
 

Համարը Համարը N 1124-Ն Տ եսակը Տ եսակը Հիմնական
Տ իպը Տ իպը Որոշում Կարգավիճակը Կարգավիճակը Գործում է

Սկզբնաղբյուրը Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 2019.09.11/58(1511) Հոդ.781 Ընդունման վայրը Ընդունման վայրը Երևան
Ընդունող մարմինը Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն Ընդունման ամսաթիվը Ընդունման ամսաթիվը 22.08.2019

Ստորագրող մարմինը Ստորագրող մարմինը ՀՀ վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը Ստորագրման ամսաթիվը 02.09.2019
Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացման ամսաթիվը Վ ավերացման ամսաթիվը 

Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը 12.09.2019 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

 Կապեր այլ փաստաթղթերի հետԿապեր այլ փաստաթղթերի հետ
 Փ ոփոխողներ և ինկորպորացիաներՓ ոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ  ԱՇԽԱՏ ԱՆՔԻ Տ ԵՍՉ ԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒ ՄԸ ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ  ԱՇԽԱՏ ԱՆՔԻ Տ ԵՍՉ ԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ
ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎ ՈՂ` ՌԻՍԿԻ Վ ՐԱ ՀԻՄՆՎ ԱԾ ՍՏ ՈՒ ԳՈՒ ՄՆԵՐԻ ՄԵԹ ՈԴԱԲԱՆՈՒ Թ ՅՈՒ ՆԸԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎ ՈՂ` ՌԻՍԿԻ Վ ՐԱ ՀԻՄՆՎ ԱԾ ՍՏ ՈՒ ԳՈՒ ՄՆԵՐԻ ՄԵԹ ՈԴԱԲԱՆՈՒ Թ ՅՈՒ ՆԸ

ԵՎ  ՌԻՍԿԱՅՆՈՒ Թ ՅՈՒ ՆԸ ՈՐՈՇՈՂ Չ ԱՓ ԱՆԻՇՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ  ԵՎԵՎ  ՌԻՍԿԱՅՆՈՒ Թ ՅՈՒ ՆԸ ՈՐՈՇՈՂ Չ ԱՓ ԱՆԻՇՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ  ԵՎ
ՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ 2012 Թ Վ ԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 19-Ի N  522-Ն ՈՐՈՇՈՒ ՄՆ ՈՒ ԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾՀՀ ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ 2012 Թ Վ ԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 19-Ի N  522-Ն ՈՐՈՇՈՒ ՄՆ ՈՒ ԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ

ՃԱՆԱՉ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆՃԱՆԱՉ ԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ ՄՈ Ր Ո Շ ՈՒ Մ
 

22 օգոստոսի 2019 թվականի N 1124-Ն
 

  ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ   ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ   ԵՎԵՎ   ԱՇԽԱՏ ԱՆՔԻԱՇԽԱՏ ԱՆՔԻ   Տ ԵՍՉ ԱԿԱՆՏ ԵՍՉ ԱԿԱՆ   ՄԱՐՄՆԻՄԱՐՄՆԻ
ԿՈՂՄԻՑԿՈՂՄԻՑ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՎ ՈՂԻՐԱԿԱՆԱՑՎ ՈՂ ` ` ՌԻՍԿԻՌԻՍԿԻ   Վ ՐԱՎ ՐԱ  ՀԻՄՆՎ ԱԾՀԻՄՆՎ ԱԾ  ՍՏ ՈՒ ԳՈՒ ՄՆԵՐԻՍՏ ՈՒ ԳՈՒ ՄՆԵՐԻ   ՄԵԹ ՈԴԱԲԱՆՈՒ Թ ՅՈՒ ՆԸՄԵԹ ՈԴԱԲԱՆՈՒ Թ ՅՈՒ ՆԸ

ԵՎԵՎ   ՌԻՍԿԱՅՆՈՒ Թ ՅՈՒ ՆԸՌԻՍԿԱՅՆՈՒ Թ ՅՈՒ ՆԸ  ՈՐՈՇՈՂՈՐՈՇՈՂ   Չ ԱՓ ԱՆԻՇՆԵՐԻՉ ԱՓ ԱՆԻՇՆԵՐԻ   ԸՆԴՀԱՆՈՒ ՐԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր   ՆԿԱՐԱԳԻՐԸՆԿԱՐԱԳԻՐԸ  ՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒՀԱՍՏ ԱՏ ԵԼՈՒ   ԵՎԵՎ
ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ   ԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆԿԱՌԱՎ ԱՐՈՒ Թ ՅԱՆ  2012  2012 Թ Վ ԱԿԱՆԻԹ Վ ԱԿԱՆԻ   ԱՊՐԻԼԻԱՊՐԻԼԻ  19- 19-ԻԻ  N  522- N  522-ՆՆ

ՈՐՈՇՈՒ ՄՆՈՐՈՇՈՒ ՄՆ   ՈՒ ԺԸՈՒ ԺԸ  ԿՈՐՑՐԱԾԿՈՐՑՐԱԾ  ՃԱՆԱՉ ԵԼՈՒՃԱՆԱՉ ԵԼՈՒ   ՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆ
 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-
ին մասի 1-ին կետը, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասը և «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և
անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2.1-ին հոդվածի 2-րդ մասը՝ Հայաստանի
Հանրապետության կառավարությունը որոշ ումորոշ ում   էէ ..

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից
իրականացվող` ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների մեթոդաբանությունը և ռիսկայնությունը որոշող չափանիշների
ընդհանուր նկարագիրը` համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 19-ի
«Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային
տեսչության կողմից իրականացվող` ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների մեթոդաբանությունը և ռիսկայնությունը որոշող
չափանիշների ընդհանուր նկարագիրը հաստատելու մասին» N 522-Ն որոշումը։

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
 

Հայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի Հանրապետության
վավարչապետրչապետ

Ն.  Փ աշ ինյանՆ.  Փ աշ ինյան
 

2019 թ. սեպտեմբերի 2
Երևան
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Հա վել վա ծ Հա վել վա ծ 

ՀՀՀՀ  կա ռա վա րությա նկա ռա վա րությա ն  2019  2019 թվա կա նիթվա կա նի

օգոստ ոսիօգոստ ոսի  22- 22- իի  N  1124- N  1124- ՆՆ  որոշմա նորոշմա ն

 
 ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆՀԱՆՐԱՊԵՏ ՈՒ Թ ՅԱՆ   ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ   ԵՎԵՎ   ԱՇԽԱՏ ԱՆՔԻԱՇԽԱՏ ԱՆՔԻ   Տ ԵՍՉ ԱԿԱՆՏ ԵՍՉ ԱԿԱՆ   ՄԱՐՄՆԻՄԱՐՄՆԻ

ԿՈՂՄԻՑԿՈՂՄԻՑ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՎ ՈՂԻՐԱԿԱՆԱՑՎ ՈՂ ` ` ՌԻՍԿԻՌԻՍԿԻ   Վ ՐԱՎ ՐԱ  ՀԻՄՆՎ ԱԾՀԻՄՆՎ ԱԾ  ՍՏ ՈՒ ԳՈՒ ՄՆԵՐԻՍՏ ՈՒ ԳՈՒ ՄՆԵՐԻ   ՄԵԹ ՈԴԱԲԱՆՈՒ Թ ՅՈՒ ՆԸՄԵԹ ՈԴԱԲԱՆՈՒ Թ ՅՈՒ ՆԸ
ԵՎԵՎ   ՌԻՍԿԱՅՆՈՒ Թ ՅՈՒ ՆԸՌԻՍԿԱՅՆՈՒ Թ ՅՈՒ ՆԸ  ՈՐՈՇՈՂՈՐՈՇՈՂ   Չ ԱՓ ԱՆԻՇՆԵՐԻՉ ԱՓ ԱՆԻՇՆԵՐԻ   ԸՆԴՀԱՆՈՒ ՐԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր   ՆԿԱՐԱԳԻՐԸՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

 
I.  I .  ԸՆԴՀԱՆՈՒ ՐԸՆԴՀԱՆՈՒ Ր   ԴՐՈՒ ՅԹ ՆԵՐԴՐՈՒ ՅԹ ՆԵՐ

 
1. Սույն մեթոդաբանությամբ կանոնակարգվում են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և

աշխատանքի տեսչական մարմնի (այսուհետ՝ տեսչական մարմին) կողմից իրականացվող՝ ռիսկի վրա հիմնված
ստուգումների համակարգի (այսուհետ` ռիսկի համակարգ) կիրառման հետ կապված ընդհանուր մոտեցումները.
սահմանվում է ռիսկը, դրա հաշվարկման ձևը, տնտեսավարող սուբյեկտների դասակարգումը՝ ըստ ռիսկայնության և
ռիսկի գնահատման հետ կապված այլ սահմանումներ։

2. Ռիսկի համակարգի նպատակն է՝
1) սահմանել, բացահայտել և վերլուծել տեսչական մարմնի վերահսկողության ենթակա բնագավառների ռիսկերը.
2) դասակարգել տնտեսավարող սուբյեկտները՝ ըստ ռիսկայնության խմբերի` բարձր, միջին, ցածր.
3) վարել տեսչական մարմնի վերահսկողության ենթակա բնագավառներում գործող բոլոր տնտեսավարող

սուբյեկտների տվյալների բազա` ըստ գործունեության ոլորտների և ռիսկայնության աստիճանը որոշող չափանիշների.
4) ռիսկի համակարգի միջոցով տեսչական մարմնի ստուգումները նպատակաուղղել դեպի այն ոլորտները և

վերահսկման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտները, որոնք առավել ռիսկային են.
5) ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների միջոցով նվազեցնել տնտեսավարող սուբյեկտների ռիսկի աստիճանը՝ մինչև

առավել ցածր հնարավոր ռիսկի մակարդակը:
3. Ռիսկը («Հիգիենիկ և համաճարակային ռիսկ», «Դեղերի շրջանառության ռիսկ», «Առողջապահական ռիսկ»,

«Աշխատանքի ռիսկ») տեսչական մարմնի վերահսկողության տեսանկյունից ըստ բնագավառների («Բնակչության
սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման», «Դեղերի շրջանառության և դեղագործական
գործունեության», «Բժշկական սպասարկման», «Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության
ապահովման») տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության արդյունքում մարդու կյանքին, առողջությանը վնաս
հասցնելու հավանականությունն է` հաշվի առնելով այդ վնասի ծանրության աստիճանն ու ակնկալվող բացասական
հետևանքները։

4. Ռիսկի գնահատման համար իրականացվում է տնտեսավարող սուբյեկտների տվյալների բազայի ձևավորում և
պարբերաբար թարմացում՝ ըստ ոլորտային և անհատական ռիսկայնության չափանիշների։

 
II .  II .  ՌԻՍԿԻՌԻՍԿԻ   ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒ ՄՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒ Մ  ԿԻՐԱՌՎ ՈՂԿԻՐԱՌՎ ՈՂ   Տ Վ ՅԱԼՆԵՐԻՏ Վ ՅԱԼՆԵՐԻ   ԲԱԶԱԲԱԶԱ

 
5. Տեսչական մարմինը, ըստ չորս բնագավառների, վարում է տվյալների բազա՝ ըստ տեսչական մարմնի կողմից

վերահսկվող տնտեսավարող սուբյեկտների և ռիսկայնության աստիճանը որոշող չափանիշներով՝ վերջիններիս տրված
գնահատականի վերաբերյալ: Տվյալների բազայի ձևավորման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը հավաքագրվում
է, ինչպես տեսչական մարմնի կանոնադրական գործառույթների իրականացման արդյունքում առկա
տեղեկատվությունից, այնպես էլ տեսչական մարմնի տեղեկատվական բազայում չընդգրկված և ստուգում իրականացնող
պետական մարմինների միջև տնտեսավարող սուբյեկտների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման հիման վրա
իրենց տվյալների բազաներում առկա համապատասխան տեղեկատվությունից։

6. Տվյալների բազայի նպատակն է որոշել և դասակարգել տեսչական մարմնի կողմից վերահսկվող տնտեսավարող
սուբյեկտների ռիսկայնությունը՝ առկա տեղեկատվության և սահմանված չափորոշիչների հիման վրա։

7. Տվյալների բազան պարբերաբար թարմացվում, լրացվում և ծառայում է տեսչական մարմնի կողմից ռիսկի վրա
հիմնված ստուգման համակարգի նպատակներին:

 
III.  III .  ՈԼՈՐՏ ԱՅԻՆՈԼՈՐՏ ԱՅԻՆ   ԵՎԵՎ   ԱՆՀԱՏ ԱԿԱՆԱՆՀԱՏ ԱԿԱՆ   ՌԻՍԿԱՅՆՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻՌԻՍԿԱՅՆՈՒ Թ ՅՈՒ ՆՆԵՐԻ   ՀԱՇՎ ԱՐԿՈՒ ՄՆՀԱՇՎ ԱՐԿՈՒ ՄՆ   ՈՒՈՒ   Տ ՆՏ ԵՍԱՎ ԱՐՈՂՏ ՆՏ ԵՍԱՎ ԱՐՈՂ

ՍՈՒ ԲՅԵԿՏ ՆԵՐԻՍՈՒ ԲՅԵԿՏ ՆԵՐԻ   ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒ ՄԸ՝ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒ ՄԸ՝   ԸՍՏԸՍՏ   ՌԻՍԿԱՅՆՈՒ Թ ՅԱՆՌԻՍԿԱՅՆՈՒ Թ ՅԱՆ
 

8. Տնտեսավարող սուբյեկտների ռիսկայնությունը հաշվարկվում է որպես տնտեսավարող սուբյեկտի ոլորտային և
անհատական ռիսկերի հանրագումար, որն ունի առավելագույնը 200 միավոր ընդհանուր կշիռ:

9. Ոլորտային ռիսկը տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտների հետ կապված ռիսկի չափանիշ է, որը
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հաշվարկելիս հիմք են ընդունվում տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտի կարևորությունն ու
վտանգավորությունը՝ ըստ տվյալ գործունեությունից առաջացող հնարավոր բացասական հետևանքների՝ հաշվի առնելով
այդ վնասի ծանրության աստիճանը։ Եթե տնտեսավարող սուբյեկտը գործունեություն է իրականացնում մի քանի
ոլորտներում, ապա ոլորտային ռիսկը հաշվարկվում է ամենառիսկային ոլորտի տվյալներով։

10. Անհատական ռիսկը տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտների հետ կապված ռիսկի չափանիշ է, որը
հաշվարկելիս հիմք են ընդունվում տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների
խախտումները, խախտումների պարբերականությունը, խախտումների վերացմանն ուղղված գործողությունները,
ինչպես նաև տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեությունը բնութագրող այլ չափանիշները։ Անհատական ռիսկը
հաշվարկվում է՝ ըստ անհատական ռիսկի ռիսկայնության չափանիշների հիման վրա հաշվարկված ռիսկայնության
միավորների հանրագումարով։

11. Խախտումների պարբերականության և խախտումների վերացմանն ուղղված գործողությունների հիման վրա
գնահատված ռիսկայնության չափանիշի կիրառումը, դրանց հաշվարկումն ու գնահատումը սահմանվում է հետևյալ
կերպ՝

- եթե տնտեսավարող սուբյեկտը նախորդ տարում կատարել է 5 և ավելի խախտում, ապա խախտումը համարվում է
պարբերական, և ըստ բնագավառների տրվում է անհատական ռիսկի տվյալ բաղադրիչի մասով առավելագույն միավոր։
Հակառակ դեպքում պարբերական չի համարվում, և ըստ բնագավառների՝ տրվում է անհատական ռիսկի տվյալ
բաղադրիչի մասով 0 միավոր.

- տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից արձանագրված խախտումները վերացնելու դեպքում ըստ բնագավառների
տրվում է անհատական ռիսկի տվյալ բաղադրիչի մասով 0 միավոր։ Հակառակ դեպքում ըստ բնագավառների տրվում է
անհատական ռիսկի տվյալ բաղադրիչի մասով առավելագույն միավոր։

12. Տնտեսավարող սուբյեկտներում՝ ըստ չորս բնագավառների, որտեղ սույն հավելվածով նախատեսվող ռիսկի
համակարգը ներդնելուց հետո տեսչական մարմնի կողմից իրականացվել է ստուգում, ռիսկը գնահատվում և
դասակարգվում է ոլորտային և անհատական ռիսկայնության միավորների հիման վրա՝ ամբողջությամբ։ Առավելագույն
հնարավոր ռիսկը՝ 200 միավոր:

13. Տնտեսավարող սուբյեկտներում՝ ըստ չորս բնագավառների, որտեղ սույն հավելվածով նախատեսվող ռիսկի
համակարգը ներդնելուց հետո տեսչական մարմնի կողմից չի իրականացվել ստուգում՝ ռիսկը գնահատվում և
դասակարգվում է միայն առավելագույն հնարավոր ռիսկի հիման վրա (ոլորտային ռիսկի առավելագույն հնարավոր
միավորի և անհատական ռիսկի առավելագույն հնարավոր միավորների հանրագումարով)։ Անհատական ռիսկի
համապատասխան (ստուգաթերթով գնահատված) բաղադրիչի բացակայության դեպքում ռիսկայնության միավորի
համար պայմանականորեն տրվում է 0 միավոր։ Առավելագույն հնարավոր ռիսկը՝ 150 միավոր:

14. Տնտեսավարող սուբյեկտների դասակարգումն ըստ գնահատված ռիսկի իրականացվում է հետևյալ մեխանիզմով՝
համաձայն N 1 աղյուսակի՝ առավելագույն հնարավոր ռիսկայնության միավորի մինչև 30 տոկոսը ներառյալ ստացած
տնտեսավարող սուբյեկտը, դասակարգվում է ցածր ռիսկայնության խմբում, 30-ից բարձր մինչև 70 տոկոսը ներառյալ
ստացած տնտեսավարող սուբյեկտը` միջին ռիսկայնության խմբում, իսկ 70-ից բարձր մինչև 100 տոկոսը՝ ներառյալ
ստացած տնտեսավարող սուբյեկտը` բարձր ռիսկայնության խմբում, բայց ստուգում իրականացնող մարմինը բարձր
ռիսկայնության խմբում ընդգրկում է իր կողմից ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների մինչև քսան տոկոսը՝
ըստ ռիսկայնության աստիճանի նվազման։

 
Աղյուսակ N  1Աղյուսակ N  1

Ցածր Միջին Բարձր

(0, 30%] (30%, 70%] (70%, 100%]

15. Տնտեսավարող սուբյեկտի անհատական ռիսկի համապատասխան (ստուգաթերթ) բաղադրիչը ստուգաթերթով
գնահատված ռիսկայնության միավորն է, որը հաշվարկվում է միևնույն տարվա ընթացքում իրականացված
ստուգումների, ստուգումներից հետո տրված հանձնարարականների կատարողականի և ըստ անհրաժեշտության
իրականացված ստուգումների ընթացքում լրացված ստուգաթերթերից ստացված միավորների համաձայն:

16. Ստուգաթերթի հարցաշարում ընդգրկված յուրաքանչյուր վերահսկողական բնույթի հարց ունի ռիսկայնության
միավոր: Տնտեսավարող սուբյեկտում ստուգումն ավարտելուց հետո լրացված ստուգաթերթի արդյունքներով
գնահատվում է անհատական ռիսկի համապատասխան (ստուգաթերթ) բաղադրիչը, որը կազմում է ստուգաթերթի այն
վերահսկողական բնույթի հարցերի ռիսկայնության միավորների հանրագումարը, որոնց պահանջները խախտվել են, և
ստուգաթերթի համապատասխան սյունակում ու տողում նշվել է «Ոչ» պատասխանը: Տվյալ տարում լրացված բոլոր
ստուգաթերթերի ռիսկայնության միավորները մշակվում են:

17. Կատարողականի ստուգման արդյունքում լրացված ստուգաթերթի դրական «Այո» պատասխանով հարցերի
ռիսկայնության միավորները հանվում են նախորդ ստուգաթերթով գնահատված ռիսկայնության միավորից:
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18. Տնտեսավարող սուբյեկտի անհատական ռիսկի համապատասխան (ստուգաթերթ) բաղադրիչին տրվում է
առավելագույնը 50 միավոր, որը հաշվարկվում է ըստ ստուգաթերթի հարցերին տրված ռիսկայնության միավորների և
կշիռների համամասնությամբ այնպես, որ ռիսկայնության միավորների և կշիռների արտադրյալների գումարը կազմի 50
միավոր։

 
IV.  Տ ՆՏ ԵՍԱՎ ԱՐՈՂ ՍՈՒ ԲՅԵԿՏ ՆԵՐՈՒ Մ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ  ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԻIV.  Տ ՆՏ ԵՍԱՎ ԱՐՈՂ ՍՈՒ ԲՅԵԿՏ ՆԵՐՈՒ Մ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ  ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԻ

ԳՆԱՀԱՏ ՈՒ ՄԸԳՆԱՀԱՏ ՈՒ ՄԸ
 
19. Ոլորտային ռիսկը գնահատվում է տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչների (ՏԳՏԴ)

դասակարգմամբ գործառույթ իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտներում՝ համաձայն N 2 աղյուսակի, որի
առավելագույն հնարավոր միավորը 100 է:

 
Աղյուսակ N  2Աղյուսակ N  2

Կոդ Գործունեության տեսակը Միավորը

A
(ԷՅ)

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն 5

B
(ԲԻ)

Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում 50

C
(ՍԻ)

Մշակող արդյունաբերություն (բացառությամբ С21) 40

C21
(ՍԻ21)

Դեղագործական արտադրանքի արտադրություն 40

D
(ԴԻ)

Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում 40

E
(Ի)

Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում 100

F
(ԷՖ)

Շինարարություն 30

G
(ՋԻ)

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր. ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում
(բացառությամբ G46.46.2, G47.73)

50

G
46.46.2

(ՋԻ
46.46.2)

Դեղերի մեծածախ առևտուր 5

G 47.73
(ՋԻ

47.73)
Դեղերի մանրածախ առևտուր դեղատներում 10
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H
(ԷՅՋ)

Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն 40

I
(ԱՅ)

Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում 50

J
(ՋԵՅ)

Տեղեկատվություն և կապ 30

K
(Քեյ)

Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն 10

L
(Էլ)

Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն 30

M
(Էմ)

Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն 5

N
(Էն)

Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն 20

O
(Օ)

Պետական կառավարում և պաշտպանություն. պարտադիր սոցիալական
ապահովություն

20

P 
(Փի)

Կրթություն 45

Q 86 
(Քյու
86)

Առողջապահություն 60

Q 87
(Քյու
87)

Բնակչության սոցիալական սպասարկում 40

Q 88 
(Քյու
88)

Սոցիալական սպասարկում առանց կացության ապահովման 20

R
(Առ)

Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ 40

S
(Էս)

Սպասարկման այլ ծառայություններ 40
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T 
(Թի)

Տնային տնտեսությունների գործունեություն որպես գործատու. տնային
տնտեսություններում չտարբերակված ապրանքների և ծառայությունների
արտադրություն սեփական սպառման համար

0

U 
(Յու) Օտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեություն 0

20. Տնտեսավարող սուբյեկտների անհատական ռիսկը գնահատվում է ըստ հետևյալ բաղադրիչների և նրանց ռիսկի
միավորների հանրագումարն է: Անհատական ռիսկի բաղադրիչներն են՝

1) աշխատողների թիվը, գնահատվում է համաձայն N 3 աղյուսակի.
 

 Աղյուսակ N  3 Աղյուսակ N  3

Աշխատողների թիվը  Միավորներ

1-100 5

101-200 10

201-300 15

301-400 20

401-500 25

501 և ավելի 30

2) նախորդ տարում N 2 աղյուսակում նշված տնտեսական գործունեության տեսակների Առողջապահություն (Q86)
դասակարգչով գործառույթ իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտներում մատուցված ծառայությունների քանակը,
առավելագույնը` 40 միավոր՝ համաձայն NN 4 և 5 աղյուսակներից ստացված ռիսկայնության միավորների
հանրագումարի.

 
Աղյուսակ N  4Աղյուսակ N  4

Հոսպիտալացված հիվանդների թիվը Միավորներ

 1-5000 5

5001-10000 10

10001-20000 15

20001 և ավելի 20

Աղյուսակ N  5Աղյուսակ N  5
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Հաճախումների թիվը Միավորներ

1-5000 5

5001-10000 10

10001-20000 15

20001 և ավելի 20

3) տնտեսավարող սուբյեկտներում արձանագրված և տվյալ բնագավառին վերաբերող պարբերաբար խախտումները,
առավելագույնը` 10 միավոր.

4) տնտեսավարող սուբյեկտներում խախտումների վերացմանն ուղղված գործողությունները, առավելագույնը` 10
միավոր.

5) ստուգաթերթերի հիման վրա գնահատված ռիսկայնության միավորը, առավելագույնը` 50 միավոր:
 

V.  Տ ՆՏ ԵՍԱՎ ԱՐՈՂ ՍՈՒ ԲՅԵԿՏ ՆԵՐՈՒ Մ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՌԻՍԿԻ ԳՆԱՀԱՏ ՈՒ ՄԸV.  Տ ՆՏ ԵՍԱՎ ԱՐՈՂ ՍՈՒ ԲՅԵԿՏ ՆԵՐՈՒ Մ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՌԻՍԿԻ ԳՆԱՀԱՏ ՈՒ ՄԸ
 

21. Ոլորտային ռիսկը տնտեսավարող սուբյեկտների համար գնահատվում է ըստ նրանց կողմից իրականացվող՝
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մարտի 27-ի N 276-Ն որոշմամբ սահմանված
բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների, հետևյալ կերպ՝ մեկ բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակի
ռիսկայնության կշիռը հաշվարկվում է առավելագույն 65 միավորի և բժշկական օգնության և սպասարկման բոլոր
տեսակների քանակների հարաբերությամբ։ Տնտեսավարող սուբյեկտի ոլորտային ռիսկի միավորը տվյալ տնտեսավարող
սուբյեկտի կողմից իրականացվող բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների քանակի և մեկ տեսակի
ռիսկայնության կշռի արտադրյալն է։

22. Տնտեսավարող սուբյեկտների անհատական ռիսկը գնահատվում է ըստ հետևյալ բաղադրիչների և նրանց ռիսկի
միավորների հանրագումարն է, որի առավելագույն հնարավոր միավորը 135 է: Անհատական ռիսկի բաղադրիչներն են՝

1) նախորդ տարում պացիենտների հաճախումների քանակը, առավելագույնը` 40 միավոր, համաձայն NN 6 և 7
աղյուսակներից ստացված ռիսկայնության միավորների հանրագումարի.

 
Աղյուսակ N  6Աղյուսակ N  6

Հոսպիտալացված հիվանդների թիվը Միավորներ

 1-5000 5

5001-10000 10

10001-20000 15

20001 և ավելի 20

Աղյուսակ N  7Աղյուսակ N  7

Հաճախումների թիվը Միավորներ

1-5000 5
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5001-10000 10

10001-20000 15

20001 և ավելի 20

2) նախորդ տարում հիվանդանոցային մահացության դեպքերի թիվը, առավելագույնը` 5 միավոր՝ համաձայն N 8
աղյուսակի.

 
Աղյուսակ N  8Աղյուսակ N  8

Մահացության դեպքերի թիվը Միավորներ

1-5 1

6-10 2

11-20 3

21-30 4

31 և ավելի 5

3) բուժաշխատողների թիվը, առավելագույնը` 20 միավոր՝ համաձայն N 9 աղյուսակի.
 

Աղյուսակ N  9Աղյուսակ N  9

Բուժաշխատողների թիվը Միավորներ

1-20 5

21-50 10

51-100 15

101 և ավելի 20

4) տնտեսավարող սուբյեկտներում արձանագրված և տվյալ բնագավառին վերաբերող պարբերաբար խախտումները,
առավելագույնը` 10 միավոր.

5) տնտեսավարող սուբյեկտներում խախտումների վերացմանն ուղղված գործողությունները, առավելագույնը` 10
միավոր.

6) ստուգաթերթերի հիման վրա գնահատված ռիսկայնության միավորը, առավելագույնը` 50 միավոր:
 

VI.  Տ ՆՏ ԵՍԱՎ ԱՐՈՂ ՍՈՒ ԲՅԵԿՏ ՆԵՐՈՒ Մ ԴԵՂԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆ ՌԻՍԿԻ ԳՆԱՀԱՏ ՈՒ ՄԸVI.  Տ ՆՏ ԵՍԱՎ ԱՐՈՂ ՍՈՒ ԲՅԵԿՏ ՆԵՐՈՒ Մ ԴԵՂԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ Թ ՅԱՆ ՌԻՍԿԻ ԳՆԱՀԱՏ ՈՒ ՄԸ
 
23. Ոլորտային ռիսկը գործունեության տեսակի ռիսկն է, որի առավելագույն միավորը 100 է: Ոլորտային ռիսկը
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գնահատվում է տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության երեք (արտադրություն, մեծածախ իրացում,
դեղատնային) հիմնական տեսակներից յուրաքանչյուրի համար՝ համաձայն N 10 աղյուսակի։ Ոլորտային ռիսկի
բաղադրիչներն են.

1) ըստ ռիսկի տեսակի՝ դեղի պիտանիության ժամկետի խախտում, պահպանման և տեղափոխման պայմանների
խախտում, կեղծում և պետական գրանցման գործընթացի խախտում.

2) ըստ վերջնական սպառողի վրա ունեցած ազդեցության՝ որքանով է անմիջական կամ միջնորդավորված
տնտեսավարող սուբյեկտի շփումը վերջնական սպառողի հետ.

3) ըստ ռիսկի տարածման տիրույթի՝ որքան լայն է կամ տեղայնացված ռիսկի տարածման տիրույթը:
 

Աղյուսակ N  10Աղյուսակ N  10

Գործունեու-
թյան տեսակ

Ռիսկի տեսակ
Վերջնա-կան

սպառողի վրա
ազդեցու-

թյուն

Ռիսկի
տարած-

ման
տիրույթ

ԸնդամենըՊիտա-
նիության
ժամկետ

Պահպան-
ման

պայման-ներ
Կեղծում

Պետական
գրանցում

Ընդամենը

Արտադրու-
թյուն

5 10 10 5 30 10 20 60

Մեծածախ
իրացում

0 10 10 20 40 20 40 100

Դեղատնային 10 10 10 10 40 20 10 70

24. Տնտեսավարող սուբյեկտների անհատական ռիսկը գնահատվում է ըստ հետևյալ բաղադրիչների և նրանց ռիսկի
միավորների հանրագումարն է՝ համաձայն N 11 աղյուսակի: Անհատական ռիսկի բաղադրիչներն են՝

1) տնտեսավարող սուբյեկտի նախորդ տարում տարեկան շրջանառության (իրացման) ծավալը, առավելագույնը` 10
միավոր.

2) դեղերի պատրաստում (կիրառելի է միայն դեղատնային գործունեության դեպքում), առավելագույնը` 10 միավոր.
3) թմրամիջոցների կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող դեղերի շրջանառություն,

առավելագույնը` 20 միավոր.
4) միևնույն տնտեսավարող սուբյեկտին պատկանող դեղատների քանակը (կիրառելի է միայն դեղատնային

գործունեության դեպքում), առավելագույնը` 10 միավոր.
5) տնտեսավարող սուբյեկտներում արձանագրված և տվյալ բնագավառին վերաբերող պարբերաբար խախտումները,

առավելագույնը` 10 միավոր.
6) տնտեսավարող սուբյեկտներում խախտումների վերացմանն ուղղված գործողությունները, առավելագույնը` 10

միավոր.
7) ստուգաթերթերի հիման վրա գնահատված ռիսկայնության միավորը, առավելագույնը` 50 միավոր:
 

Աղյուսակ N  11Աղյուսակ N  11

Նախորդ տարվա
իրացման ծավալները

 (մլն դրամ)

Դեղերի
պատ-

րաստում

Հոգեմետ (հոգե-
ներգործուն) նյութեր

պարու-նակող դեղերի
շրջանառություն

Դեղատների
քանակը

Պարբե-
րաբար
խախ-

տումները

Խախ-
տումների

վերացմանն
ուղղված

գործողու-
թյուններ

Ըստ
ստուգաթերթի
արդյունքների
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Մինչև
50-ը

ներառ-
յալ

50-200-
ը

ներառ-
յալ

200-
ից

ավելի
Այո Ոչ Այո Ոչ 1 2-5

6 և 
ավելի

  

 

4 6 10 10 0 20 0 8 10 6
Առավելա-
գույնը 10

Առավելա-
գույնը 10

Առավելա-
գույնը 50

VII.  Տ ՆՏ ԵՍԱՎ ԱՐՈՂ ՍՈՒ ԲՅԵԿՏ ՆԵՐՈՒ Մ ԱՇԽԱՏ ԱՆՔԻ ՌԻՍԿԻ ԳՆԱՀԱՏ ՈՒ ՄԸVII.  Տ ՆՏ ԵՍԱՎ ԱՐՈՂ ՍՈՒ ԲՅԵԿՏ ՆԵՐՈՒ Մ ԱՇԽԱՏ ԱՆՔԻ ՌԻՍԿԻ ԳՆԱՀԱՏ ՈՒ ՄԸ
 

25. Ոլորտային ռիսկը գնահատվում է տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչների (ՏԳՏԴ)
դասակարգմամբ գործառույթ իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտներում՝ համաձայն N 12 աղյուսակի, որի
առավելագույն հնարավոր միավորը 100 է:

 
Աղյուսակ N  12Աղյուսակ N  12

Կոդ Գործունեության տեսակը Միավորը

A
(ԷՅ)

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն 40

B
(ԲԻ)

Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում 100

C
(ՍԻ)

Մշակող արդյունաբերություն (բացառությամբ С21) 80

C21
(ՍԻ21)

Դեղագործական արտադրանքի արտադրություն 30

D
(ԴԻ)

Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում 50

E
(Ի)

Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում 70

F
(ԷՖ)

Շինարարություն 60

G
(ՋԻ)

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր. ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում
(բացառությամբ G46.46.2, G47.73)

40

G
46.46.2

(ՋԻ
46.46.2)

Դեղերի մեծածախ առևտուր 10
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G 47.73
(ՋԻ

47.73)
Դեղերի մանրածախ առևտուր դեղատներում 10

H
(ԷՅՋ)

Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն 30

I
(ԱՅ)

Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում 30

J
(ՋԵՅ)

Տեղեկատվություն և կապ 50

K
(Քեյ)

Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն 10

L
(Էլ)

Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն 10

M
(Էմ)

Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն 10

N
(Էն)

Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն 10

O
(Օ)

Պետական կառավարում և պաշտպանություն. պարտադիր սոցիալական
ապահովություն

10

P 
(Փի)

Կրթություն 10

Q
(Քյու)

Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում 10

R
(Առ)

Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ 10

S
(Էս)

Սպասարկման այլ ծառայություններ 10

T 
(Թի)

Տնային տնտեսությունների գործունեություն որպես գործատու. տնային
տնտեսություններում չտարբերակված ապրանքների և ծառայությունների
արտադրություն սեփական սպառման համար

10

U 
(Յու)

Օտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեություն 0
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26. Տնտեսավարող սուբյեկտներում անհատական ռիսկը գնահատվում է ըստ հետևյալ բաղադրիչների և նրանց
ռիսկի միավորների հանրագումարն է, որի առավելագույն հնարավոր միավորը 100 է: Անհատական ռիսկի բաղադրիչներն
են՝

1) աշխատողների ընդհանուր թիվը, առավելագույնը` 10 միավոր՝ համաձայն N 13 աղյուսակի.
 

Աղյուսակ N  13Աղյուսակ N  13

Աշխատողների թիվը Միավորը

1 - 10 1

11 - 100 3

101 - 200 5

201 և ավելի 10

2) Ընդհանուր աշխատողների սեռատարիքային կազմը, առավելագույնը` 5 միավոր` համաձայն N 14 աղյուսակի։
Եթե միաժամանակ առկա են ստորև թվարկված պայմաններից մեկից ավելին, ապա այս չափանիշի գծով
տնտեսավարող սուբյեկտի ռիսկը գնահատվում է այդ պայմանների դեպքում նախատեսված առավելագույն միավորով։
Այդ պայմաններն են՝

- եթե մինչև 18 տարեկան արական սեռի աշխատողների թիվը չի գերազանցում աշխատողների ընդհանուր թվի 25
տոկոսը ներառյալ, ապա այս չափանիշի գծով տնտեսավարող սուբյեկտի ռիսկը գնահատվում է 2 միավոր, իսկ հակառակ
դեպքում՝ 3 միավոր.

- եթե մինչև 18 տարեկան իգական սեռի աշխատողների թիվը չի գերազանցում աշխատողների ընդհանուր թվի 25
տոկոսը ներառյալ, ապա այս չափանիշի գծով տնտեսավարող սուբյեկտի ռիսկը գնահատվում է 4 միավոր, իսկ հակառակ
դեպքում՝ 5 միավոր.

- եթե 18 տարեկան և բարձր իգական սեռի աշխատողների թիվը գերազանցում է աշխատողների ընդհանուր թվի 25
տոկոսը, ապա այս չափանիշի գծով տնտեսավարող սուբյեկտի ռիսկը գնահատվում է 3 միավոր, իսկ հակառակ դեպքում
տրվում է 0 միավոր.

- եթե 18 տարեկան և բարձր արական սեռի աշխատողների թիվը չի գերազանցում կամ գերազանցում է
աշխատողների ընդհանուր թվի 25 տոկոսը, ապա այս չափանիշի գծով տնտեսավարող սուբյեկտի ռիսկը գնահատվում է
0 միավոր.

 
Աղյուսակ N  14Աղյուսակ N  14

Սեռատարիքային կազմը

Տարիքը

Սեռը

արական իգական

(0%, 25%] (25%, 100%] (0%, 25%] (25%, 100%]

մինչև 18 տարեկան 2 3 4 5

18-ից բարձր 0 0 0 3

3) տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության հետևանքով աշխատավայրում նախորդ տարում ստորև նշված
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դժբախտ դեպքերի և (կամ) մասնագիտական հիվանդությունների հետևանքով տուժած աշխատողների թվով որոշված՝
ռիսկայնության միավորների հանրագումարը կարող է կազմել առավելագույնը` 10 միավոր.

- մահվան ելքով գրանցված դժբախտ դեպքի և (կամ) մասնագիտական հիվանդության պարագայում ռիսկը
գնահատվում է առավելագույն չափով` 10 միավոր.

- հաշմանդամության ելքով գրանցված դժբախտ դեպքի և (կամ) մասնագիտական հիվանդության պարագայում
յուրաքանչյուր տուժած անձի համար 5 միավոր, առավելագույնը՝ 10 միավոր.

- ոչ հաշմանդամության ելքով դժբախտ դեպքի և (կամ) մասնագիտական հիվանդության պարագայում
յուրաքանչյուր տուժած անձի համար 2 միավոր, առավելագույնը՝ 10 միավոր.

4) չձևակերպված աշխատողների թիվը, առավելագույնը` 5 միավոր, յուրաքանչյուր չձևակերպված աշխատողի
համար 0,5 միավոր, իսկ 5 և ավելի չձևակերպված աշխատողների առկայության դեպքում՝ 5 միավոր.

5) տնտեսավարող սուբյեկտներում արձանագրված և տվյալ ոլորտին վերաբերող պարբերաբար խախտումները,
առավելագույնը՝ 10 միավոր.

6) տնտեսավարող սուբյեկտներում խախտումների վերացմանն ուղղված գործողությունները, առավելագույնը` 10
միավոր.

7) ստուգաթերթերի հիման վրա գնահատված ռիսկայնության միավորը, առավելագույնը` 50 միավոր:
 

VIII.  ՍՏ ՈՒ ԳՈՒ ՄՆԵՐԻ Տ ԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐVIII.  ՍՏ ՈՒ ԳՈՒ ՄՆԵՐԻ Տ ԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
 

27. Տեսչական մարմնի ստուգումների տարեկան ծրագիրը կազմվում է` հաշվի առնելով տնտեսավարող
սուբյեկտների ռիսկայնությունը ստորև նշված համամասնությամբ և հաստատվում է մինչև ստուգումներին նախորդող
տարվա դեկտեմբերի 1-ը: Ստուգումների տարեկան ծրագրում կարող են կատարվել փոփոխություններ Հայաստանի
Հանրապետության վարչապետի համաձայնությամբ.

1) բարձր ռիսկայնության խմբում ընդգրկված տնտեսավարող սուբյեկտները կազմում են տվյալ տարում ստուգման
ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների առնվազն յոթանասուն տոկոսը.

2) ցածր ռիսկայնության խմբում ընդգրկված տնտեսավարող սուբյեկտները կազմում են տվյալ տարում ստուգման
ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների առավելագույնը հինգ տոկոսը:

28. Ստուգումների տարեկան ծրագիրը ներառում է հետևյալ տեղեկությունները՝
1) ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների լրիվ անվանումները.
2) յուրաքանչյուր տնտեսավարող սուբյեկտում անցկացված վերջին ստուգման ավարտի ամսաթիվը.
3) յուրաքանչյուր տնտեսավարող սուբյեկտի ռիսկայնությունը.
4) յուրաքանչյուր ստուգման անցկացման ժամանակահատվածը:
29. Տվյալ տարվա ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների ցանկերի ընտրությունը կատարվում է սույն

մեթոդաբանության 14-րդ կետի համաձայն` ըստ գնահատված ռիսկայնության, համապատասխան ոլորտներով
դասակարգված տնտեսավարող սուբյեկտներից: Իրատեսական ընտրություն կատարելու նպատակով՝ տեսչական
մարմնի կողմից հաշվարկվում է տարվա կտրվածքով տնտեսավարող սուբյեկտների առավելագույն քանակը` որքանում
հնարավոր է իրականացնել ստուգումներ՝ առկա կադրային ներուժի, տնտեսական, կազմակերպական և ֆինանսական
կարողություններից ելնելով: Այդ քանակության շրջանակներում, ըստ առանձին չորս բնագավառների
համամասնության, ընտրվում են բարձր, միջին և ցածր ռիսկայնության խմբերում ընդգրկված տնտեսավարող
սուբյեկտները: Ընդ որում` յուրաքանչյուր բնագավառում քանակային ընտրությունը համամասնությամբ կատարվում է՝
տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից առավել բարձրից ցածր միավորներ հավաքելու սկզբունքից ելնելով։

 

Հայաստանի ՀանրապետությանՀայաստանի Հանրապետության
վարչապետի աշ խատակազմիվարչապետի աշ խատակազմի

ղեկավարղեկավար
Է .  ԱղաջանյանԷ .  Աղաջանյան
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