի և Հայաստանում աշխատանքային իրավունքի և այլ իրավական նորմատիվ 
ակտերի կատարման նկատմամբ հսկողության և վերահսկողության իրականացումը: 
Ավելի վաղ, 2004 թվականի հուլիսին, ՀՀ կառավարության թիվ 1146-Ն որոշմամբ 
ստեղծվել էր ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ՀՀ 
աշխատանքի պետական տեսչությունը։ 

Մեկ տարի անց՝ 2005թ. մարտին ընդունվեց «Աշխատանքի պետական տեսչության 
մասին» ՀՀ օրենքը, որը սահմանում էր ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչության, 
աշխատանքի պետական տեսուչի գործառույթները, իրավունքներն ու 
պարտականությունները: 

Աշխատանքի պետական տեսչության խնդիրները սահմանված էին օրենքի 9-րդ 
հոդվածով. 

1) գործատուներին, արհեստակցական միություններին և աշխատողներին 
աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի իրավունքի նորմեր 
պարունակող այլ իրավական ակտերի կիրարկման առավել արդյունավետ 
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միջոցների և մեթոդների կիրառման մասին տեղեկատվություն ստանալուն 
աջակցելը. 

2) աշխատանքի պայմանների, աշխատողների աշխատանքային ազատությունների 
և իրավունքների պահպանման և պաշտպանության ապահովումը. 

3) աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի իրավունքի նորմեր 
պարունակող այլ իրավական ակտերի խախտումների կանխարգելումը. 

4) աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի իրավունքի նորմեր 
պարունակող այլ իրավական ակտերի կիրարկման նկատմամբ պետական 
հսկողության և վերահսկողության իրականացումը: 

Օրենքի 6-րդ գլուխը սահմանում էր աշխատանքային օրենսդրության կիրարկման 
նկատմամբ պետական հսկողության և վերահսկողության կարգը: Որպես պետական 
հսկողության և վերահսկողության ձևեր՝ 21-րդ հոդվածում մատնանշված էին 
ստուգումները և ուսումնասիրությունները, որոնք պետք է իրականացվեին «Հայաստանի 
Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ 
օրենքով սահմանված կարգով: Այնուամենայնիվ, «Աշխատանքի պետական տեսչության 
մասին» օրենքը, որտեղ սահմանված էին գործառույթներն ու լիազորությունները, ուժը 
կորցրած է ճանաչվել 2015թ. հունվարի 9-ին։ 

Ներկայումս գործող տեսչական մարմնի գործառույթները սահմանվում են ոչ թե 
օրենքով, այլև Կանոնադրությամբ (հաստատված՝ ՀՀ վարչապետի որոշմամբ): 

 

Աշխատանքային տեսչության համակարգի վերափոխումները տեսչական 
բարեփոխումների համատեքստում 

2013 թվականի հուլիսի 25-ի ՀՀ կառավարության 857-Ն որոշմամբ ՀՀ 
առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային 
տեսչությունը և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ՀՀ 
աշխատանքի պետական տեսչությունը միաձուլման ձևով վերակազմակերպվեցին ՀՀ 
առողջապահության նախարարության աշխատակազմի առողջապահական պետական 
տեսչության: 

Նախկին տեսչության փոխարեն առողջապահական պետական տեսչության կազմում 
ձևավորվել էր երկու բաժին, որոնց վերապահված էր աշխատանքային 
հարաբերությունների և օրենսդրության կիրառման նկատմամբ վերահսկողությունը. 

 Աշխատանքի անվտանգության նկատմամբ վերահսկողության բաժին, 
 Աշխատանքային օրենսդրության նորմերի պահպանման վերահսկողության 

բաժին:  
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Թեև նոր տեսչության կանոնադրությամբ աշխատանքի պետական տեսչության նախկին 
գործառույթների և անձնակազմի մեծ մասը կրճատվել էր, այնուամենայնիվ 
առողջապահական տեսչական մարմինը համարվում էր աշխատանքի պետական 
տեսչության իրավահաջորդը: 

Այնուհետև, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունիսի 4-ի թիվ 572-Ն որոշմամբ  
փոփոխություններ են կատարվել վերը նշված ՀՀ կառավարության 2013 թ. հուլիսի 25-ի 
թիվ 857-Ն որոշման մեջ, որի արդյունքում մինչև 2017 թ. օգոստոսի 21-ը տեսչությանը 
վերապահվել է հսկողության և վերահսկողության իրականացում աշխատանքային 
անվտանգության և առողջության նորմերի նկատմամբ, որոնք նախատեսված են 
աշխատանքային օրենսգրքով և աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ 
իրավական ակտերով: 

2017 թ. ապրիլի 27-ին ՀՀ կառավարության թիվ 444-Ն որոշմամբ ձևավորվել է ՀՀ 
առողջապահության նախարարության առողջապահական տեսչական մարմինը, 
հաստատվել է դրա կանոնադրությունը և կառուցվածքը, առկա իրավական ակտերում 
կատարվել են անհրաժեշտ փոփոխություններ, իսկ որոշ ակտեր ճանաչվել են ուժը 
կորցրած: 

Նորաստեղծ տեսչական մարմինը ՀՀ առողջապահության նախարարության 
առանձնացված ստորաբաժանում էր և օրենքով սահմանված կարգով իրականացնում 
էր վերահսկողական և (կամ) այլ գործառույթներ, կիրառում պատժամիջոցներ՝ 
առողջապահության և աշխատանքի անվտանգության բնագավառներում: Սույն 
տեսչական մարմնի գործունեությունը սակայն դադարեցվեց 2018 թվականի հունիսի 8-
ին ՀՀ կառավարության թիվ 705-Ն որոշմամբ։ 

 

Աշխատանքի տեսչության համակարգի ներկա իրավիճակը Հայաստանում 

ՀՀ կառավարության ենթակա առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը 
(այսուհետ՝ Տեսչական մարմին) ձևավորվել է 2018թ․ հունիսի 19-ին ՀՀ Վարչապետի 
թիվ 755-Լ որոշմամբ։ Ինչպես արդեն նշվել էր, մինչ այդ Տեսչական մարմինը գործել է 
ՀՀ առողջապահության նախարարության կազմում՝ որպես առանձնացված 
ստորաբաժանում։ Նշված փոփոխությունը տեղի է ունեցել ՀՀ-ում ընթացող տեսչական 
բարեփոխումների շրջանակում և նպատակ է ունեցել տեսչական մարմիններին 
հնարավորինս առանձնացնել գերատեսչական ենթակայությունից և տալ 
ինքնուրույնություն։ Թեև Տեսչական մարմինը ձևավորվել է նախկին պետական 
հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության և աշխատանքի պետական 
տեսչության հիմքի վրա, սակայն չի հանդիսանում այդ երկու պետական մարմինների 
իրավահաջորդը։  
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Տեսչական մարմնի կառուցվածքը 

Տեսչական մարմնի կառավարումն իրականացում է ՀՀ վարչապետը և տեսչական 
մարմնի կառավարման խորհուրդը, որը կազմված է տասն անդամից, ներառյալ ՀՀ 
առողջապահության նախարարը (փոխնախարարը), աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարը (փոխնախարարը), ՀՀ վարչապետի ներկայացուցիչը, ՀՀ 
տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության ներկայացուցիչը, ՀՀ 
արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչը, ՀՀ ֆինանսների 
նախարարության ներկայացուցիչը, առողջապահության ոլորտում քաղաքացիների կամ 
սպառողների շահերը ներկայացնող հասարակական կազմակերպության 
ներկայացուցիչը, առողջապահության ոլորտում աշխատող գործարար միություններ և 
առողջապահական գիտական կազմակերպությունների երկու ներկայացուցիչներ: 

Խորհրդի կազմը հաստատում է ՀՀ վարչապետը` ՀՀ կառավարության աշխատակազմի 
ղեկավարի/նախարարի ներկայացմամբ: Խորհուրդը, վարում է ՀՀ առողջապահության 
նախարարը (փոխնախարարը) կամ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարը (փոխնախարարը), ռոտացիոն կարգով՝ ՀՀ վարչապետի որոշմամբ։ 
Ներկայումս խորհուրդը նախագահում է ՀՀ առողջապահության նախարարը։ 

Տեսչական մարմինը ղեկավարում է Տեսչական մարմնի ղեկավարը, որն ունի երեք 
տեղակալներ։ Տեսչական մարմնի ղեկավարը հաշվետու է ոչ միայն խորհրդին, այլև ՀՀ 
կառավարությանը և վարչապետին:  

Տեսչական մարմնի կառուցվածքը սահմանված է ՀՀ կառավարության վերոնշյալ 
որոշման 5-րդ բաժնում, համաձայն որի տեսչական մարմինն ունի 8 կառուցվածքային և 
12 տարածքային ստորաբաժանում։ Այս ստորաբաժանումներից միայն աշխատողների 
առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության 
վարչությունը և Երևան քաղաքի, հյուսիսային, հարավային, արևմտյան և արևելյան 
տարածքային կենտրոններն են լիազորված իրականացնելու օրենսդրության 
սահմանված աշխատանքային անվտանգության և աշխատողների առողջության 
պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն և այլ գործառույթներ։ 

Այսինքն տեսչական մարմնի յոթ վարչություններից և մեկ բաժնից միայն մեկ 
վարչություն է զբաղվում աշխատանքային օրենսդրության առնչվող հարցերով։ Այս 
ստորաբաժանմանը որոշ չափով աջակցություն է տրամադրում ռիսկի գնահատման, 
ստուգումների պլանավորման և վերլուծությունների վարչությունը՝ ստուգումների 
իրականացման համար անհրաժեշտ ռիսկերի գնահատման ընթացքում։ 

Տեսչական մարմինը չունի աշխատակազմ և կազմավորված է միայն կանոնադրական 
գործառույթներն իրականացնող անձնակազմից։ Տեսչական մարմնի ֆինանսա-
տնտեսական մասը և անձնակազմի կառավարումը ներկայումս իրականացվում է ՀՀ 
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առողջապահության նախարարության կողմից, որը սակայն պետք է հետագայում 
իրականացվի ՀՀ կառավարության կողմից։  

 

Տեսչական մարմնի գործառույթները 

Տեսչական մարմնի խնդիրները սահմանված են կանոնադրության 10-րդ կետով, ըստ 
որի Տեսչական մարմինը ՀՀ օրենքների ու այլ նորմատիվ իրավական ակտերի 
պահանջների պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունը, ինչպես նաև 
կանխարգելիչ միջոցառումները իրականացնում է հետևյալ ոլորտներում. 

 բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովում,  
 բժշկական սպասարկում, 
 դեղերի շրջանառություն և դեղագործական գործունեություն,  
 աշխատողների առողջության և անվտանգության ապահովում։ 

Տեսչական մարմնի գործառույթների մեծամասնությունը վերաբերում է ՀՀ տարածքում 
պետական սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողությանը, 
«Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային 
բժշկական օգնության մասին» և «Մարդու վերարտադրողական առողջության և 
վերարտադրողական իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքների կատարման նկատմամբ 
վերահսկողությանը և առողջապահության ոլորտում այլ իրավական ակտերի 
պահանջների կատարման ապահովմանը։ 

Անվտանգ և առողջ աշխատանքային պայմանների իրավունքն անմիջականորեն բխում 
է մարդու իրավունքների հիմնարար սկզբունքներից, ինչը պահանջում է աշխատուժի 
անվտանգության և առողջության մասին իրավական ակտերի կատարման նկատմամբ 
վերահսկողություն: 

Անվտանգ և առողջ աշխատանքային պայմանների ապահովումը ՀՀ օրենսդրության 
կարևորագույն բաղադրիչներից է, որի շրջանակներում տեսչական մարմինն 
իրականացնում է օրենսդրությամբ սահմանված վերահսկողական և այլ գործառույթներ 
և կարող է կիրառել պատժամիջոցներ՝ օրենքով սահմանված կարգով։ Տեսչական 
մարմին գործառույթները աշխատողների առողջության պահպանման և 
անվտանգության ապահովման նորմերի կիրառման ոլորտում սահմանված են վերջինիս 
կանոնադրությամբ։ Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության 
ապահովման նորմերի կիրառման նկատմամբ վերահսկողությունը ներառում է. 

1. աշխատատեղում աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության 
ապահովման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պարտադիր 
պահանջների, այդ թվում` աշխատանքի անվտանգության կոլեկտիվ և 
անհատական պաշտպանիչ միջոցների առկայության, պահպանման և 
շահագործման նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը, 
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2. օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով աշխատանքի վայրում դժբախտ 
դեպքերի և մասնագիտական հիվանդությունների պատճառների 
ուսումնասիրումն ու վերլուծումը, 

3. աշխատանքային օրենսդրության և այլ իրավական ակտերի կիրարկման 
ուղղությամբ գործատուների և արհեստակցական միությունների համար 
աշխատանքի անվտանգության ապահովման գործում մեթոդական օգնության 
կազմակերպումը` համապատասխան տեղեկատվության և խորհրդատվության 
տրամադրումը, 

4. մինչև 18 տարեկան անձանց, ինչպես նաև հղի կամ երեխային կրծքով կերակրող 
կանանց և երեխա խնամող աշխատողների համար աշխատանքային 
օրենսդրությամբ սահմանված երաշխիքների ապահովման նկատմամբ 
վերահսկողության իրականացումը, 

5. աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված դեպքերում և կարգով 
աշխատանքների ժամանակավորապես դադարեցումը՝ մինչև խախտումները 
վերացնելը, 

6. իր իրավասության շրջանակներում իրականացվող ստուգումների արդյունքներով 
բացահայտված խախտումների վերաբերյալ օրենքով սահմանված դեպքերում 
պարտադիր կատարման հանձնարարականներ տալը` սահմանելով ժամկետներ 
դրանց վերացման համար, 

7. առողջապահության, աշխատողների առողջության պահպանման և 
անվտանգության ապահովման բնագավառի հարաբերությունները կարգավորող 
իրավական ակտերի պահանջների խախտման համար օրենքով սահմանված 
պատասխանատվության միջոցների կիրառումը, 

8. առողջապահության, աշխատողների առողջության պահպանման և 
անվտանգության ապահովման բնագավառի՝ ՀՀ օրենքների և դրանց 
համապատասխան ընդունված իրավական ակտերի դրույթների կիրառման 
վերաբերյալ բացատրական աշխատանքների իրականացումը, տնտեսավարող 
սուբյեկտներին իրենց իրավունքների և պարտականությունների մասին 
տեղեկացումը, 

9. վիճակագրական տվյալների հավաքման և վերլուծությունների, իր 
վերահսկողության բնագավառում գործող տնտեսավարող սուբյեկտների ռիսկերի 
գնահատման աշխատանքների իրականացումը և վերահսկողական ու 
հսկողական գործառույթների նպատակադրումը դեպի առավել ռիսկային 
ոլորտները, տնտեսավարող սուբյեկտները։ 
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III. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՎ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

ԿԱՐԳԸ 
Տեսչական մարմինը իր լիազորություններն իրականացնելու ժամանակ ղեկավարվում է 
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգրքով3, «Վարչարարության 
հիմունքների և վարչական վարույթի մասին»4 և «Հայաստանի Հանրապետությունում 
ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին»5 ՀՀ օրենքներով։ 

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և 
անցկացման մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի բոլոր ստուգումները անցկացվում են 
բացառապես ստուգաթերթերի հիման վրա, որոնք հաստատվում են ՀՀ 
կառավարության կողմից։ Սույն զեկույցի պատրաստման ժամանակ առողջապահական 
և աշխատանքի տեսչական մարմինը չուներ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված 
ստուգաթերթեր և հետևաբար վերահսկողական լիազորություններն իրականացում է 
վարչական վարույթների մջոցով։ Այնուամենայնիվ, նկատի ունենալով, որ վաղ թե ուշ 
այդ ստուգաթերթերը հաստատվելու են, զեկույցի այս հատվածում ներկայացվում են 
ինչպես վարչական վարույթների միջոցով, այնպես էլ ստուգումների միջոցով 
վերահսկողական լիազորությունների իրականացման ընթացակարգերը, սահմանված 
ժամկետները և պահանջվող փաստաթղթերը։ 

 

Վարչական վարույթ 

Համաձայն «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 
20-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, վարչական վարույթը հարուցվում է  

1. անձի (անձանց) դիմումի/բողոքի հիման վրա կամ 
2. վարչական մարմնի նախաձեռնությամբ։ 

Դիմումին կամ վարչական մարմնի նախաձեռնությանը համապատասխան 
իրականացվում են վարչական գործի քննարկման հետ կապված անհրաժեշտ 
գործողությունները, որի արդյունքում ընդունվում է համապատասխան վարչական ակտ։ 

Վարչական վարույթ հարուցելու պահից վարչական մարմինը կազմում է առանձին գործ, 
որում պահվում են տվյալ վարույթին առնչվող բոլոր փաստաթղթերը, այդ թվում` 
վարույթի արդյունքում ընդունված վարչական ակտը: 

 

1. Դիմումի հիման վրա հարուցված վարչական վարույթ 

                                                            
3 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=125340 
4 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120646 
5 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121535 
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Դիմումը վարչական մարմին է ներկայացվում գրավոր և պետք է համապատասխանի 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ 
հոդվածով նախատեսված պահանջներին։  

Վարչական վարույթը համարվում է հարուցված դիմումը/բողոքը տեսչական մարմնում 
ստանալու օրվանից։ Վարչական վարույթը հարուցելուց եռօրյա ժամկետում տեսչական 
մարմինը վարույթի մասնակիցներին կամ նրանց ներկայացուցիչներին (օր. 
տնտեսվարող) ծանուցում է վարչական վարույթի հարուցման մասին: Նշված անձանց, 
անհրաժեշտության դեպքում` նաև վկային, փորձագետին, թարգմանչին և այլ 
մարմինների ներկայացուցիչներին, վարչական մարմինը ծանուցում է վարույթի 
իրականացման համար անհրաժեշտ միջոցառումների անցկացման տեղի, օրվա, ժամի 
և այլ պայմանների մասին: Ծանուցումը ներգրավված անձանց ուղարկվում է տեսչական 
մարմնի ղեկավարի կամ նրա ներկայացուցչի անունից։ 

Վարչական վարույթի շրջանակներում կարող է նշանակվել. 

 վարչական լսումներ, որին հրավիրվում է նաև տնտեսվարողը՝ խնդրելով 
ներկայացնել անհրաժեշտ հիմնավորող փաստաթղթեր։ Լսումների ընթացքում 
կազմվում է լսումների արձանագրություն, որը կարող է տրվել մասնակիցներին՝ 
ըստ պահանջի։ Անհրաժեշտության դեպքում կարող են անցկացվել մի քանի 
լսումներ, այնուամենայնիվ տեսչական մարմինը պետք է վարչական վարույթն 
իրականացնի առանց դա բարդացնելու` լրացուցիչ լսումներ անցկացնելու, 
լրացուցիչ փորձաքննություն նշանակելու կամ զննում կատարելու։ 

 զննում՝ կցելով զննման մասին որոշումը։ Որոշումը կայացնում է տեսչական 
մարմնի ղեկավարը, որտեղ նշվում է մասնակից անձանց տվյալները, զննման 
ժամկետները, արդյունքների ամփոփման կարգը և կատարման նկատմամբ 
պատասխանատու անձը։ Տեսչական մարմնի որոշմամբ զննմանը կարող են 
ներկա գտնվել վարույթի մասնակիցները: Զննման արդյունքում պատրաստվում է 
զննման արձանագրություն, որը տրամադրվում է տնտեսվարողին և, 
անհրաժեշտության դեպքում հրավիրվում են լսումներ, հայտնաբերված 
«խախտումների» վերաբերյալ քննարկում անցկացնելու նպատակով, 

 փորձագետ՝ փաստական հանգամանքների ուսումնասիրման համար։Որպես 
փորձագետ` կարող է նշանակվել համապատասխան բնագավառի գիտելիքներին 
տիրապետող անձը: Փորձագետն իր ուսումնասիրությունների արդյունքում 
ներկայացնում է եզրակացություն: 

Եթե լսումների արդյունքում հիմնավորվում է, որ առկա են օրենսդրության պահանջների 
խախտումներ, տրվում է խախտումները վերացնելու մասին կարգադրագիր (Վարչական 
ակտ) և սահմանվում է թերությունները վերացնելու և տեսչական մարմնի տեղեկացնելու 
մասին ժամկետ։ 
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Լսումների արդյունքում խախտումներ կամ թերություններ չհայտնաբերվելու դեպքում 
կազմվում է վարչական վարույթը կարճելու մասին որոշում։ 

Եթե սահմանված ժամկետում գործատուն չի կատարում կարգադրով սահմանված 
պահանջները կամ չի տեղեկացնում դրանց կատարման մասին, տեսչական մարմնի 
ղեկավարը, հիմնվելով ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության վրա, կարող 
է հարուցել վարույթ տեսչական մարմնի նախաձեռնությամբ՝ կարգադրագրի 
պահանջների կատարումը պարզելու նպատակով։ 

Այն դեպքում, երբ գործատուն տեղեկացնում է կարգադրագրով սահմանված 
պահանջները կատարելու մասին, այն ընդունվում է ի գիտություն տեսչական մարմնի 
կողմից կամ կարող է հարուցվել վարչական վարույթ Տեսչական մարմնի 
նախաձեռնությամբ՝ կարգադրի պահանջների կատարումը պարզելու նպատակով։ 

Եթե սահմանված ժամկետում գործատուն չի կատարում կարգադրագրով սահմանված 
պահանջները կամ չի տեղեկացնում դրանց կատարման մասին, հարուցվում է 
հարկադրանքի միջոց կիրառելու վարույթ։ Տեսչական մարմնի ղեկավարը պարտավոր 
կողմին նախազգուշացնում է կարգադրագրի պահանջների կատարման 
անհրաժեշտության մասին, պարտականությունների կատարման ժամկետը և դրանք 
չկատարելու դեպքում կիրառվելիք հարկադրանքի միջոցը։ Հարկադրանքի միջոցներն 
են` 

 գործողությունն այլ անձի կողմից կատարելը (փոխարինող գործողություն), 
 տուգանքը, 
 անմիջական հարկադրանքը: 

Վարչական վարույթի ավարտ է հանդիսանում կարգադրագրի փաստացի կիրառումը 
կամ հարկադրանքի միջոցի կիրառումը։ 

 

 

2. Տեսչական մարմնի նախաձեռնությամբ հարուցված վարչական վարույթ 

Տեսչական մարմնի նախաձեռնությամբ վարչական վարույթը սկսվում է տեսչական 
մարմնի ղեկավարի հրամանով, որում նշվում են վարույթի հիմքերը, ժամկետները, 
զննման անհրաժեշտության մասին և հսկողության համար պատասխանատու անձին։ 

Տեսչական մարմինը իր նախաձեռնությամբ վարչական վարույթ հարուցելիս վարույթի 
մասնակիցներին կամ նրանց ներկայացուցիչներին ծանուցում է վարչական վարույթ 
հարուցելու մասին, եթե վարչական վարույթի հարուցումից մինչև վարչական ակտն 
ընդունելու միջև ընկած ժամանակահատվածը երեք օրից ավելի է։ 

Վարչական վարույթի շրջանակներում կարող է նշանակվել. 
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 վարչական լսումներ, որին հրավիրվում է նաև տնտեսվարողը՝ խնդրելով 
ներկայացնել անհրաժեշտ հիմնավորող փաստաթղթեր։ Լսումների ընթացքում 
կազմվում է լսումների արձանագրություն, որը կարող է տրվել մասնակիցներին՝ 
ըստ պահանջի։ Անհրաժեշտության դեպքում կարող են անցկացվել մի քանի 
լսումներ, այնուամենայնիվ տեսչական մարմինը պետք է վարչական վարույթն 
իրականացնի առանց դա բարդացնելու` լրացուցիչ լսումներ անցկացնելու, 
լրացուցիչ փորձաքննություն նշանակելու կամ զննում կատարելու։ 

 զննում՝ կցելով զննման մասին որոշումը։ Որոշումը կայացնում է տեսչական 
մարմնի ղեկավարը, որտեղ նշվում է մասնակից անձանց տվյալները, զննման 
ժամկետները, արդյունքների ամփոփման կարգը և կատարման նկատմամբ 
պատասխանատու անձը։ Տեսչական մարմնի որոշմամբ զննմանը կարող են 
ներկա գտնվել վարույթի մասնակիցները: Զննման արդյունքում պատրաստվում է 
զննման արձանագրություն, որը տրամադրվում է տնտեսվարողին և, 
անհրաժեշտության դեպքում հրավիրվում են լսումներ, հայտնաբերված 
«խախտումների» վերաբերյալ քննարկում անցկացնելու նպատակով, 

 փորձագետ՝ փաստական հանգամանքների ուսումնասիրման համար։ Որպես 
փորձագետ` կարող է նշանակվել համապատասխան բնագավառի գիտելիքներին 
տիրապետող անձը: Փորձագետն իր ուսումնասիրությունների արդյունքում 
ներկայացնում է եզրակացություն: 

Եթե լսումների արդյունքում հիմնավորվում է, որ առկա են օրենսդրության պահանջների 
խախտումներ, տրվում է խախտումները վերացնելու մասին հանձնարարագիր և 
սահմանվում է թերությունները վերացնելու և տեսչական մարմնի տեղեկացնելու մասին 
ժամկետ։ 

Լսումների արդյունքում խախտումներ կամ թերություններ չհայտնաբերվելու դեպքում 
կազմվում է վարչական վարույթը կարճելու մասին որոշում։ 

Եթե սահմանված ժամկետում գործատուն չի կատարում հանձնարարագրով 
սահմանված պահանջները կամ չի տեղեկացնում դրանց կատարման մասին, 
հարուցվում է հարկադրանքի միջոց կիրառելու վարույթ։ Տեսչական մարմնի ղեկավարը 
պարտավոր կողմին նախազգուշացնում է հանձնարարգրի պահանջների կատարման 
անհրաժեշտության մասին, պարտականությունների կատարման ժամկետը և դրանք 
չկատարելու դեպքում կիրառվելիք հարկադրանքի միջոցը։ Հարկադրանքի միջոցներն 
են` 

 գործողությունն այլ անձի կողմից կատարելը (փոխարինող գործողություն), 
 տուգանքը, 
 անմիջական հարկադրանքը: 
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Վարչական վարույթի ավարտ է հանդիսանում հանձնարարագրի փաստացի կիրառումը 
կամ հարկադրանքի միջոցի կիրառումը։ 

   



 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՎ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ 
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԹՎԱՅՆԱՑՈՒՄ 

 
 

 
 

 

Լսումների արձանագրություն 
Զննման 

արձանագրություն 
Լսումների 

արձանագրություն 

Դիմում/բողոք 

Վարչական վարույթ 

Ծանուցում 
տնտեսվարողին 

Լսում Զննում 

Կարգադրագիր թերությունները 
վերացնելու վերաբերյալ/վարույթի 

կարճման մասին որոշում 

3 օրվա ընթացքում 

30 օր 

Զննման արձանագրություն 

Վարչական վարույթ 

Ծանուցում 
տնտեսվարողին 

Լսում Զննում 

Հանձնարարագիր՝ խախտումները 
վերացնելու վերաբերյալ 

3 օրվա ընթացքում 

Ղեկավարի 
հրաման 

Հարկադրանքի միջոց 

Նախազգուշացում 

Հարկադրանքի միջոց 

Նախազգուշացում 

Դիմումի հիման վրա 
հարուցված վարույթ 

Տեսչական մարմնի նախաձեռնությամբ 
հարուցված վարույթ 
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Վարչական վարույթը կարող է. 

ա/ կարճվել՝ դիմողի գրավոր դիմումի հիման վրա կամ «Վարչարարության հիմունքների 
և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 50-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերում 

բ/ կասեցվել՝ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ 
օրենքի 49-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերում 

գ/ երկարաձգվել՝ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ 
օրենքի 47-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված դեպքերում։ Վարչական 
վարույթը կարող է երկարաձգվել առավելագույնը մինչև 30 օր։ Վարչական վարույթի 
ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ վարույթն իրականացնող մարմինն ընդունում է 
որոշում, որի մասին սահմանված կարգով պետք է ծանուցի վարույթի մասնակիցներին 
կամ նրանց ներկայացուցիչներին, ինչպես նաև վարույթին մասնակցող այլ անձանց: 

 

Ստուգումների իրականացում 

Համաձայն «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքի, 
ստուգումը դա մի ընթացակարգ է, «որով պարզվում է տնտեսավարող սուբյեկտի 
ներկայացրած հաշվետվությունների, հաշվարկների, ելակետային տվյալների, այլ 
փաստաթղթերի (այսուհետ` հաշվետվություն) արժանահավատությունը և վերջինիս 
ծավալած փաստացի գործունեության համապատասխանությունն օրենքների և այլ 
իրավական ակտերի պահանջներին»:  

Հայաստանում բոլոր ստուգումները անց են կացվում բացառապես ստուգաթերթերի 
հիման վրա, որը հաստատվում է ՀՀ կառավարության կողմից։ Այն տեսչական մարմինը, 
որի ստուգաթերթերը չեն հաստատվել կառավարության կողմից, չի կարող 
իրականացնել ստուգում օրենքով սահմանված կարգով։ Այդ ընթացքում տեսչական 
մարմինը առաջնորդվում է միայն «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքով։  

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից իրականացվող 
ստուգումները լինում են պլանային կամ ըստ անհրաժեշտության։ Ստուգում 
իրականացնող բոլոր պետական մարմինները յուրաքանչյուր տարի հաստատում են 
ստուգումների տարեկան ծրագիրը մինչև ստուգումներին նախորդող տարվա 
դեկտեմբերի 1-ը: Ստուգումների տարեկան պլանը հաստատվում է ռիսկի հիման վրա 
ստուգումների համակարգի միջոցով։  

Ստուգում իրականացնող մարմինը ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ռիսկի 
վրա հիմնված ստուգումների մեթոդաբանության և ռիսկայնությունը որոշող 
չափանիշների հիման վրա մշակում է իր գործունեության ոլորտում տնտեսավարող 
սուբյեկտների գործունեության ռիսկայնության աստիճանը, որի հիման վրա էլ 
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պլանավորվում են տեսչական ստուգումները։ Այս գործընթացն արդյունավետ 
իրականացնելու համար տեսչական մարմինը պետք է ունենա տվյալների բազա, որը 
ներառում է տեղեկատվություն իր վերահսկման ոլորտում գործող բոլոր տնտեսավարող 
սուբյեկտների և ռիսկայնության աստիճանը որոշող չափանիշներով վերջիններիս 
տրված գնահատականի վերաբերյալ: 

Կախված տնտեսվարողներին տրված ռիսկայնության աստիճանից, որոշվում է տվյալ 
տնտեսվարողի մոտ տեսչական ստուգումների հաճախականությունը։  

Ստուգումների տարեկան ծրագիրը հաստատվում է մինչև դեկտեմբերի 1-ը և 
հրապարակվում տեսչական մարմնի ինտերնետային կայքում։ 

Տեսչական մարմինը յուրաքանչյուր տարի հրապարակում է նաև իր կողմից նախորդ 
տարվա ընթացքում անցկացված ստուգումների և ուսումնասիրությունների վերաբերյալ 
հաշվետվություն, որում նշվում է տեղեկություններ հաշվետու ժամանակաշրջանում 
յուրաքանչյուր տնտեսավարող սուբյեկտի մոտ անցկացված ստուգումների և 
ուսումնասիրությունների քանակի և հիմքերի վերաբերյալ: Նախորդ տարվա ընթացքում 
անցկացված ստուգումների և ուսումնասիրությունների վերաբերյալ հաշվետվության 
օրինակելի ձևը հաստատվում է կառավարության կողմից: 

 

Պլանային ստուգում 

Տեսչական մարմինը պլանային ստուգումն իրականացնում է հետևյալ ընթացակարգով. 

Քայլ 1. Ստուգումն սկսելուց առաջ Տեսչական մարմնի ղեկավարը (կամ նրան 
փոխարինող անձը) հրապարակում է ստուգում իրականացնելու մասին 
հրաման կամ հանձնարարագիր, որտեղ նշվում են, 

 ստուգում իրականացնող մարմնի անվանումը,  
 ստուգվող տնտեսավարողի լրիվ անվանումը  
 ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձի (անձանց) 

պաշտոնը, անունը, ազգանունը,  
 ստուգաթերթով նախատեսված այն հարցերի շրջանակը, որոնք 

անհրաժեշտ է պարզաբանել տվյալ ստուգման ընթացքում6, 
 ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակաշրջանը,  
 ստուգման նպատակը7,  

                                                            
6 Ստուգում իրականացնող անձինք պետք է պատասխանեն բացառապես տվյալ գործունեության համար 
նախատեսված ստուգաթերթում ընդգրկված հարցերին և ստուգեն դրանք կարգավորող նորմերի կատարման 
պահանջները: 
7 Ստուգումն իրականացնող անձը (անձինք) հրամանում կամ հանձնարարագրում նշված նպատակի շրջանակներից 
դուրս գալու իրավունք չունի (չունեն): 
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 ստուգման ժամկետը,  
 ստուգման իրավական հիմքերը,  
 ստուգումն անցկացնելու անհրաժեշտությունը հիմնավորող 

հանգամանքները (ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և 
անցկացման մասին օրենքի 4-րդ հոդվածի 3.1-ին մասով 
նախատեսված դեպքերում), 

 դիմում կամ տեղեկատվություն ստանալու դեպքերում` նաև դրանք 
տրամադրողի տվյալները:  

Ծառայողական պարտականությունները կատարելու անհնարինության 
պատճառով ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձին այլ անձով 
փոխարինելու դեպքում փոփոխությունը կատարվում է հրամանով, որի 
մասին պետք է ծանուցվի նաև տնտեսավարողը: 

Քայլ 2 Հրամանի կամ հանձնարարագրի երկու օրինակը, ստուգումն սկսելուց 
առնվազն 3 աշխատանքային օր առաջ, պետք է ներկայացվի 
տնտեսավարողին։ Դա կարող է իրականացվել կամ առձեռն փոխանցման 
կամ փոստային ծառայության միջոցով։ 

Տնտեսվարողը պարտավոր է ստորագրել մեկ օրինակի վրա` հաստատելով, 
որ ծանուցված է ստուգման անցկացման մասին: Ստորագրված օրինակը 
վերադարձվում է ստուգող պետական մարմնի պաշտոնատար անձին 
(տեսուչ): 

Այս պայմանը չի գործում, եթե Տեսչական մարմինը, ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի նախարարության պահանջով իրականացնում է ըստ 
անհրաժեշտության ստուգում կամ առանց պայմանագրի կնքման 
աշխատող պահելու կամ աշխատանքային պայմանագրում Հայաստանի 
Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 84-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
1-ին, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ կետերով նախատեսված պայմանները 
չներառելու դեպքերի բացահայտմանն ուղղված ստուգումներ։ 

Ստուգման ընթացքում կարող են փոխվել ստուգման նպատակները և շրջանակները, 
եթե ի հայտ են եկել նոր հանգամանքներ կամ կա դրա անհրաժեշտությունը։ Այդ 
փոփոխությունները կարող են կատարվել միայն ստուգում կատարող պաշտոնատար 
անձի (անձանց) գրավոր հիմնավորմամբ: Փոփոխման մասին գրավոր տեղեկացվում է 
տնտեսավարողին ̀  նրան ներկայացնելով նախկին հրամանին կամ հանձնարարագրին 
կից նոր հրամանը կամ հանձնարարագիրը: 

Քայլ 3 Ստուգման հրամանում կամ հանձնարարագրում նշված ժամկետն 
ավարտվելուց հետո` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ստուգումն 
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իրականացնող անձը ստուգաթերթի հարցերի պատասխանների հիման 
վրա ամփոփում է ստուգման արդյունքները և 

 խախտումներ չհայտնաբերելու դեպքում կազմում է տեղեկանք,  
 իսկ խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում` ակտի նախագիծ: 

Քայլ 4.1 Տեղեկանքը` ստորագրված ստուգում իրականացնող պաշտոնատար անձի 
կողմից, 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացվում է (առձեռն 
կամ փոստով)  տնտեսավարողին։ Տեղեկանքում արձանագրվում են այն 
կազմելու ամսաթիվն ու վայրը, Տեսչական մարմնի և տնտեսավարողի 
անվանումները, ստուգող անձանց կազմը, ստուգման նպատակը, 
ժամկետը, արդյունքները։ 

Քայլ 4.2 Ակտի նախագիծը ստուգում իրականացնող անձը 3 աշխատանքային 
օրվա ընթացքում ներկայացնում է (առձեռն կամ փոստով) 
տնտեսավարողին՝ առարկություններ ներկայացնելու նպատակով: Ակտում 
նշվում են՝ 

1) ակտի անվանումը, համարը, կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը 
և վայրը. 

2) Տեսչական մարմնի անվանումը. 
3) ստուգում նշանակելու մասին հրամանի կամ հանձնարարագրի 

ամսաթիվն ու համարը. 
4) ստուգում իրականացնող անձի (անձանց) պաշտոնը, անունը, 

ազգանունը. 
5) ստուգվող տնտեսավարողի անվանումը, ինչպես նաև վերջինիս 

պաշտոնատար անձի կամ նրան փոխարինող անձի անունը, 
ազգանունը. 

6) ստուգում անցկացնելու ամսաթիվը, վայրը և ժամանակահատվածը. 
7) փորձագիտական եզրակացությունը՝ ստուգման ընթացքում 

փորձաքննություն անցկացնելու դեպքում: Փորձագիտական 
եզրակացությունը կցվում է ակտին և կազմում է դրա անբաժանելի 
մասը. 

8) ստուգաթերթի անվանումը, ընդունման ամսաթիվը, հերթական 
համարը, որում ընդգրկված հարցերի շրջանակներում 
իրականացվել է ստուգումը, ինչպես նաև ստուգաթերթի այն 
հարցերը, որոնց պատասխանները հիմք են հանդիսացել 
խախտումն արձանագրելու համար. 
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9) ստուգմամբ բացահայտված խախտումները, խախտումների 
նկարագրությունը, խախտման ժամկետը և այն իրավական 
նորմերը, որոնց պահանջները չեն կատարվել. 

10) պատասխանատվության կիրառման համապատասխան 
իրավական հիմքերը. 

11) Տնտեսավարողի ներկայացրած առարկությունների ընդունման 
վերաբերյալ նշումները: 

Քայլ 5 Տնտեսվարողը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուսումնասիրում է 
ակտի նախագիծը և կարող է ներկայացնել առարկություններ՝ դրանց 
առկայության դեպքում։ 

Քայլ 6.1 Տնտեսավարողի կողմից առարկություններ չներկայացվելու դեպքում 
ստուգող մարմինը կազմում է ակտը և դրա մեկ օրինակը` ստորագրված 
ստուգում իրականացնող պաշտոնատար անձի կողմից, ժամկետի 
ավարտից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ներկայացնում է 
(առձեռն կամ փոստով) տնտեսավարողին: 

Քայլ 6.2 Տնտեսավարողի կողմից սահմանված ժամկետում ակտի նախագծի 
վերաբերյալ առարկություններ ներկայացվելու դեպքում ստուգող մարմինը 
ուսումնասիրում է դրանք և առարկություններ ստանալու օրվան հաջորդող 
3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ակտի մեկ օրինակը` ստորագրված 
ստուգում իրականացնող պաշտոնատար անձի կողմից, ներկայացնում է 
(առձեռն կամ փոստով) տնտեսավարողի ստորագրմանը: Տնտեսավարողի 
ներկայացրած առարկությունները կցվում են ակտին և կազմում դրա 
անբաժանելի մասը8: 

Տնտեսավարողի կողմից ակտը ստորագրելուց հրաժարվելու դեպքում՝ 
ակտում այդ մասին կատարվում է համապատասխան գրառում: 

Քայլ 7 Տեսչական մարմնի ղեկավարը ստուգման ակտի հիման վրա, 
տնտեսավարողին կարող է տալ հանձնարարականներ (կարգադրագրեր) 
բացահայտված խախտումների և թերությունների վերացման ուղղությամբ` 
սահմանելով ժամկետներ դրանց վերացման համար՝ որն իրականացվում 
է հարուցված վարչական վարույթի շրջանակներում։ Այս դեպքում 
վարչական վարույթի հարուցումը և դրա շրջանակներում 
հանձնարարագրի (կարգադրագրի) հրապարակումը, քննությունը և 
ավարտը անցկացվում է «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 

                                                            
8 Եթե տնտեսավարողը պետական կամ պետական բաժնեմաս ունեցող կազմակերպություն է, ապա ակտի մեկ 
օրինակն ուղարկվում է պետական կառավարման վերադաս մարմին: 
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վարույթի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով (տես նախորդ 
բաժինը)։ 

 

Ըստ անհրաժեշտության ստուգում 

Տեսչական մարմինը ըստ անհրաժեշտության ստուգումը9 սկսելուց առաջ Տեսչական 
մարմնի ղեկավարը (կամ նրան փոխարինող անձը) հրապարակում է ստուգում 
իրականացնելու մասին հրաման կամ հանձնարարագիր, որտեղ նշվում են, 

 ստուգում իրականացնող մարմնի անվանումը,  
 ստուգվող տնտեսավարողի լրիվ անվանումը  
 ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձի (անձանց) պաշտոնը, անունը, 

ազգանունը,  
 ստուգաթերթով նախատեսված այն հարցերի շրջանակը, որոնք անհրաժեշտ է 

պարզաբանել տվյալ ստուգման ընթացքում, 
 ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակաշրջանը,  
 ստուգման նպատակը,  
 ստուգման ժամկետը,  
 ստուգման իրավական հիմքերը,  
 ստուգումն անցկացնելու անհրաժեշտությունը հիմնավորող հանգամանքները 

(ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին օրենքի 4-րդ 
հոդվածի 3.1-ին մասով նախատեսված դեպքերում) 

 դիմում կամ տեղեկատվություն ստանալու դեպքերում` նաև դրանք տրամադրողի 
տվյալները:  

Ի տարբերություն պլանային ստուգման, այս դեպքում Տեսչական մարմինը չի ծանուցում 
տնտեսվարողին ստուգման նախաձեռնության մասին։ 

Ստուգման ընթացքը ամբողջությամբ համապատասխանում է պլանային ստուգման 
ընթացքին, բացառությամբ ստուգման մասին ծանուցման։ 

Տնտեսավարող սուբյեկտի մոտ մեկ ստուգման ժամկետը կարող է սահմանվել ոչ ավելի, 
քան 15 անընդմեջ աշխատանքային օր, ընդ որում, ստուգման առաջին օր է համարվում 
ստուգումը փաստացի սկսելու օրը: Ստուգումը փաստացի սկսելու օր է համարվում 
ստուգվող օբյեկտում պահվող ստուգման մատյանում համապատասխան գրառում 
կատարելու օրը: 

                                                            
9 Ըստ անհրաժեշտության ստուգումները իրականացվում են «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման 
մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 3.1 մասով նախատեսված դեպքերում։ Ընդ որում, այս դեպքերում անցկացվող 
ստուգումների ընթացքում պարզաբանվում են միայն այն հարցերը, որոնք հիմք են հանդիսացել այդ ստուգումներն 
իրականացնելու համար 
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Ընդ որում ստուգման ժամկետը չպետք է գերազանցի ստուգում իրականացնելու մասին 
հրամանում կամ հանձնարարագրում նշված ժամկետը: Անհրաժեշտության դեպքում 
ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձի գրավոր հիմնավորմամբ` ստուգման 
ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև 10 անընդմեջ աշխատանքային օր, իսկ 
ստուգվող ժամանակաշրջանի որևէ ֆինանսական տարվա արդյունքով 3,0 մլրդ դրամ և 
ավելի իրացման շրջանառության կամ համախառն եկամուտ հայտարարագրած 
տնտեսավարողների մոտ մինչև 75 անընդմեջ աշխատանքային օր: Ժամկետի 
փոփոխության մասին տեղեկացվում է տնտեսավարողին։ 

Ստուգման փաստացի ժամկետի ընդհանուր տևողությունը չի կարող գերազանցել 30 
անընդմեջ աշխատանքային օրը, իսկ ստուգվող ժամանակաշրջանի որևէ ֆինանսական 
տարվա արդյունքով 3,0 մլրդ դրամ և ավելի իրացման շրջանառություն կամ համախառն 
եկամուտ հայտարարագրած տնտեսավարողների մոտ` 90 աշխատանքային օրը։ 

Ստուգումը կարող է կասեցվել օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ Տեսչական մարմնի 
ղեկավարի հրամանով, մինչև կասեցման հիմքի վերացումը, բայց ոչ ավելի, քան 90 
աշխատանքային օրով, իսկ օտարերկրյա պետություններ և քրեական վարույթ 
իրականացնող մարմիններ հարցումներ կատարելու դեպքում` հարցման պատասխանը 
ստանալուց հետո, ինչպես նաև ստուգմանն առնչվող փաստաթղթերը հետաքննության, 
նախաքննության կամ դատարանի վճռի հիման վրա առգրավված լինելու դեպքում` 
դրանք վերադարձվելուց հետո ոչ ավելի, քան 10 աշխատանքային օրով:  

 

IV. ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ 

ԹՎԱՅՆԱՑՈՒՄ 
Աշխատանքային անվտանգության և աշխատանքային իրավունքների 
պաշտպանության նկատմամբ տեսչական գործառույթները օրենսդրությամբ 
սահմանված հանրային գործառույթ է՝ ապահովելու աշխատանքի պայմանների 
ապահովվածության և աշխատանքի վայրում աշխատողների պաշտպանվածության 
ուղղված իրավական պահանջների կատարման ապահովմանը։ Գործնականում 
աշխատանքի տեսչական ստուգումները զգալի աջակցություն են նաև գործատուներին 
և աշխատակիցներին, քանզի այդ այցելությունների ընթացքում զգալի օգտակար 
տեղեկատվություն են տրամադրում վերջիններիս։ Անհրաժեշտության դեպքում և որպես 
վերջին միջոց, տեսուչները կարող են օգտագործել իրենց պատժիչ լիազորություններից 
և իրականացնել հարկադիր կատարման գործողություններ՝ օրենքի պահանջների 
կատարումն ապահովելու համար: 

Այցելությունների ընթացքում տեսչական մարմինների աշխատակիցները ձեռք են բերում 
տարբեր տեղեկատվություն, ինչը երբեմն անհրաժեշտ է լինում կիրառել հետագա 
ստուգումների կամ այցելությունների պլանավորման և հաշվետվությունների 
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պատրաստման համար։ Այս այցելությունների ընթացքում ձեռք բերված 
տեղեկությունները և վիճակագրությունը կարևոր դեր են կատարում նաև ազգային 
օրենսդրության, աշխատանքային տեսչական համակարգի զարգացման, նոր 
համակարգերի, ծրագրերի կամ ռազմավարությունների մշակման համար։ 
Ընդհանրապես այս տեղեկատվությունը կարող է օգտագործվել. 

 Տեսչական համակարգի և դրա արդյունավետության դիտանցման ու 
գնահատման համար, 

 Տեսչական ծառայությունների կարիքների և ազդեցության գնահատման համար 
 Ռազմավարությունների կամ ծրագրերի իրականացման հավանականությունը 

բարձրացնելու համար, քանի որ այս դեպքում այդ որոշումները կկայացվեն 
իրական փաստերի հիման վրա, 

 Տեսուչների աշխատանքի բարելավման համար՝ ձեռք բերելով տվյալներ 
տեսչական ստուգումների վերաբերյալ, 

 Հասարակությունում Տեսչական մարմնի համբավի բարձրացման նպատակով, 
քանի որ Տեսչական մարմնի որոշումների կայացումը այս դեպքում հիմնված կլինի 
ճշգրիտ տվյալների վրա, իսկ վերջինիս հաշվետվությունները կլինեն 
ամբողջական և հուսալի, 

 Տեսչական մարմնի կողմից կատարված աշխատանքի տեսանելիության 
բարձրացման նպատակով, քանի որ ձեռք բերված տվյալները կարող են 
օգտագործվել տեսչական մարմնի գործողությունների և դրանց արդյունքների 
վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման համար 

 Տարիների ընթացքում կատարված տեսչական ստուգումների 
համեմետություններ իրականացնելու նպատակով և այլն։ 

Այս և տեսչական աշխատանքներն արդյունավետ կազմակերպելու և իրականացնելու 
նպատակով տեսչական մարմինը կարիք ունի մշակելու իր գործունեության 
իրականացմանն աջակցող ենթակառուցվածքներ, ներառյալ արդյունավետ գործող 
տեղեկատվական համակարգ, ինչը անհրաժեշտ է նաև նրանց ամենօրյա 
աշխատանքում։ Այդ համակարգի միջոցով տեսչական մարմինը կարող է ունենալ 
նախնական տեղեկատվություն ստուգման ենթակա կազմակերպության մասին՝ վայր, 
ոլորտ, աշխատողների թիվ, նախկին այցելությունների արձանագրություններ և այլն։ 
Եթե նախկինում այս ամենն իրականացվում էր թղթային տեսքով, այսօր 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալի ունենալ տվյալների 
թվային բազաներ, որոնք ավելի արդյունավետ են տեղեկատվության պահպանման, 
տարածման և մշակման համար։ 

Նմանատիպ տեղեկատվական համակարգի (վերահսկողության միասնական 
էլեկտրոնային շտեմարան և տեղեկատվության փոխանակման համակարգ) ստեղծումը 
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ՀՀ կառավարության աշխատակազմի մակարդակով նախատեսված է նաև «Տեսչական 
մարմինների մասին» ՀՀ օրենքով10։ 

Նախատեսվող էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգը յուրաքանչյուր տեսչական 
մարմնից ներառելու է յուրաքանչյուր տնտեսավարող սուբյեկտի և վերահսկողության 
օբյեկտի ընդհանուր տվյալները, ինչպես նաև տեղեկատվություն համապատասխան 
ռիսկի խմբում ընդգրկված լինելու, պլանավորված և անցկացված ստուգումների 
վերաբերյալ: Համակարգը սակայն հնարավորություն չի տալու վերահսկել 
ստուգումների իրականացման ընթացքը ըստ տեսուչների՝ առցանց ռեժիմով։ 

Աշխատանքային տեսչությունների գործունեության թվայնացման աշխատանքներ 
իրականացվել են նաև աշխարհի շատ երկրներում։ Այդ համակարգերի միջոցով 
տեսուչները լրացնում են ստուգաթերթերը, համաքագրում են անհրաժեշտ տվյալներ, 
պատրաստում են հաշվետվություններ և պատրաստում են տեսչական ստուգումների 
տարեկան պլանները։ Դրանք օգտագործվում են նաև աշխատողների ներքին 
կառավարման համար։  

Այդպիսի համակարգերի տրամադրած օգուտներից են. 

Վարչական վարույթների կամ տեսչական ստուգումների իրականացման ընթացքում 
շատ հաճախ առաջանում են խնդիրներ, որոնք ունեն ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ 
սուբյեկտիվ բնույթ։ Այդ խնդիրները դժվարացնում և բարդացնում են Տեսչական մարմնի 
աշխատանքները։  

                                                            
10 Տես՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121903 

Տեսչական մարմին

Տվյալների ավելի լավ
հավաքագրում և
կառավարում

Փաստերի հիման վրա
որոշումների կայացման

խթանում

Ծառայությունների
արդյունավետ մատուցում

Թափանցիկություն և
հաշվետվողականություն

Գործատու/աշխատող

Բողոքների/դիմումների
առցանց ներկայացում և
դրանց ընթացքի հետևում

Տարբեր ոլորտներում տիրող
իրավիճակի վերաբերյալ

հաշվետվությունների և այլ
տվյալների դիտում

Այլ

Աշխատանքի վայրում
առողջության և

անվտանգության, 
աշխատանքային

պայմանների և տեսչական
ստուգումների վերաբերյալ
վիճակագրության դիտում

Աշխատանքի վայրում
առողջության և

անվտանգության, 
տեսչական ստուգումների
վերաբերյալ ուսումնական

նյութեր
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Օբյեկտվ խնդիրներից են՝ 

1. Վարչական վարույթների և ստուգումների զեկուցման վրա ծախսվող ժամանակը, 
2. Վարչական վարույթների և ստուգումների իրականացման ընթացքում 

անհրաժեշտ գրասենյակային նյութերի և ծառայությունների (թուղթ, 
տպագրություն) վրա ծախսվող գումարները, 

3. Վարչական վարույթների կամ ստուգումների քննարկման և զեկուցման համար 
տարածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցների ներկայանալու համար 
ծախսվող գումարը և ժամանակը, 

4. Վարչական վարույթների և ստուգումների հաշվառման և դրանց պահպանման 
համար պահանջվող ժամանակը, տարածքը, արխիվացումը և դրամական 
միջոցները, 

5. Վարչական վարույթները և ստուգումների արդյունքները թղթային կրիչների վրա 
պահելու դեպքում՝ որոնման աշխատանքների համար ծախսվող ժամանակը։ 

 

Սուբյեկտիվ խնդիրներից են. 

 Վարչական վարույթների կամ ստուգումների արդյունքների քննարկման 
ժամանակ տրվող բանավոր հանձնարարականները, որոնք երբեմն 
անուշադրության կամ դիտավորության արդյունքում ճիշտ չեն ընկալվում կամ 
կատարվում (ղեկավարի կամ ենթակայի կողմից), 

 Վարչական վարույթների կամ տեսչական ստուգումների իրականացման 
ընթացքում առաջացող կոռուպցիոն ռիսկերը, որոնց արդյունքում կարող են 
փոխվել վարչական վարույթի իրականացման ժամանակ կազմված 
արձանագրությունները, թե բովանդակային, թե ժամանակագրական 
առումներով, 

 Օրենքների պահանջներին ոչ համապատասխան Վարչական վարույթների կամ 
տեսչական ստուգումների իրականացում, ինչը հաճախ հնարավոր է լինում 
հայտնաբերել գործընթացի ավարտման ժամանակ, կամ նույնիսկ ավարտից 
հետո, 

 Վարչական վարույթների կամ ստուգումների իրականացման ժամկետների 
բացթողումը։ 

Այս և նմանատիպ այլ խնդիրների լուծման նպատակով, հիմք ընդունելով միջազգային 
առկա փորձը, առաջարկվում է վարչական վարույթները և ստուգումներն իրականացնել 
համակարգչային ծրագրի միջոցով։ Ծրագրին ներկայացվող չափանիշները 
ներկայացված են ստորև։ 
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Էլեկտրոնային տեսչական համակարգ՝ հիմնական մոտեցումներ 

Առաջարկվող համակարգչային ծրագիրը, որը կաշխատի նաև Android and iOS 
համակարգերով, յուրաքանչյուր աշխատակցին տրամադրում է անձնական մուտքի 
գաղտնաբառ, որով տվյալ աշխատակիցը կարող է մուտք գործել համակարգ և 
իրականացնել ներկայացված հանձնարարությունները՝ առցանց կարգով։ Աշխատակցի 
գրանցումը համակարգում և համապատասխան գաղտնաբառի տրամադրումը 
իրականացվում է Կառավարչի (Administrator) կողմից, ով հանդիսանում է տեսչական 
մարմնի աշխատակիցը կամ լիազորված է տեսչական մարմնի ղեկավարի կողմից։ 
Աշխատակցի (այսուհետ՝ օգտատեր) գրանցումը կատարվում է անձնական տվյալներ 
մուտքագրելու միջոցով, որոնք են. 

 Անուն 
 Ազգանուն 
 Էլ. փոստի հասցե 
 Հեռախոսահամար 
 Զբաղեցրած պաշտոն 

Գրանցումը կատարվելուց հետո աշխատակիցը իր էլ. փոստին ստանում է 
հաղորդագրություն՝ գաղտնաբառով և համակարգ մուտք գործելու հղմամբ, որտեղ 
վերջինս կարող է ավելցանել նոր տվյալներ, փոփոխել իր տվյալները կամ գաղտնաբառը 
(«Իմ էջը» բաժին)։ 

Համակարգումը օգտատերը կարող է ընտրել, թե որ օրենքով/օրենսգրքով («Վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ» օրենսգիրք, «Վարչարարության հիմունքների և 
վարչական վարույթի մասին» կամ «Ստուգումների կազմակերպման և անցկացման 
մասին» ՀՀ օրենքներ) սահմանված կարգով նախատեսված վարույթն/ստուգումն է 
իրականացվելու տվյալ գործի համար։ 

Այդ քայլի նպատակն է հետագայում ըստ համապատասխան օրենքի վարել վարույթը՝ 
պահպանելով ժամկետները, գործողությունների ցանկը և այլն։ Երբ օգտատերն ընտրում 
է վարույթի տեսակը, ծրագիրն անցնում է հաջորդ փուլ, որտեղ բացվող պատուհանի 
միջոցով օգտատերն ընտրում է տվյալ վարույթի/ստուգման իրականացման հիմքը՝ 

1. Վարչական վարույթի դեպքում 
 Դիմումի/բողոքի հիման վրա 
 Տեսչական մարմնի նախաձեռնությամբ 

 
2. Ստուգում անցկացնելու դեպքում 
 Պլանային ստուգում 
 Ըստ անհրաժեշտության ստուգում 
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Աշխատանքը համակարգում վարչական վարույթի դեպքում 

Վարույթի/ստուգման տեսակը և հիմքը ընտրելուց հետո համակարգն ինքնաշխատ 
կերպով տվյալ գործին շնորհում է համար՝ ըստ տեսչական մարմնի կողմից սահմանված 
չափանիշների և բացում է համապատասխան պատուհաններ։ Ըստ ընտրված ձևի, 
համակագն ինքնաշխատ կերպով անցնում է տվյալ ձևին համապատասխանող 
ընթացակարգին և քայլերի հաջորդականությանը (տես Բաժին III).  

 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹ ԸՍՏ ԴԻՄՈՒՄԻ/ԲՈՂՈՔԻ 

Եթե ընտրվում է դիմումի հիման վրա վարչական վարույթի իրականացման 
տարբերակը, ապա ծրագիրը նախ և առաջ բացում է այն դաշտերը, որտեղ 
ներկայացվում են. 

 ստացված դիմումի ամսաթիվը*11,  
 դիմումատուի անուն ազգանունը*,  
 դիմումատուի հասցեն*,  
 դիմումատուի անձնագրային տվյալները (եթե առկա է),  
 դիմումի համառոտ նկարագրությունը*, 

ինչպես նաև դիմումը սկանավորված տարբերակով կցվում է այդ վարույթին։  

Դիմումի/բողոքի ստացման և վարույթի սկսելու օրերը պետք է համապատասխանեն։ 
Համակարգն ինքնաշխատ կերպով համեմատում է այդ օրերը և 
անհամապատասխանության հայտնաբերման դեպքում ներկայացվում է շեղման օրերի 
քանակը՝ կարմիր գույնով։  

Ծանուցում. Վերոնշյալ քայլն ավարտելուց հետո վարույթն համարվում է բացված և 
օգտատերը պարտավոր է օրենքով սահմանված ժամկետում ծանուցել վարույթի 
մասնակիցներին կամ ներկայացուցիչներին։  

Եթե դիմումատուի տվյալները կարող են ինքնաշխատ տեղափոխվել այս բաժին, ապա 
օգտատերը կարող է ձեռքով ավելացնել վարույթի մյուս մասնակիցների տվյալները, 
նշելով նրանց դերակատարումը վարույթում։ Յուրաքանչյուր տվյալ, որոնք 
մուտքագրվում են համակարգում, այնուհետև պահպանվում են և կարող են օգտվել այլ 
օգտատերերի կողմից։ Ավելին, նկատի ունենալով որ տեսչական մարմինն ունի 
տնտեսվարողների բազա, տնտեսվարողի ընտրության դեպքում օգտատերը կարող է 
օգտվել այդ բազայից, մուտքագրելով միայն տնտեսվարողի ՀՎՀՀ-ն։  

                                                            
11 «*»-ով նշված դաշտերը պարտադիր են։ Առանց դրանց լրացման համակարգը չի կարող անցում կատարել հաջորդ 
դաշտ 
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Եթե վարույթի մասնակիցներն ունեն Էլեկտրոնային փոստի հասցեներ, ապա ծրագիրն 
ավտոմատ կերպով կազմված նամակն ուղարկում է հասցեատերերին, եթե ոչ, ապա 
օգտվողը պարտավոր է օրենքով սահմանված ժամկետում տվյալ վարույթին կցի 
ծունուցումներն ուղարկված լինելու փաստը հիմնավորող ապացույց։ Տվյալ ապացույցը 
օրենքով սահմանված ժամկետում չկցելու դեպքում ծրագիրը տվյալ վարույթի համար 
սահմանում է տագնապ ռեժիմ, որի մասին տեղեկացնում է նաև անմջական ղեկավարին՝ 
վերջինիս ուղարկելով ազդանշան։ Նույն եղանակը սահմանված է նաև մյուս վարչական 
վարույթների հարուցման դեպքում։   

 

 

ՍԵՓԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՄԲ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՀԱՐՈՒՑՈՒՄ 

Սեփական նախաձեռնությամբ հարուցվող վարչական վարույթի ընտրության դեպքում 
համապատասխանաբար բացվում են դաշտեր՝ սեփական նախաձեռնության համար 
հիմք հանդիսացած տեղեկատվությունը մուտքագրելու համար։ Դաշտերը հետևյալն են. 

 տեսչական մարմնի ղեկավարի հրամանի ամսաթիվը,  
 հրամանի համարը 
 տնտեսվարողի անվանումը (կարող է ինքնաշխատ կերպով բացվի 

տնտեսվարողի ՀՎՀՀ-ն մուտքագրելու դեպքում),  
 վարույթի հիմքերը 
 վարույթի ժամկետները 
 անհրաժեշտություն զննման մասին (բացվող պատուհանի միջոցով՝ այո կամ ոչ) 
 հսկողության համար պատասխանատու անձը (ընտրվում է բացվող պատուհանի 

միջոցով՝ տեսչական մարմնի աշխատակազմից)։  
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Տեսչական մարմնի ղեկավարի հրամանը կցվում է այս հատվածում՝ որպես վարույթի 
հարուցման հիմք։ 

  

Համակարգն ինքնաշխատ կերպով վարույթին տալիս է 30 օր ժամկետ՝ անհրաժեշտ 
գործողություններն իրականացնելու և ավարտելու համար։ 

Ընթացիկ փուլ. Հարուցման փուլն ավարտելուց հետո, ծրագրին անցում է վարչական 
վարույթի ընթացիկ փուլի իրականացմանը։ Կախված նրանից, թե որ օրենսդրության 
սահմաններում է իրականացվում տվյալ վարչական վարույթը, ծրագիրը անցնում է 
հաջորդ Էջ, որտեղ ներկայացված են դաշտեր վարչական վարույթի ընթացիկ փուլն 
իրականացնելու համար։ Այս էջում առկա են կատարվող գործողությունների ցանկերով 
բացվող պատուհաններ, որոնք վերցված են կոնկրետ տվյալ վարույթում թույլատրելի 
գործողություններից (ինչպես օրինակ՝ լսումների անցկացում, զննում, փորձագետների 
նշանակում և այլն)։  

Այդ ցանկից օգտվողն ընտրում է, թե ինչ գործողություն է պատրաստվում անել, նշում է  
գործողության կատարման սկիզբը, հատկացված ժամանակը, վայրը և մասնակիցները։ 
Տվյալ գործողությունը կատարելուց հետո օգտատերը նույն օրվա ընթացքում 
կատարված գործողության սկանավորված արձանագրությունը կցում է ծրագրին։ Եթե 
արձանագրության ամսաթիվը չի համապատասխանում կցման ամսաթվին, ապա տվյալ 
հարցի վերաբերյալ օգտվողը ներկայացնում է պարզաբանում, որը ներկայացնում է դրա 
համար նախատեսված հատուկ դաշտում։ Հարկ է նշել, որ ծրագիր մուտքագրված 
տեղեկությունները, այդ թվում կցված ֆայլերը հնարավոր չէ երբևէ ջնջել ծրագրից։  
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Ի դեպ, քանի որ այս գործողությունները կարող են հաջորդել միմյան, համակարգը 
օգտատերին հնարավորություն է տալիս ընտրել վարույթի շրջանակներում 
նախատեսված հաջորդ քայլը կամ ավարտել վարույթը։ 

Վարույթ ավարտելու դեպքում, օգտատերը ընտրում է վարույթի ավարտական 
որոշումներից որևէ մեկը. 

 Վարույթի կարճում, 
 Խախտումների, թերությունների (ըստ դիմումի վարույթի դեպքում) վերացում։ 

«Վարույթի կարճում» կոճակը սեղմելու դեպքում բացվող էջում, համապատասխան 
դաշտերում օգտատերը նշում է. 

 Վարույթի կարճման որոշման համարը 
 Որոշման ամսաթիվը 
 Որոշման հակիրճ նկարագրությունը 

Օգտատերը այս էջում կցում է նաև վարույթը կարճելու մասին տեսչական մարմնի 
ղեկավարի կամ նրան փոխարինող անձի որոշման սկանավորված տարբերակը։ 

«Խախտումների, թերությունների վերացում» կոճակը սեղմելու դեպքում բացվող էջում 
օգտատերը նշում է. 

 Խախտումները վերացնելու մասին հանձնարարագրի համարը և ամսաթիվը։ 
Դիմումի հիման վարույթի դեպքում՝ թերությունների վերացման կարգադրագրի 
համարը և ամսաթիվը 

 Հանձնարարագրի/կարգադրագրի բովանդակությունը 
 Խախտումները/թերությունները վերացնելու համար հատկացված ժամկետը 
 Տեղեկատվություն կիրառված նախազգուշացման մասին՝ կցելով տեսչական 

մարմնի ղեկավարի համապատասխան գրությունը (քանի որ տեսականորեն 
հնարավոր է մի քանի նախազգուշացման իրականացում, համակարգը 
հնարավորություն է տալիս ունենալ մի քանի նախազգուշացում և կցված ֆայլեր) 

 Նշում, արդյոք տնտեսվարողի կողմից խախտումը/թերությունները վերացնելու 
մասին. 

o Այո (եթե առկա է այդպիսի տեղեկատվություն, անմիջապես բացվում է 
համապատասխան գրությունը կցելու պատուհանը) և օգտատիրոջն 
առաջարկվում է ավարտել վարույթը 

o Ոչ՝ անցում է կատարվում հարկադրանքի միջոց կիրառելու էջ, որտեղ 
օգտատերը նշում է կիրառված հարկադրանքի միջոցի տեսակը՝ 
գործողությունն այլ անձի կողմից կատարելը, տուգանք կամ անմիջական 
հարկադրանք, նկարագրում է այդ հարկադրանքի միջոցը։ Հարկադրանքի 
միջոցը ներկայացնելուց հետո օգտագիրջն առաջարկվում է ավարտել 
վարույթը։ 
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Վարչական վարույթի ամբողջ ընթացքում, տվյալ վարույթ մուտք գործելիս էկրանի աջ 
անկյունում հետադարձ հաշվարկով արտացոլվում է վարույթի իրականացման 
ժամկետը։  

Յուրաքանչյուր ղեկավար, ըստ զբաղեցրած դիրքի, հնարավորություն ունի իր 
գաղտնաբառով մուտք գործել համակարգ և տեսնել իր ենթակա 
ստորաբաժանման/ստորաբաժանումների աշխատակիցների կողմից իրականացվող 
ցանկացած վարչական վարույթ՝ ըստ համակարգում տրված թույլտվության աստիճանի 
և վարույթի ընթացիկ փուլի դաշտում կատարել համապատասխան գրառումներ՝ 
ցուցումներ, հանձնարարություններ, վարչական վարույթը բազմակողմանի լրիվ և 
օբյեկտիվ իրականացնելու համար անհրաժեշտ այլ նշումներ։ Տվյալ գրառումները 
տեսանելին են օգտվողի համար գրառումից հետո առաջին իսկ անգամ տվյալ վարույթ 
մուտք գործելու դեպքում։ Տեսչական մարմնի ղեկավարը տեսնում է բոլոր օգտատերերի 
կողմից սկսված վարույթները, դրանց ընթացքը, ինչպես նաև նրանց ղեկավարների 
կողմից ներկայացված ցուցումները։ 

 

Աշխատանքը համակարգում տեսչական ստուգման դեպքում 

Ի տարբերություն վարչական վարույթի, տեսչական ստուգումը լինում է պլանային կամ 
ըստ անհրաժեշտության, որոնցից որևէ մեկն ընտրվում է օգտատերի կողմից ստուգումը 
սկսելուց առաջ։ Ստուգման համապատասխան ձևն ընտրելուց անմիջապես հետո 
համակարգը անցում է կատարում համապատասխան ընթացակարգին՝ տվյալ 
ստուգմանը համապատասխան դաշտերով և ժամանակացույցով։ 

 

ՊԼԱՆԱՅԻՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ 

Պլանային ստուգում ընտրելու դեպքում բացվող առաջին իսկ էջում բացվում են դաշտեր, 
որոնք անհրաժեշտ են պլանային ստուգման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը 
մուտքագրելու համար։ Մասնավորապես, մուտքագրվում է տեսչական մարմնի 
ղեկավարի հրամանում/հանձնարարագրում ներկայացված այնպիսի տեղեկատվություն, 
ինչպիսիք են. 

 ստուգվող տնտեսավարողի լրիվ անվանումը և կոնտակտային տվյալները, որոնք 
կարող են մուտքագրվել նաև տվյալների բազայից՝ փնտրման համակարգի 
միջոցով կամ տվյալ տնտեսվարողի ՀՎՀՀ-ն մուտքագրելու շնորհիվ։ Մեկ անգամ 
համակարգում մուտքագրվելու դեպքում՝ տնտեսվարողի տվյալները 
պահպանվում են և կարող են օգտագործվել հետագա տեսչական ստուգման կամ 
վարչական վարույթների դեպքում 
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 ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձի (անձանց) պաշտոնը, անունը, 
ազգանունը,  

 ստուգաթերթով նախատեսված այն հարցերի շրջանակը, որոնք անհրաժեշտ է 
պարզաբանել տվյալ ստուգման ընթացքում։ Այս դեպքում ստուգաթերթը 
ներբեռնվում է համակարգ և մշտապես ուղեկցում է օգտատիրոջը ստուգման 
ընթացքում, 

 ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակաշրջանը, 
 ստուգման նպատակը,  
 ստուգման ժամկետը,  
 ստուգման իրավական հիմքերը,  
 ստուգումն անցկացնելու անհրաժեշտությունը հիմնավորող հանգամանքները 
 դիմում կամ տեղեկատվություն ստանալու դեպքերում` նաև դրանք տրամադրողի 

տվյալները։ 

Ծանուցում. Ստուգման վերաբերյալ տեղեկատվությունը համակարգ մուտքագրելուց 
հետո օգտատերը պարտավոր է օրենքով սահմանված ժամկետում ծանուցել 
տնտեսվարողին ստուգում սկսելու մասին։ Քանի որ ծանուցումը պետք է կատարվի կամ 
առձեռն, կամ էլ փոստային ծառայության միջոցով, օգտատերը պետք է տվյալ 
ստուգմանը կցի ծանուցումներն ուղարկված լինելու փաստը հիմնավորող ապացույց 
(ծանուցման սկանավորված տարբերակը, տնտեսվարողի կողմից ծանուցման 
ստորագրված տարբերակը կամ փաստային ծառայության տրամադրած 
տեղեկատվությունը՝ ծանուցումը տնտեսվարողին հասցնելու մասին)։ Յուրաքանչյուր 
փաստաթուղթ կցելուց համակարգը ճանաչում է դրանց կցման ժամկետը և արտացոլում 
համակարգում։  

Տվյալ ապացույցը օրենքով սահմանված ժամկետում չկցելու դեպքում ծրագիրը տվյալ 
վարույթի համար սահմանում է տագնապ ռեժիմ, որի մասին տեղեկացնում է նաև 
անմջական ղեկավարին՝ վերջինիս ուղարկելով ազդանշան՝ էլ. հաղորդագրության 
տեսքով։   

Համակարգը հնարավորություն է տալիս ցանկացած ժամանակ կատարել 
փոփոխություններ ստուգման ընթացակարգում՝ ֆիքսելով կատարված այդ 
փոփոխությունները և դրանց ժամկետները։ 

Ստուգում. Ստուգումը սկսելու մասին նշում է կատարվում համակարգում, իսկ ստուգումն 
իրականացվում է պլանշետի միջոցով՝ ստուգաթերթում համապատասխան նշումներ 
կատարելու միջոցով։ Ստուգաթերթում օգտատերը կարող է տվյալ հարցի վերաբերյալ 
մուտքագրել տեքստ կամ կատարել համապատասխան նշումներ՝ հետագայում 
օգտագործելու նպատակով։ Ստուգաթերթում բոլոր նշումներն ավարտելուց հետո 
օգտատերը հիշում է այն և ավարտում ստուգման գործընթացը։ Այս դեպքում 
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ստուգաթերթը պահպանվում է համակարգում և ենթակա չէ հետագա 
փոփոխությունների։  

Ստուգաթերթը համակարգում հիշելուց հետո օգտատերը մուտք է գործում ստուգման 
արդյունքների ամփոփման բաժին, որտեղ ընտրում է հետևյալ գործողություններից որևէ 
մեկը. 

 Խախտումներ չեն հայտնաբերվել 
 Հայտնաբերվել են խախտումներ 

«Խախտումներ չեն հայտնաբերվել» կոճակը սեղմելուց հետո օգտատերը մուտք է 
գործում ստուգման գործընթացի եզրափակիչ հատվածը, որտեղ պետք է կցի 
համապատասխան տեղեկանքը։ Տեղեկանքը տնտեսվարողին ներկայացնելու օրվա 
մասին նշում կատարելուց հետո միայն օգտատերը կարող է ավարտել ստուգումը։ 

«Հայտնաբերվել են խախտումներ» կոճակը սեղմելուց հետո օգտատերը կցում է. 

 ակտի նախագիծը,  
 նախագիծը տնտեսարողին ծանուցելու ժամկետը 
 ծանուցումը հիմնավորող փաստաթղթերը 
 տեղեկատվություն Տնտեսվարողի կողմից առարկություններ ներկայացնելու կամ 

չներկայացնելու մասին։  

Այս քայլերից յուրաքանչյուրը ամրագրվում է ժամանակային առումով և համակարգում 
երևում է յուրաքանչյուր փաստաթղթի ամրագրման ժամկետը, ինչպես նաև օրենքով 
սահմանված ժամետներից շեղումները։ 

Եթե համակարգում նշվում է, տնտեսվարողի կողմից առարկություն չներկայացվելու 
մասին, օգտատերը անցում է կատարում հաջրոդ էջ, որ կցում է ստուգման ակտը և 
տնտեսվարողին այն տրամադրելու մասին ապացույցերը։ 

Այդ դեպքում երբ տնտեսվարողի կողմից ներկայացվում է առարկություն, համակարգն 
անցում է կատարում համապատասխան էջը, ուր երեք աշխատանքային օրվա 
ընթացքում պետք է մուտքագրվի ակտի սկանավորված օրինակը ստորագրված 
օգտատիրոջ կողմից, տնտեսվարողի առարկությունները և վերջինիս ծանուցելու 
ապացույցները։ Եթե տնտեսվարողը հրաժարվում է ստորագրել ակտը, այդ մասին 
համակարգում կատարվում է համապատասխան նշում։  

Ստուգումը համարվում է ավարտված, եթե 

 ակտը հանձնվել է տնտեսվարողին և օգտատիրոջ կողմից ավարտվել է 
գործընթացը, կամ 

 եթե տեսչական մարմնի ղեկավարի կողմից որոշում է կայացվում վարչական 
վարույթ հարուցելու և համապատասխան կարգադրագրեր սահմանելու մասին։ 
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Այս դեպքում բացվում է նոր վարչական վարույթ՝ ըստ վերը նշված 
ընթացակարգերի։ 

 

ԸՍՏ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ 

Ըստ անհրաժեշտության ստուգման ընտրության դեպքում համապատասխանաբար 
բացվում են դաշտեր՝ դրա համար հիմք հանդիսացած տեղեկատվությունը 
մուտքագրելու համար։ Դաշտերը հետևյալն են. 

 տեսչական մարմնի ղեկավարի հրամանի կամ հանձնարարագրի ամսաթիվը,  
 հրամանի/հանձնարարագրի համարը 
 տնտեսվարող անվանումը (կարող է ինքնաշխատ կերպով բացվի տնտեսվարողի 

ՀՎՀՀ-ն մուտքագրելու դեպքում),  
 ստուգաթերթով նախատեսված այն հարցերի շրջանակը, որոնք անհրաժեշտ է 

պարզաբանել տվյալ ստուգման ընթացքում, 
 ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակաշրջանը,  
 ստուգման նպատակը,  
 ստուգման ժամկետը,  
 ստուգման իրավական հիմքերը,  
 ստուգումն անցկացնելու անհրաժեշտությունը հիմնավորող հանգամանքները 

(եթե առկա են) 
 դիմում կամ տեղեկատվություն ստանալու դեպքերում` նաև դրանք տրամադրողի 

տվյալները։  

Ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձի (անձանց) պաշտոնը, անունը և 
ազգանունը արդեն իսկ տեսանելի է համակարգում, քանի որ այն լրացվում է տվյալ 
պաշտոնատար անձի էջում։ Այնուամենայնիվ, քանի որ տվյալ ստուգմանը կարող են 
մասնակցել մեկից ավելի պաշտոնատար անձիք, համակարգում գործը պատրաստող 
անձը կարող է կցել այլ պաշտոնատար անձանց՝ բացվող պատուհանի միջոցով՝ 
տեսչական մարմնի աշխատակազմից։ Այս դեպքում ընտրված աշխատակիցներին 
համակարգի կողմից ուղարկվում է էլ. հաղորդագրություն՝ տվյալ գործին մասնակից 
լինելու մասին։ 

Տեսչական մարմնի ղեկավարի հրամանը կցվում է այս հատվածում՝ որպես հիմք։  

Ստուգման մյուս փուլերը համընկնում են պլանային ստուգման փուլերին, բացառությամբ 
ծանուցման փուլի։ Ի տարբերություն պլանային ստուգման այս դեպքում տնտեսվարողին 
ծանուցում չի ուղարկվում և այս փուլը կարող է բացակայել համակարգից։ 

Քանի որ ստուգման փաստացի ժամկետը կարող է ենթարկվել փոփոխությունների, 
համակարգը հնարավորություն է տալիս կատարել այդպիսի փոփոխություն՝ կցելով դրա 
հիմքերը։ 
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ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕԺԱՆԴԱԿ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ 

Տվյալների բազա. Յուրաքանչյուր աշխատակցի կողմից ստուգման կամ վարույթի 
ընթացքում մուտքագրված տեղեկատվությունը հավաքագրվում և պահպանվում է 
համակարգում, որը հետագայում կարող է օգտագործվել անհրաժեշտ 
հաշվետվությունների կամ վիճակագրական տվյալների պատրաստման համար։ 
Համակարգում պահպանվում է նաև տեսչական մարմնի համապատասխան 
ստորաբաժանման/ստորաբաժանումների կողմից մշակված ռիսկայնության 
գնահատման չափորոշիչները՝ ներառյալ տնտեսվարող սուբյեկտի գործունեության 
ոլորտի ռիսկը և տնտեսվարող սուբյեկտի անհատական ռիսկը։ Ըստ վերջինիս, 
համակարգում կազմակերպությունները ներկայացվում և դասակարգվում են ըստ 
ռիսկի, ինչը հետագայում հիմք է հանդիսանալու ստուգումների իրականացման համար։ 

Ընդհանրապես, տեսչական մարմնի տվյալների բազայի համար հիմք է հանդիսանում 
հետևյալ տեղեկատվությունը. 

 Տնտեսվարողի տվյալները 
 Տնտեսվարողների ռիսկայնության աստիճանը՝ ներառյալ անհատական և 

ոլորտային ռիսկայնության աստիճանը 
 Յուրաքանչյուր տնտեսվարողի մոտ անցկացված ստուգման/հարուցված 

վարույթի քանակը և պարբերությունը 
 Ստուգման ընթացքում հայտնաբերված խախտումները 
 Կիրառված տուժանքի միջոցները 
 Ռիսկայնության որոշման համար կիրառվող այլ չափորշիչներ 
 Տեսչական մարմնի աշխատակիցները և նրանց կողմից իրականացված 

ստուգումներ/վարույթներ 
 Այլ տվյալներ, որոնք նախատեսված են կազմակերպությունների ռիսկայնության 

գնահատման մեթոդաբանությամբ։ 

Առկա տվյալների հիման վրա Տեսչական մարմնի համապատասխան աշխատակիցը 
կարող է արագ, համապատասխան նշումների միջոցով համակարգից դուրս բերել 
հետևյալ հաշվետվությունները. 

 համապատասխան աշխատակիցների կողմից տեսչական 
ստուգումների/վարույթների արդյունքներ (քանակ, ժամկետ, վերջնական 
որոշումներ և այլն) 

 Ըստ ոլորտների տնտեսվարողների թվաքական և դասակարգում ըստ ռիսկերի 
 Տնտեսվարողների դասակարգում ըստ ռիսկերի 
 Ըստ մարզերի տնտեսվարողների թվաքանակ և նրանց դասակարգում ըստ 

ռիսկայնության աստիճանը 



 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՎ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԹՎԱՅՆԱՑՈՒՄ 

 
 

36   
 

 Յուրաքանչյուր տնտեսվարողի մոտ անցկացված ստուգման/վարույթի քանակ, 
տարեթիվ և արդյունք 

 Հաշվետվություն ըստ վարույթի/ստուգման տեսակի 
 Հաշվետվություն ըստ տարիների իրականացված վարույթների, ստուգումների և 

կիրառված միջոցների մասին 
 Տվյալ տարվա ընթացքում իրականացված ստուգումները՝ ըստ ռիսկայնության 

աստիճանի։ Հնարավորություն ըստ տարիների համեմատություն 
իրականացնելու համար 

 Այլ հաշվետվություններ, որոնք նախատեսված են ՀՀ կառավարության 
համապատասխան որոշմամբ։ 

Արխիվ. Բոլոր տեղեկատվությունը հավաքագրված վարույթների կամ ստուգումների 
ընթացքում պետք է արխիվացվի։ Օգտագործողը կարող է արխիվում իրականացնել 
փնտրում՝ օգտագործելով տվյալ գործին տրված համարը, կազմակերպության 
անվանումը, վարույթ/ստուգում իրականացնող անձի անունը։ Այս գործիքը 
օգտագործողին հնարավորություն կտա կարճ ժամկետում գտնել անհրաժեշտ 
տեղեկատվությունը։ 

Վարչական մասը (Administration). հնարավորություն է տալիս Տեսչական մարմնի 
լիազորված աշխատակիցներին կառավարել համակարգը, պատրաստել 
համապատասխան հաշվետվություններ, կատարել անհրաժեշտ փոփոխություններ 
համակարգում։ Վարչական մասն ունի նաև Տեղեկատվության կառավարման 
համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրել գրանցված տվյալները, 
ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում հետևել յուրաքանչյուր գործի 
ուսումնասիրության գործընթացին՝ ըստ տվյալ գործին կցված աշխատակիցների։ 

Վարչական մասում կառավարիչը կարող է ստեղծել աշխատակիցների վերաբերյալ 
հաշիվներ, փոփոխել դրանք, ջնջել, աշխատակցին տալ առաջադրանք և այլն։ 

Ուղեցույցեր. Համակարգում աշխատանքն արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով 
անհրաժեշտ են համապատասխան ուղեցույցներ Տեսչական մարմնի աշխատակիցների 
և վարչական մասը կառավարող աշխատակիցների համար։ Այդ ուղեցույցները պետք է 
լինեն հայերեն լեզվով՝ գրված աշխատակիցների համար մատչելի տարբերակով։ 

Փոխգործակցություն. Քանի որ համակարգը պահանջում է որոշակի տեղեկատվության 
տրամադրում, որը հասանելի է նաև պետական կառավարման մարմինների կողմից 
ղեկավարվող համակարգերում (ՀՎՀՀ, իրավաբանական հասցե և այլն), ցանկալի է 
համակարգը մշակելիս հաշվի առնել այս և մյուս պետական համակարգերի 
փոխգործակցության ապահովումը։ Ավելին, քանի որ նմանատիպ համակարգի մշակում 
նախատեսվում է նաև բոլոր տեսչական մարմինների համար, այն կարող է հանդիսանալ 
այդ համակարգի հիմքը, և օգտագործվի այլ տեսչական մարմինների համար։ 
Հետևաբար ՏՏ կազմակերպությունը, համակարգը մշակելիս պետք է նկատի ունենա 
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դրա հետագա զարգացման և ընդլայնման հնարավորությունները, ինչպես նաև այլ 
համակարգերի հետագա համագործակցության հնարավորությունը։ 

 

V. ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Առաջարկվող համակարգը հնարավորություն կտա զգալիորեն բարելավել 
տեղեկատվության կառավարումը Տեսչական մարմնում։ Այն նաև անհրաժեշտ գործիք է 
ընդհանրապես տեսչական մարմնի գործունեության կառավարման և տեղեկատվության 
հետագա մշակման համար։ Ունենալով մուտքի հնարավորություն, տեսչական մարմնի 
ղեկավարը և/կամ նրա տեղակալները կարող են վերահսկել յուրաքանչյուր 
վարույթի/տեսչական ստուգման իրականացումը՝ հնարավոր ռիսկերից խուսափելու, 
թերությունները ժամանակին բացահայտելու և առաջացած խնդիրներին ճիշտ և 
ժամանակին լուծումներ տալու համար։ 

Վերոնշյալ ծրագիրը, ներբեռնելով պլանշետների վրա, հնարավորություն է տալիս 
տեսչական մարմնի աշխատակիցներին անմիջապես, ստուգման վայրում կատարել 
անհրաժեշտ գրառումներ, ներբեռնել բոլոր առնչվող փաստաթղթերը (դրանք տպելու 
փոխարեն) և առցանց կարգով քննարկել ղեկավարության հետ։ 

Արդյունքում.  

 Վարչական վարույթների/ստուգումների ընթացքի զեկուցման վրա ժամանակ չի 
ծախսվի, քանի որ զեկուցման անհրաժեշտություն չկա։ Յուրաքանչյուր ղեկավար 
կարող է մուտք գործել իր համակարգ և ծանոթանալ իր հսկողության տակ 
գտնվող բոլոր գործերի նյութերին, տեսչական մարմնի աշխատակցի նշումներին, 
կատարել համապատասխան գրառումներ։ Իսկ վարույթ/ստուգում 
իրականացնողները կարող են գրավոր պատասխանել այդ գրառումներին։ 
Արդյունքում, յուրաքանչյուր պաշտոնատար անձ պատասխանատվություն կկրի 
իր կատարած կամ չկատարած գրառման, տրված կամ չտրված, կատարված կամ 
չկատարված հանձնարարության համար, 

 Վարչական վարույթները կիրականացվեն օրենքներին համապատասխան, ինչի 
արդյունքում զգալիորեն կբարձրանա վարչական վարույթների իրականացման 
որակը։ Այսինքն բացի վարույթ իրականացնող պաշտոնատար անձից այդ 
վարույթին հետևելու հնարավորություն կունենան նաև համապատասխան ոլորտի 
ղեկավարները, որոնք հանձնարարություններ կարող են տալ ապացույցների 
բավարար լինելու, կազմված փաստաթղթերի ճշգրիտ լինելու, ժամկետների 
պահպանման և այլ խնդրների մասին։ Ծրագիրը հաշվառելու է նաև բոլոր 
ժամկետները, և նախապես օգտվողներին ու նրանց անմիջական ղեկավարներին 
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կզգուշացնի ժամկետի մոտենալու մասին և ժամկետների բացթողումները զգալի 
կնվազեն կամ ընդհանրապես կբացառվեն։ 

 Ավելին, վարչական վարույթների/ստուգումների քննարկման և զեկուցման համար 
երբեմն անհրաժեշտություն չի լինի հրավիրել տարածքային 
ստորաբաժանումների աշխատակիցներին, ծախսել լրացուցիչ գումար և 
ժամանակ այդ այցելությունների համար, ք որ տեսչական մարմնի ղեկավարները 
հնարավորություն կունենան առցանց ծանոթանալ նյութերին, քննարկել 
տարածքային աշխատակիցների հետ և կայացնել որոշումներ, 

 Վարչական վարույթների/ստուգումների իրականացման ընթացքում 
յուրաքանչյուր փաստաթուղթ ծրագրին կցվում է նույն օրը, ինչը զգալիորեն 
նվազեցնում է պաշտոնատար անձի հնարավորությունը հետագայում որևէ 
փոփոխություն կատարել որևէ արձանագրության մեջ, 

 Վարչական վարույթների/ստուգումների հաշվառումը և դրանց պահպանումը 
հնարավոր կլինի իրականացնել էլեկտրոնային տարբերակով՝ սերվերում, ինչի 
արդյունքում չի պահանջվի տարածք, ժամանակ միջոցներ, արխիվացում և այլն, 

 Հնարավոր կլինի խուսափել վարչական վարույթների/ստուգումների 
փաստաթղթերի պատճենահանումից և կարելի է կիրառել դրանց էլեկտրոնային 
տարբերակները, 

 Հնարավոր կլինի որոնումներ իրականացնել մուտքագրված ցանկացած 
պատուհանի բովանդակության մասով, ինչպես նաև ստանալ ցանկեր, 
վիճակագրություն, տեղեկություններ ավարտված և ընթացիկ գործերի 
վերաբերյալ։ Արդյունքում հնարավոր կլինի խնայել զգալի ժամանակ։ 


