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Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրման աշխատանքների
կազմակերպման վերաբերյալ

Հիմք ընդունելով “Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր
պետական
եկամուտների
կոմիտեի
կանոնադրությունը
և
աշխատակազմի
կառուցվածքը հաստատելու մասին” թիվ 1005-Ն որոշմամբ հաստատված
կանոնադրության 18-րդ կետը եւ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարությանն առընթեր
պետական եկամուտների կոմիտեի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի
բարեփոխման խորհուրդի 05.10.2009թ. նիստի որոշումների թիվ 1 արձանագրությունը

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ `
1. Հաստատել`
ա. «ՀՀ ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի (այսուհետ՝ ԷԿՀ) ներդրման
2009-2011թթ. հայեցակարգը» ՝ համաձայն թիվ 1 հավելվածի:
բ. «ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի էլեկտրոնային
կառավարման
համակարգի
բարեփոխման
խորհրդի
(այսուհետ՝
Խորհուրդ)
աշխատակարգը»՝ համաձայն թիվ 2 հավելվածի:
գ. «ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի էլեկտրոնային
կառավարման համակարգի ներդրման մասնագիտացված աշխատանքային խմբերի
(այսուհետ՝ Աշխատանքային խմբեր) աշխատակարգը»՝ համաձայն թիվ 3 հավելվածի:
դ. «ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի
տեղեկատվական համակարգում համակարգչային ծրագրերի նախագծերի մշակման,
հաստատման և ներդրման կարգը»` համաձայն թիվ 4 հավելվածի:
ե. «ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի
տեղեկատվական համակարգում համակարգչային ծրագրերի նախագծերի մշակման,
հաստատման և ներդրման գործընթացի կառուցվածքային քարտեզը»` համաձայն թիվ 5
հավելվածի:

2. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի
տեղակալներին, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության պետին՝ ՀՀ
կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի էլեկտրոնային
կառավարման համակարգերի հետ կապված հարաբերությունների կարգավորման
ժամանակ առաջնորդվել «ՀՀ ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրման
2009-2011թթ. հայեցակարգի» դրույթներով:
3. Աշխատանքային խմբերի ղեկավարներին եւ անդամներին՝ աշխատանքային
խմբերի կողմից ԷԿՀ ներդրման և համապատասխան տեխնիկական առաջադրանքների
մշակման
աշխատանքների
կազմակերպման
ժամանակ
առաջնորդվել
«ՀՀ
կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվական
համակարգում համակարգչային ծրագրերի նախագծերի մշակման և ներդրման կարգի» և
«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի էլեկտրոնային
կառավարման համակարգի ներդրման մասնագիտացված աշխատանքային խմբերի
աշխատակարգի» դրույթներով:
4. Նշանակել Աշխատանքային
համաձայն թիվ 6 հավելվածի:

խմբերի

գործունեության

համակարգողներ՝

5. Աշխատանքային խմբերի գործունեության համակարգողներին՝ մինչեւ ս/թ
հոկտեմբերի 25-ը ապահովել Ձեր կողմից համակարգվող աշխատանքային խմբերի
պլանների մշակումը եւ ներկայացումը Խորհրդի հաստատմանը:

ՆԱԽԱԳԱՀ

Գ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Հավելված №1

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի
“14”հոկտեմբերի_ 2009թ. № _2737-Ա_ հրամանի

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրման
2009-2011թթ.
Ներածություն
Սույն հայեցակարգը մշակվել է հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 28.08.2008թ. №35
արձանագրային որոշմամբ հաստատված “Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի
զարգացման հայեցակարգի” 8-րդ բաժնի 8.1. կետի “գ” ենթակետով նախատեսված
“Էլեկտրոնային հարկային համակարգի” ներդրման և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 17.03.2009թ. N 502-Ա
հրամանով հաստատված “Հարկային մարմնի ՏՏ ոլորտի զարգացման ռազմավարության” 2-րդ
նպատակի իրագործման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև ի կատարումն ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 31.08.09թ
N 2504-Ա հրամանի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետի և նպատակաուղղված է 2009-2011 թթ. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
համակարգում էլեկտրոնային կառավարման միասնական համակարգի մշակմանն ու
ներդրմանը /այսուհետ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԷԿՀ/, ինչը հնարավորություն կստեղծի ավտոմատացնել
ներկայումս հարկային մարմինների կողմից իրականացվող գործառույթների ու գործընթացների
գերակշիռ մասը, թույլ կտա ինտեգրել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԷԿՀ-ն այլ էլեկտրոնային համակարգերի հետ
/մասնավորապես` էլեկտրոնային կառավարության համակարգի հետ/, կապահովի հարկային
ծառայողների աշխատանքի արդյունավետության էական բարձրացումը, հնարավորություն
կստեղծի հարկ վճարողներին մատուցելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
վրա հիմնված բարձրորակ ծառայություններ:

1. Ներկա իրավիճակի գնահատականը
Զարգացած բոլոր երկրներում, ինչպես նաև անցումային տնտեսությամբ զգալի թվով
երկրներում հարկային մարմինների կողմից իրականացվող գործառույթների գերակշիռ մասը,
մասնավորապես հարկային հաշվետվությունների ընդունումն ու մշակումը, անձնական
հաշիվների քարտերի վարումը, հարկային վարչարարության ոլորտի բոլոր գործառույթների
իրականացումը /հարկային հսկողություն, կամերալ ուսումնասիրություններ, գանձումներ և
այլն/, հարկ վճարողներին տարբեր ծառայությունների մատուցումը /ծանուցագրերի
տրամադրում, փաստաթղթաշրջանառություն և այլն/ իրականացվում են ավտոմատացված
/էլեկտրոնային/ եղանակով: Այսպես, օրինակ, ԱՄՆ-ում հաշվետվությունների 95 տոկոսը,
եվրոպական երկրներում` միջինը 60 տոկոսը, ՌԴ-ում` 45 տոկոսը, Ղազախստանում` 75 տոկոսը
հարկային մարմիններին են ներկայացվում էլեկտրոնային եղանակով: Հայաստանում օրենքով
նախատեսված է հաշվետվությունների ներկայացման երեք եղանակ` առձեռն, փոստով և
էլեկտրոնային կարգով: Ներկայումս ավելի քան տարեկան 1,2 մլն. հաշվետվություններից
հարկային մարմին ներկայացվում են առձեռն` շուրջ 80 տոկոսը, իսկ մնացածը` փոստով: ՀՀ-ում
գրանցված շուրջ 140 հազ. հարկ վճարողներից ստացված հարկային հաշվետվությունները
հարկային մարմինների աշխատակիցների կողմից ձեռքով են մուտքագրվում համակարգիչ:
Բացի այդ,հարկ վճարողների անձնական հաշվի քարտերի վարումը, ծանուցագրերի
պատրաստումն ու տրամադրումը, ամբողջ փաստաթղթաշրջանառությունը /այդ թվում`այլ

պետական մարմինների, գանձապետարանի, բանկերի և այլ հաստատությունների հետ/
նույնպես իրականացվում են ձեռքով: Այդ իսկ պատճառով, հարկային մարմինների կողմից իրենց
գործառույթների իրականացման վրա ծախսվում են հսկայական մարդկային և ժամանակային
ռեսուրսներ, ինչն անարդյունավետ է և շատ հաճախ հանդիսանում է նաև թույլ տրվող սխալների
ու բացթողումների հիմնական պատճառը:
Վերը նշվածը վկայում է այն մասին, որ ներկայումս հարկային համակարգում
տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կիրառվում են ոչ լիարժեք, ուղղված են առանձին
գործառույթների իրականացման սպասարկմանը, ենթահամակարգերը մեկուսացված են
միմյանցից
և
չեն
ապահովում
գործընթացների
իրականացման
ակնկալվող
արդյունավետությունը, իսկ առանձին ոլորտներում կամ գործառույթներում տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներն ընդհանրապես կիրառություն չունեն:
Այս մասին են վկայում նաև Եվրահանձնաժողովի կողմից հավանության արժանացած
ցուցանիշների համակարգի (Fiscal blueprints) հիման վրա 2008թ. հունվարին կատարված
դիտարկման և հարկային մարմնի վարչական կարողությունների գնահատման արդյունքները,
ըստ որոնց հարկային մարմնում ՏՏ կարողությունների կիրառման արդյունավետությունը (ՀԳԱ
13. «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ») գնահատվել է որպես ցածր: Նման իրավիճակը իր զգալի
ազդեցությունն է թողել նաև
“Գործարարությամբ զբաղվելը” ծրագրի (Doing Business)
շրջանակներում հարկերի վճարման դյուրինության չափանիշով Հայաստանին տրված
գնահատականի վրա, ըստ որի Հայաստանն աշխարհում զբաղեցնում է 143-րդ տեղը: Իհարկե,
վերջին տարիներին ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության (USAID) աջակցությամբ
իրականացված հարկային բարեփոխումների տարբեր ծրագրերով զգալի խորհրդատվական և
տեխնիկական աջակցություն է ցուցաբերվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման,
համակարգչային տեխնիկայով ապահովման գործում, սակայն այս ամենը չի տվել ակնկալվող
արդյունք, քանի որ նման միջոցառումները կրել են լոկալ բնույթ, չեն իրականացվել միասնական
ԷԿՀ մշակման և ներդրման ծրագրի շրջանակներում:
Ներկա իրավիճակի վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ հարկային
համակարգը ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վրա հիմնված միասնական
էլեկտրոնային կառավարման համակարգի մշակման ու ներդրման խիստ կարիք ունի: Նման
համակարգի նախագծումը, փորձարկումը և համատարած ներդրումը պահանջում է զգալի
ֆինանսական ու մարդկային ռեսուրսների ներդրում, բավականին տևական ժամանակ, սակայն
այս ամենը թույլ կտա կտրուկ շրջադարձ կատարել հարկային համակարգում տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների կիրառման արդյունավետության բարձրացման գործում և որպես դրա
հետևանք` հարկային մարմիններում իրականացվող գործընթացներում կապահովի մարդկային
ու ժամանակային ռեսուրսների զգալի տնտեսում և աշխատանքի որակի էական բարձրացում:

2. Հայեցակարգի նպատակն ու հիմնական խնդիրները
Սույն հայեցակարգի հիմնական նպատակն է մշակել և հարկային համակարգում ներդնել
առաջնակարգ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման վրա հիմնված միասնական
էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, որը հնարավորություն կտա.
ա/ ավտոմատացնել հարկային մարմիններում իրականացվող բոլոր գործընթացները և
գործառույթների գերակշիռ մասը,
բ/ ներդնել այլ պետական մարմինների, բանկային համակարգի և հարկ վճարողների հետ,
ինչպես նաև ՊԵԿ համակարգում` մաքսային և հարկային մարմինների միջև, տեղեկատվական
հոսքերի կառավարման արդյունավետ և արագընթաց գործող համակարգ,
գ/ ունենալ հարկ վճարողների վերաբերյալ տվյալների և տեղեկատվության ամբողջական
շտեմարան,
դ/ էապես բարձրացնել հարկային ծառայողների աշխատանքի արդյունավետությունը,

ե/ որակյալ ծառայությունների մատուցում ապահովել հարկ վճարողների բոլոր խմբերին:
Հարկային համակարգում ԷԿՀ մշակման ու ներդրման գերակա նպատակին հասնելու
համար անհրաժեշտ է ապահովել հետևյալ հիմնական խնդիրների լուծումը.
ա/ հարկային համակարգի էլեկտրոնային միասնական տեղեկատվական բազայի
վերակառուցում և արդիականացում,
բ/ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԷԿՀ ինտեգրում ՀՀ էլեկտրոնային կառավարման այլ համակարգերին,
գ/ հարկային մարմիններում իրականացվող բոլոր հիմնական գործընթացների
ավտոմատացում` սկսած էլեկտրոնային հաշվարկների /հաշվետվությունների/ և այլ
տեղեկությունների ստացումից, անձնական հաշվի քարտերի վարումից մինչև անհրաժեշտ բոլոր
վերլուծությունների իրականացումը,
դ/ ռիսկային ոլորտների ու հարկ վճարողների ընտրության, գնահատման ու հսկողության
կառավարման միասնական համակարգի ներդրում` մասնավորապես կամերալ հսկողության և
ռիսկային չափանիշների վրա հիմնված ստուգումների իրականացման ավտոմատացված
համակարգերի մշակում և ներդրում
ե/ հարկ վճարողներին մատուցվող էլեկտրոնային ծառայությունների շրջանակների
ընդլայնում / տեղեկատվության փոխանակում, իրազեկում, ծանուցումներ և այլն/:

3. Հայեցակարգի իրացման հիմնական ուղղություններն ու մեխանիզմները
Սույն հայեցակարգի հիմնական նպատակին հասնելու և գերակա խնդիրները լուծելու
համար անհրաժեշտ է նախ և առաջ նախագծել, մշակել և ներդնել ԷԿՀ առանցքը հանդիսացող
էլեկտրոնային հարկային վարչարարության “Հարկատու-3” համակարգը, որը փոխարինելու է
տեղեկատվական-վերլուծական “Հարկատու-2” համակարգին: Ի տարբերություն “Հարկատու-2”
համակարգի, որում տեղեկատվության հավաքագրումն իրականացվում է որոշակի
պարբերականությամբ,
բավականին
մեծ
է
մարդկային
գործոնը
և
սխալվելու
հավանականությունը /տվյալների գերակշիռ մասը մուտքագրվում է ձեռքով/, “Հարկատու-3”
համակարգը հնարավորություն է ընձեռելու առավել արդիական և արագագործ սերվերների
ներդրման, ժամանակակից վեբ-տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով ապահովելու իրական
ժամանակում /on-line ռեժիմով/ տեղեկատվության հավաքումը և պահպանումը միասնական
տեղեկատվական համակարգում: Համակարգը բաղկացած է լինելու երկու առանձին
մոդուլներից` արտաքին և ներքին: Ներքին մոդուլը օգտագործվելու է հարկային համակարգի
ներսում` ծառայողական նպատակներով անհրաժեշտ վերլուծությունների և այլ գործառույթների
իրականացման նպատակով և այն պետք է պաշտպանված լինի արտաքին միջամտությունից:
Արտաքին մոդուլն ունենալու է կառավարման իր սեփական համակարգը և վերջինիս
տեղեկատվությունը նախատեսված է արտաքին օգտագործողների տարբեր խմբերի համար /այն
մասնավորապես պարունակելու է տարբեր տեղեկություններ հարկ վճարողների վերաբերյալ/:
“Հարկատու-3” միասնական տեղեկատվական համակարգը, հանդիսանալով էլեկտրոնային
կառավարման համակարգի առանցքը, հնարավորություն է ստեղծելու նախագծել և գործարկել
նաև
ԷԿՀ մյուս ենթահամակարգերը, մասնավորապես` էլեկտրոնային հաշվարկհաշվետվությունների ստացման, էլեկտրոնային եղանակով անձնական հաշիվների քարտերի
վարման, ավտոմատացված կամերալ հսկողության, հատուկ հարկային հաշիվների խաչաձև
ստուգման, գերավճարների ավտոմատացված վերադարձի և /կամ/ հաշվանցումների
կատարման, ռիսկերի կառավարման, էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության և այլն: Այս
համակարգի շրջանակներում ստեղծվելու և վարվելու է նաև հարկ վճարողների վերաբերյալ
տեղեկությունների
ամփոփ
դարան
/շտեմարան/,
որը
բացի
ներկայումս
առկա
տեղեկատվությունից պարունակելու է առավել լիարժեք ինֆորմացիա թե հարկ վճարողների
անձնագրային տվյալների, և թե գործունեության ուղղությունների ու ցուցանիշների վերաբերյալ:
Այս առումով խիստ կարևորվում է հատկապես երրորդ անձանցից ստացվող տեղեկատվության
գույքագրումը և “Հարկատու-3” համակարգի տեղեկությունների ամփոփ դարանում դրա

մուտքագրման ու պահպանման գործընթացի պատշաճ կազմակերպումը: Այս խնդրի
իրականացման նպատակով անհրաժեշտ է ապահովել սույն հայեցակարգով նախատեսված մեկ
այլ խնդրի լուծումը` այն է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԷԿՀ ինտեգրումը ՀՀ էլեկտրոնային կառավարման այլ
համակարգերին, ինչը հնարավորություն կստեղծի մոտ ապագայում ապահովել տարբեր
պետական կառույցների ու մասնավոր հատվածի տնտեսվարողների /մասնավորապես`
առևտրային բանկերի/ հետ ստանդարտացված տեխնոլոգիաների կիրառման հիման վրա
տեղեկատվության փոխանակումը, այդ թվում` on-line ռեժիմով:
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԷԿՀ նախագծման և ներդրման հետ կապված բոլոր գործընթացներն
արդյունավետ կառավարելու և իրագործելու նպատակով ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ում անհրաժեշտ է ստեղծել
ԷԿՀ բարեփոխման խորհուրդ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի գլխավորությամբ, որը կառավարելու,
համակարգելու և ուղղորդելու է ԷԿՀ ներդրման ուղղությամբ իրականացվող բոլոր
միջոցառումներն ու աշխատանքները: ԷԿՀ առանձին ենթահամակարգերի նախագծման և
ներդրման աշխատանքներն իրականացնելու են մասնագիտացված աշխատանքային խմբերը,
որոնք նախ պետք է մշակեն տեխնիկական առաջադրանքները, դրանք ներկայացնեն
փորձաքննության և Խորհրդի կողմից հաստատվելուց հետո ծրագրի մշակման և ներդրման
նպատակով փոխանցվեն ծրագրավորումն ապահովող ստորաբաժանմանը կամ կապալառու
կազմակերպությանը:

4. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԷԿՀ ենթահամակարգերի համալիրի մշակման
ճարտարապետությունը
ՀՀ
ԿԱ
ՊԵԿ ԷԿՀ նախագծման ճարտարապետությունը պետք է հիմնված լինի ծառայությունների
մատուցմանը կողմնորոշված համակարգի մշակման ու ներդրման վրա /այսպես կոչված` SOA/:
SOA- ի վրա հիմնված տեղեկատվական համակարգերի կառուցումը ներկայումս լայն տարածում
է ստացել ամբողջ աշխարհում: Ի տարբերություն տեղեկատվական համակարգերի կառուցման
նախկինում կիրառվող մոդելի, որն իրենից ներկայացնում էր մեկ միասնական համակարգ`
հիմնված բոլոր բաղադրիչների /տարրերի/միջև կոշտ կապերի վրա, ներկայումս SOA-ի բազայի
վրա կառուցվող տեղեկատվական համակարգերն առավել արդյունավետ են գործում, քանի որ
հիմնվում են տարբեր ծառայությունների մատուցումն ապահովող մոդուլների ինտեգրման վրա և
նման համակարգերում ծրագրային փոփոխությունների իրականացումը մեծ բարդություն չի
ներկայացնում, դրանք կառավարման տեսանկյունից առավել ճկուն են: Նման համակարգերում
ենթահամակարգերը /առանձին ծրագրերը/ կողմնորոշված են դեպի առանձին ծառայությունների
մատուցումը, իսկ ինֆորմացիոն կապը նրանց միջև ապահովվում է ստանդարտված
տեխնոլոգիաների կիրառման վրա հիմնված տեղեկատվության փոխանակման համակարգերի
ներդրման /կապուղիների ապահովման/ միջոցով /ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԷԿՀ սխեմատիկ պատկերը
բերված է սույն հայեցակարգի հավելվածում/:

5. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԷԿՀ ենթահամակարգերի ընդհանուր նկարագիրը 1
5.1. Ստանդարտ հաշվետվությունների կազմման և վիճակագրական վերլուծությունների
ենթահամակարգ
Այս ենթահամակարգը հանդիսանալու է ԷԿՀ առանցքային ենթահամակարգերից մեկը,
որը հնարավորություն է ընձեռելու “Հարկատու-3” համակարգում առկա ամբողջ
տեղեկատվության մշակման հիման վրա վիճակագրական վերլուծություններ իրականացնելու,
Սույն բաժնում ներկայացված ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԷԿՀ ենթահամակարգերը վերջնական չեն և հայեցակարգի
իրացման ընթացքում հնարավոր է նոր ենթահամակարգերի նախագծում կամ առանձին
ենթահամակարգերի միավորում մեկ ենթահամակարգի մեջ
1

հարկային եկամուտների հավաքագրման ընթացքի դիտարկումների, համակարգում
վարչարարական գործիքների կիրառման ու դրանց արդյունավետության գնահատման
նպատակով պատրաստելու և տարբեր մակարդակների օգտագործողներին տրամադրելու
ստանդարտ հաշվետվություններ: Այս ենթահամակարգի ներդրմամբ և արդյունավետ
գործունեությամբ է մեծապես պայմանավորված լինելու ինչպես հարկային համակարգում
յուրաքանչյուր տարվա համար մարտավարական խնդիրների առաջադրումն ու լուծումը, այնպես
էլ միջնաժամկետ ժամանակահատվածի համար հարկային վարչարարության ոլորտի
բարեփոխումների ռազմավարական միջոցառումների մշակումն ու իրագործումը:

5.2. Հարկ վճարողների հաշվառման /այդ թվում` առանձին ԱԱՀ վճարողների/
/ռեգիստրի վարման/ ենթահամակարգ
Այս ենթահամակարգը իրենից ներկայացնելու է հարկ վճարողների /իրավաբանական և
ֆիզիկական անձանց/ “Հարկ վճարողների գրանցման քարտ”-ի սկզբունքորեն նոր տարբերակ,
որն ամբողջովին համապատասխանելու է
ՀՀ
տեխնիկա-տնտեսական և սոցիալական
տեղեկատվական դասակարգման միասնական համակարգին (մշակված ՀՀ Ազգային
Վիճակագրական Ծառայության կողմից), ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքին և ՀՀ հարկային
վարչարարության ռազմավարության 2008-2011թթ. ծրագրի պահանջներին:
Այս ենթահամակարգի գործարկման արդյունքում հնարավորություն է ստեղծվում մեկ
միասնական տեղեկատվական շտեմարանում կամ այլ կերպ կոչված “Հարկ վճարողի ամփոփ
դարան”-ում հավաքագրել հարկ վճարողի վերաբերյալ առկա ամբողջ տեղեկատվությունը:
Որոնման պարզ գործողության միջոցով ենթահամակարգը ստեղծում է մեկ հարկ
վճարողի համար հաշվետվություն, որը իր մեջ ներառում է տեղեկություններ ինչպես հարկ
վճարողի անձնագրային տվյալների, այնպես էլ վերջինիս գործունեության հիմնական
ուղղությունների և ցուցանիշների վերաբերյալ, նրա մասին “երրորդ անձանցից”
/մասնավորապես` պետական ռեգիստրից, առևտրային բանկերից և այլ անձանցից/ ստացվող
տեղեկություններ:
Այս ենթահամակարգն ըստ էության անմիջական կապի մեջ պետք է լինի ԷԿՀ մյուս բոլոր
ենթահամակարգերի հետ:

5.3. Էլեկտրոնային հարկային հաշվետվությունների ընդունման և մշակման
ենթահամակարգ
Այս ենթահամակարգը հանդիսանալու է ԷԿՀ առանցքային ենթահամակարգերից մեկը:
Այն հնարավորություն է ընձեռելու հարկ վճարողներին հարկային մարմին ներկայացնելու իրենց
բոլոր հարկային հաշվարկներն ու հաշվետվությունները էլեկտրոնային եղանակով:
Ենթահամակարգի նախագծումն ու ներդրումը պետք է ապահովի ոչ միայն ներկայումս հարկ
վճարողների կողմից ներկայացվող ավելի քան մեկ միլիոն հաշվարկ-հաշվետվությունների
ընդունումն ու մշակումը, այլև պետք է հնարավորություն ընձեռի համընդհանուր
հայտարարագրման համակարգի շրջանակների ընդլայնմանը զուգահեռաբար` ընդունելու և
պահպանելու քաղաքացիների կողմից ներկայացվող եկամուտների և գույքի վերաբերյալ
տարեկան հայտարարագրերը: Այդ առումով ենթահամակարգը պետք է ապահովված լինի
կորպորատիվ
տեղեկատվական
համակարգերից
հաշվետվությունների
բոլոր
ձևերը
ավտոմատացված եղանակով ընդունելու համար անհրաժեշտ ծրագրային ինտերֆեյսերով:
Ենթահամակարգը պետք է նախատեսի նաև հարկ վճարողների հետ հետադարձ կապի
հնարավորությունը /մասնավորապես` հաշվարկները, հաշվետվությունները ծրագրի կողմից
չընդունվելու դեպքում/, ինչպես նաև ստացված հաշվետվությունների էլեկտրոնային արխիվի
վարումը:

Մյուս կողմից, պետք է ներդնել այնպիսի համակարգ, որը հնարավորություն կտա
հետագայում, օրենսդրական փոփոխություններով պայմանավորված հաշվետվությունների
ձևերում կատարվող փոփոխությունները կամ նոր ներդրվող հաշվետվությունները արագ
մուտքագրել համակարգ, առանց մեծ դժվարությունների կատարելով անհրաժեշտ ծրագրային
փոփոխությունները:
Ներկայումս ստեղծված են այս ենթահամակարգի ներդրման և գործնական կիրառման
համար անհրաժեշտ բոլոր նորմատիվ իրավական ակտերը, որոնք թույլ կտան արդեն 2009թ.
չորրորդ եռամսյակից սկսած, փուլային եղանակով, նախ փորձարկել և հետո համատարած
կիրառել էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվությունների ներկայացման համակարգը:

5.4. Անձնական հաշվի քարտերի ավտոմատացված վարման ենթահամակարգ
Այս ենթահամակարգը անմիջականորեն պետք է կապված լինի /on-line ռեժիմով/ մի շարք
այլ ենթահամակարգերի հետ, մասնավորապես` ստանդարտ հաշվետվությունների կազմման և
վիճակագրական վերլուծությունների, էլեկտրոնային հարկային հաշվետվությունների ընդունման
և մշակման, ԱԱՀ–ի գերավճարների վերադարձի եւ հարկային գերավճարների հաշվանցման,
ստուգման հանձնարարագրերի և ակտերի հաշվառման, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ում կենտրոնական
գանձապետարանից ստացվող տվյալների ավտոմատ հաշվառման և այլն: Ընդ որում, եթե
էլեկտրոնային հարկային հաշվետվությունների ընդունման ու մշակման և կենտրոնական
գանձապետարանից ստացվող տվյալների ավտոմատ հաշվառման ենթահամակարգերից
տեղեկատվությունը մուտք է լինում այս ենթահամակարգ ավտոմատ ռեժիմով, ապա մյուս
ենթահամակարգերն արդեն օգտագործում են այս ենթահամակարգում մուտք եղած և մշակված
տեղեկատվությունը: Այս ենթահամակարգը պետք է համապատասխան ծրագրի հիման վրա
ավտոմատ հաշվառի էլեկտրոնային հաշվետվություններից և կենտրոնական գանձապետարանից
ստացվող տեղեկատվությունը, ինչպես նաև հաշվարկի թե’ հարկային պարտավորություններն
ուշ կատարելու համար նախատեսված տույժերի, և թե’ հարկային գերավճարների վերադարձն
ուշացնելու համար սահմանված /օրենսդրությամբ նախատեսված լինելու դեպքում/ տույժերի
/տոկոսների/ գումարները:

5.5. ԱԱՀ–ի եւ այլ հարկային գերավճարների վերադարձի և /կամ/ հաշվանցումների
ենթահամակարգ
Այս ենթահամակարգը անմիջականորեն կապված լինելով անձնական հաշվի քարտերի
ավտոմատացված վարման ենթահամակարգի հետ, հնարավորություն է ստեղծելու նախ և առաջ
ԱԱՀ-ի գերավճարների վերադարձման ավտոմատացված համակարգի ներդրման ու կիրառման
համար, ինչպես նաև ապահովելու է առանձին հարկատեսակների ու պարտադիր վճարների
գերավճարների հաշվին այլ հարկատեսակների և /կամ/ պարտադիր վճարների մասով առկա
պարտավորությունների հաշվանցումը: Այս ենթահամակարգը պետք է հնարավորություն ընձեռի
գերավճարների ուսումնասիրության արդյունքում եզրակացությունների կազմումից մինչև
կենտրոնական գանձապետարանից հարկ վճարողի բանկային հաշվին գերավճարների
գումարների փաստացի վերադարձն ընկած բոլոր գործառույթներն ու գործընթացները
իրականացնել ավտոմատացված կարգով /էլեկտրոնային/ եղանակով: Այս առումով խիստ
կարևորվում է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԷԿՀ ինտեգրումը հատկապես ՀՀ ֆինանսների նախարարության /կամ
գանձապետարանի, եթե այն կլինի առանձին/ ԷԿՀ հետ:

5.6. Ռիսկերի կառավարման և ստուգման ենթակա հարկ վճարողների
ընտրողականության ավտոմատացված ենթահամակարգ
Սույն ենթահամակարգը պետք է ապահովի հարկ վճարողների վերաբերյալ այնպիսի
տեղեկատվության հավաքումը, ընդհանրացումն ու վերլուծությունը, որը հնարավորություն է
տալու նախ առանձնացնել ռիսկային ոլորտները, այնուհետև վեր հանել այն հարկ վճարողներին,

որոնց մոտ առավել մեծ է եկամուտների /հարկման օբյեկտների/ թաքցման /նվազեցման/ և, որպես
դրա հետևանք, հարկային պարտավորությունների ոչ լիարժեք կատարման /հարկերից
խուսափելու/ հավանականությունը: Ենթահամակարգում ներդրված ծրագիրը հնարավորություն
է ընձեռելու ռիսկային չափանիշների մշակված համակարգի հիման վրա առանձնացնելու այն
հարկ վճարողներին, որոնց մոտ հարկերից խուսափելու հավանականությունն առավել մեծ է և
դրա հիման վրա կազմելու ստուգման ենթակա հարկ վճարողների ցանկը: Այս ենթահամակարգը
անմիջական կապի մեջ պետք է լինի հարկ վճարողների հաշվառման /այդ թվում` առանձին ԱԱՀ
վճարողների/ /ռեգիստրի վարման/, կամերալ հսկողության /ուսումնասիրությունների/ , երրորդ
անձանց տեղեկությունների մշակման, ԱԱՀ հատուկ հաշիվների խաչաձև ստուգման, ստուգման
հանձնարարագրերի և ակտերի հաշվառման և մի շարք այլ ենթահամակարգերի հետ:

5.7. Ստուգման հանձնարարագրերի և ակտերի հաշվառման ենթահամակարգ
Այս
ենթահամակարգը
ԷԿՀ
ներքին
օգտագործման
համար
նախատեսված
ենթահամակարգերից մեկն է, որն ապահովելու է ներկայումս բացառապես թղթային կրիչներով
ստուգման հանձնարարագրերի հրապարակումն ու ստուգումների ավարտին ստուգման ակտերի
կազմումը ավտոմատացնելու /էլեկտրոնայնացնելու/ գործընթացը, ինչպես նաև ապահովելու է
հանձնարարագրերի և ստուգման ակտերի /տեղեկանքների/, ինչպես նաև բոլոր կարգի
ուսումնասիրությունների արդյունքում կազմված արձանագրությունների, եզրակացությունների
ու տեղեկանքների համակարգված հաշվառումը և դրանց հիման վրա անհրաժեշտ
վերլուծությունների իրականացումը:

5.8. ԱԱՀ հարկային հաշիվների խաչաձև ստուգման ենթահամակարգ
ԱԱՀ
հարկային հաշիվների խաչաձև ստուգման ենթահամակարգի ներդրման
արդյունքում ավելի կկատարելագործվի ԱԱՀ-ի վարչարարությունը, հնարավորություն կստեղծվի
ավելի օպերատիվ եղանակով բացահայտելու դուրս գրված և ստացված հաշիվների տվյալների
միջև առկա անհամապատասխանությունները և դրանց հիման վրա վեր հանելու հնարավոր կեղծ
ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպություններին կամ անհատ
ձեռնարկատերերին: Այս ենթահամակարգը հիմնականում պետք է կապված լինի հարկ
վճարողների հաշվառման /այդ թվում` առանձին ԱԱՀ վճարողների/ /ռեգիստրի վարման/,
էլեկտրոնային հարկային հաշվետվությունների ընդունման ու մշակման, կամերալ հսկողության
/ուսումնասիրությունների/, ռիսկերի կառավարման և ստուգման ենթակա հարկ վճարողների
ընտրողականության ենթահամակարգերի հետ:

5.9. Երրորդ անձանց տեղեկությունների մշակման ենթահամակարգ
Այս ենթահամակարգի հիմնական խնդիրը հանդիսանալու է հարկ վճարողների
վերաբերյալ երրորդ անձանցից ստացվող տարաբնույթ տեղեկատվության մշակման և
համակարգված պահպանման գործընթացի կառավարումը: Հիմնական բարդությունն այստեղ
կայանալու է նախ արդյունավետ հարկային վարչարարության իրականացման համար
անհրաժեշտ տեղեկատվության շրջանակների սահմանման, այնուհետև այդ տեղեկատվության
ստանդարտացման, ինչպես նաև ԷԿՀ –ն այլ պետական մարմինների էլեկտրոնային
համակարգերին ինտեգրելու խնդիրների լուծումը: Այս ենթահամակարգը պետք է լինի
հնարավորինս ճկուն և դինամիկ փոփոխվող: Ենթահամակարգում պահվող տեղեկատվությունը
հիմնականում օգտագործվելու է կամերալ հսկողության /ուսումնասիրությունների/ և ռիսկերի
կառավարման և ստուգման ենթակա հարկ վճարողների ընտրողականության ավտոմատացված
ենթահամակարգերի կողմից:

5.10. Կամերալ հսկողության /ուսումնասիրությունների/ ավտոմատացված
ենթահամակարգ
Այս ենթահամակարգի ներդրումը միտված է լինելու հարկ վճարողների կողմից
ներկայացված հաշվարկներում և հաշվետվություններում թույլ տրվող սխալների ու
բացթողումների հայտնաբերմանը, դրանց մասին հարկ վճարողին պատշաճ ծանուցման
ներկայացմանը` հնարավորություն ընձեռելով հարկ վճարողին ինքնուրույն ուղղելու թույլ
տրված սխալները: Այսպիսի կանխարգելիչ գործիքը հնարավորություն ընձեռելով հարկ
վճարողներին կամովին ուղղելու թույլ տրված սխալները, նպաստելու է ինքնագնահատման
համակարգի ներդրման գործընթացին, ինչպես նաև, որպես հետևանք, էապես ավելացնելու է
հարկերի գանձման մակարդակը: Ենթահամակարգի ծրագիրը պետք է հնարավորություն տա
համադրելու /համեմատելու/ ինչպես կոնկրետ որևէ հարկային հաշվետվության կազմման
/համապատասխան
դաշտերի
լրացման/
ճշտությունը
և
համապատասխանությունը
օրենսդրության պահանջներին, այնպես էլ համադրելու տարբեր հարկատեսակների վերաբերյալ
հարկ վճարողի ներկայացրած հաշվետվությունների առանձին տողերը /ցուցանիշները/`
բացահայտելու համար հնարավոր անճշտությունները /անհամապատասխանությունները/:
Կամերալ հսկողության ավտոմատացված ենթահամակարգում զգալի չափով օգտագործվելու է
նաև հարկ վճարողի /նրա հիմնադիրների, ղեկավարների/ վերաբերյալ երրորդ անձանցից
ստացվող տարաբնույթ տեղեկատվությունը` բացահայտելու համար ինչպես առանձին
օրենքների պահանջների պահպանման ճշտությունը /մասնավորապես տարբեր անձանց
փոխկապակցվածության հանգամանքը/, այնպես էլ հարկ վճարողի կողմից թույլ տրված
հնարավոր իրավախախտումները /կամ դրա հավանականությունը/: Այս ենթահամակարգը պետք
է անմիջականորեն կապված լինի էլեկտրոնային հարկային հաշվետվությունների ընդունման և
մշակման, հարկ վճարողների հաշվառման /այդ թվում` առանձին ԱԱՀ վճարողների/ /ռեգիստրի
վարման/, անձնական հաշվի քարտերի ավտոմատացված վարման, ԱԱՀ–ի գերավճարների
վերադարձի եւ հարկային գերավճարների հաշվանցման, ԱԱՀ հատուկ հաշիվների խաչաձև
ստուգման, երրորդ անձանց տեղեկությունների մշակման, ռիսկերի կառավարման և ստուգման
ենթակա հարկ վճարողների ընտրողականության , մաքսային հսկողության ավտոմատ
կառավարման, իրավախախտումների հաշվառման, հայցային աշխատանքների կազմակերպման
և
հարկ
վճարողներին
ծանուցումների
ավտոմատացված
ներկայացման
և
այլ
ենթահամակարգերի հետ:

5.11. Մաքսային հսկողության ավտոմատ կառավարման ենթահամակարգ
Այս ենթահամակարգը ապահովելու է ՊԵԿ երկու ներքին` հարկային և մաքսային
տեղեկատվական համակարգերի փոխադարձ կապը, հնարավորություն ընձեռելով թե'
մաքսային, և թե' հարկային մարմիններին իրենց գործառույթների շրջանակներում առավել
արդյունավետ վարչարարություն և հսկողություն իրականացնել ԱՏԳ մասնակիցների` ՀՀ
մաքսային տարածք ապրանքներ ներմուծող և ՀՀ տարածքից ապրանքներ արտահանող
տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ: Այս ենթահամակարգի միջոցով ստացվող
տեղեկատվությունը օգտագործվելու է ԷԿՀ մի շարք այլ ենթահամակարգերի կողմից,
մասնավորապես`
ստանդարտ
հաշվետվությունների
կազմման
և
վիճակագրական
վերլուծությունների, ԱԱՀ–ի գերավճարների վերադարձի եւ հարկային գերավճարների
հաշվանցման, կամերալ հսկողության /ուսումնասիրությունների/, ռիսկերի կառավարման և
ստուգման ենթակա հարկ վճարողների ընտրողականության, երրորդ անձանց տեղեկությունների
մշակման և այլ:

5.12. ՀԴՄ-ների, գրանցման գրքերի, դրամարկղային գրքերի հաշվառման
ավտոմատացված վարման ենթահամակարգ
Այս ենթահամակարգը գործելու է որպես հարկային վարչարարության /հսկողության/
գործիքներ հանդիսացող հաշվառման տարբեր գրքերի, ՀԴՄ-ների, հետագայում նաև չափիչ
սարքերի միասնական էլեկտրոնային հաշվառման ռեգիստր: Այս համակարգում պահպանվող
տեղեկատվությունը անհրաժեշտ կլինի կամերալ հսկողության իրականացման, ինչպես նաև
հարկ վճարողների մոտ ստուգումների նախապատրաստման և իրականացման համար:

5.13. Հարկ վճարողների սպասարկման ենթահամակարգ
Այս ենթահամակարգը ապահովելու է հարկ վճարողներին էլեկտրոնային եղանակով
մատուցվող ծառայությունների մի ամբողջ համալիրի սպասարկումը, մասնավորապես` հարկ
վճարողներից էլեկտրոնային հարցումների ստացումն ու դրանց պատասխանների հետադարձ
առաքումը /փաստաթղթաշրջանառությունը/, “էլեկտրոնային թեժ գծի” սպասարկումը, ՀՀ ԿԱ
ՊԵԿ ինտերնետային կայքի վարումը, օրենսդրական փոփոխությունների և այլ նորությունների
վերաբերյալ հարկ վճարողներին օպերատիվ իրազեկումը: Այս ենթահամակարգի միջոցով
առավել արդյունավետ կդառնա կապը հարկ վճարողների հետ և առավել թափանցիկ հարկային
մարմինների աշխատանքը, քանի որ հարկ վճարողները պետք է հնարավորություն ունենան
հետևելու իրենց դիմումներին կամ հարցումներին
պատասխանելու գործընթացին: Այս
ենթահամակարգի շրջանակներում աշխատանքների, գործառույթների կատարումը կարող է
առնչվել ԷԿՀ մյուս բոլոր ենթահամակարգերի հետ, ուստի անհրաժեշտ է հնարավորինս
արդյունավետ գործող կապ ապահովել և ծրագիր ներդնել այս ենթահամակարգի միջոցով հարկ
վճարողներին արագ և որակյալ ծառայությունների մատուցման համար: Այս ենթահամակարգը
պետք է ապահովի նաև արդյունավետ կապը կենտրոնական ապարատի և տարածքային
հարկային տեսչությունների միջև` հարկ վճարողների սպասարկմանն առնչվող փաստաթղթաշրջանառության մասով:

5.14. Իրավախախտումների հաշվառման, հայցային աշխատանքների կազմակերպման և
հարկ վճարողներին ծանուցումների ավտոմատացված ներկայացման ենթահամակարգ
Նշված ենթահամակարգը նախատեսված է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ իրավաբանական,
հետաքննության և քննչական վարչությունների, ինչպես նաև համակարգի իրավաբանական
բաժինների կողմից տեղեկատվության համակարգված ստացումը, մշակումը և պահպանումը
ապահովելու, ինչպես նաև անհրաժեշտ վերլուծական աշխատանքներ իրականացնելու համար:
Ստացվող և հաշվառվող տեղեկատվությունը մասնավորապես վերաբերվելու է վարչական
իրավախախտումներին, հետաքննության մեջ գտնվող նյութերին, հարուցված քրեական
գործերին, հայցային աշխատանքներին /ներկայացված հայցերի քանակը, գումարը, դրանց
ապահովման ընթացքը և այլն/, հարկ վճարողների կողմից ներկայացված գանգատներին /դրանց
քննարկման ընթացքին/ և այլն: Այս ենթահամակարգի միջոցով պետք է ապահովվի նաև հարկ
վճարողներին ավտոմատացված կարգով ծանուցումների առաքման և դրանց հետագա ընթացքի
ապահովման ամբողջ գործընթացը:

5.15. ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ում կենտրոնական գանձապետարանից ստացվող տվյալների
ավտոմատ հաշվառման ենթահամակարգ
Ենթահամակարգը նպատակ ունի համակարգված ձևով ապահովելու կապը
կենտրոնական գանձապետարանի հետ, մասնավորապես` հարկ վճարողների կողմից հարկային
պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման, հարկ
վճարողների գերավճարների վերադարձի վերաբերյալ ստացված դիմումների ընթացքի
ապահովման, առանձին հարկային տեսչությունների և ամբողջ հարկային համակարգի կողմից
բյուջեի պլանային առաջադրանքների կատարման մոնիթորինգի իրականացման և մի շարք այլ

խնդիրների լուծման մասով: Այս ենթահամակարգը ուղղակի կապի մեջ պետք է գտնվի
մասնավորապես
ստանդարտ հաշվետվությունների կազմման և վիճակագրական
վերլուծությունների, ԱԱՀ–ի գերավճարների վերադարձի եւ հարկային գերավճարների
հաշվանցման, ռիսկերի կառավարման և ստուգման ենթակա հարկ վճարողների
ընտրողականության,
կամերալ հսկողության /ուսումնասիրությունների/ ավտոմատացված
ենթահամակարգերի /անհրաժեշտության դեպքում` նաև այլ ենթահամակարգերի/ հետ:

5.16. Կադրերի ավտոմատացված կառավարման և աշխատանքի կատարողականության
գնահատման ենթահամակարգ
Այս ենթահամակարգը հնարավորություն է ընձեռելու հավաքելու և պահպանելու ՀՀ ԿԱ
ՊԵԿ բոլոր հարկային, մաքսային և քաղաքացիական ծառայողներին վերաբերվող ամբողջական
տեղեկատվությունը: Յուրաքանչյուր աշխատակից այս ենթահամակարգում ունենալու իր
անձնական “էլեկտրոնային գործը”, որում ամփոփվելու է նրա վերաբերյալ առկա ամբողջ
տեղեկատվությունը` պաշտոնեական առաջխաղացումները, ատեստացիայի և ուսուցումների
արդյունքները, խրախուսման և պատասխանատվության միջոցների կիրառումը և այլն: Այն պետք
է հնարավորություն ընձեռի նաև էլեկտրոնային եղանակով վարելու առանձին ծառայողների,
ինչպես նաև բաժինների ու վարչությունների կատարողականության գնահատման համակարգը,
պետք է ապահովի նաև թափուր տեղերի համալրման նպատակով անցկացվող մրցույթների
կազմակերպման ամբողջ գործընթացը /հայտարարությունների, մրցույթի հարցաշարերի
հրապարակումից մինչև անցկացված մրցույթների արդյունքների հրապարակումը/:

6. Համակարգի ներդրման հնարավոր ռիսկերն ու խոչընդոտները
Որպես ԷԿՀ ներդրման ու գործնական կիրառման հնարավոր ռիսկեր և
խոչընդոտներ կարելի է համարել մասնավորապես հետևյալը.
ա/ օրենսդրական դաշտի անկատարությունը: ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ համակարգում ԷԿՀ
ներդրման
նպատակով
օրենսդրական
դաշտի
նախապատրաստումը
և
ենթաօրենսդրական մի շարք ակտերի ընդունումը գտնվում է ընթացքում և հետագայում
նույնպես, ըստ անհրաժեշտության, փոփոխությունների իրականացումը հարկային
օրենսդրության մեջ լուրջ դժվարություններ չպետք է ներկայացնի: Առավել բարդ խնդիր է
ԷԿՀ արդյունավետ գործողության նպատակով մի շարք հարակից օրենքներում
անհրաժեշտ փոփոխությունների իրականացումը, որոնցով պետք է կանոնակարգվի
երրորդ անձանց կողմից /մասնավորապես` այլ պետական մարմիններից/ հարկային
համակարգին անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ ժամանակին և պատշաճ որակով
ապահովումը,
բ/ ԷԿՀ ներդրմանը կարող են մեծապես խոչընդոտել այդ համակարգի
հնարավորությունների ու առավելությունների օգտագործումը խթանող միջոցների
փոխարեն ավելի շատ սահմանափակող գործոնների կիրառումը, մասնավորապես
էլեկտրոնային ստորագրության հավաստագրման համար գումարի վճարումն ու
հավաստագրման գործողության ժամկետային սահմանափակումը մեկ տարով,
գ/ էլեկտրոնային հասարակության կայացման դանդաղ ընթացքը Հայաստանի
Հանրապետությունում, և որպես դրա հետևանք, այլ պետական մարմիններում
էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի ներդրման գործընթացի ձգձգումը, որը
կարող է վտանգել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԷԿՀ ինտեգրման գործընթացը այլ էլեկտրոնային
համակարգերին, թույլ չտալով լիարժեք օգտագործել ԷԿՀ կողմից ընձեռվող բոլոր

հնարավորությունները
/մասնավորապես`
տեղեկատվության անբավարար մակարդակը/,

երրորդ

անձանցից

ստացվող

դ/ ԷԿՀ ներդրման լուրջ խոչընդոտ կարող են հանդիսանալ նաև գործող
էլեկտրոնային կապուղիներով տեղեկատվության թողունակության ոչ բավարար
արագությունը և նոր, ժամանակակից ու բարձր թողունակությամբ օժտված
կապուղիների արագ ներդրման տեխնիկական և ֆինանսական դժվարությունները,
համակարգչային սարքավորումների և ծրագրերի արդիականացման խնդիրները,
ե/ վերջապես, էական ռիսկերից կարելի է համարել նաև էլեկտրոնային
կառավարման միասնական և համապարփակ, ամբողջական համակարգի մշակման ու
ներդրման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների անբավարարությունը :

7. Անհրաժեշտ ռեսուրսներն ու ֆինանսավորման աղբյուրները
ԷԿՀ մշակման և ներդրման գործընթացի լիարժեք իրականացման համար կպահանջվեն
զգալի ֆինանսական միջոցներ, որոնց նախնական գնահատումը կարելի է իրականացնել
պատրաստված տեխնիկական առաջադրանքների հիման վրա ենթահամակարգերի ծրագրային
ապահովման նախագծման և մշակման նախապատրաստական փուլում: Պահանջվող
ֆինանսական միջոցները կարող են ներգրավվել երկու աղբյուրներից.
ա/ ներքին, որպիսիք կհանդիսանան 2010 և 2011թթ. տարեկան պետական բյուջեում
համապատասխան ֆինանսական միջոցների նախատեսումը, ինչպես նաև` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
նյութական խրախուսման և սոցիալական զարգացման ֆոնդի միջոցները: Ընդ որում նյութական
խրախուսման և սոցիալական զարգացման ֆոնդի միջոցներից կարող են հիմնականում
ֆինանսավորվել ԷԿՀ ներդրման հետ կապված ընթացիկ ծախսերը` ԷԿՀ մշակման և ներդրման
գործընթացում ներգրավված ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակիցների նյութական խրախուսումը,
անհրաժեշտ գույքի, գրենական պիտույքների ձեռք բերումը, իսկ առանձին դեպքերում` նաև
տարածքների ընթացիկ նորոգման և կահավորման հետ կապված ծախսերի իրականացումը,
բ/ արտաքին, որպիսիք կարող են հանդիսանալ Համաշխարհային Բանկի կողմից
տրամադրվող նպատակային ֆինանսավորումը, ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից ֆինանսավորվող հարկային
վարչարարության բարեփոխումների ծրագրերի շրջանակներում հատկացվող ֆինանսական
միջոցների մի մասի ներգրավումը, ինչպես նաև արտաքին ֆինանսական այլ կառույցների,
դոնորների կողմից տրամադրվող միջոցները:

8. Հայեցակարգի իրացման ակնկալվող արդյունքները
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման միասնական համակարգի ներդրման
արդյունքում.
ա/ անհամեմատ կբարելավվի հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայությունների որակը,
մասնավորապես ի հաշիվ հարկային հաշվետվությունների ընդունման և մշակման, հարկ
վճարողների հետ իրականացվող փաստաթղթաշրջանառության վրա ծախսվող ժամանակի
զգալի կրճատման, հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայությունների շրջանակների էական
ընդլայնման և այլն,
բ/ կտնտեսվեն զգալի մարդկային և ժամանակային ռեսուրսներ ի հաշիվ ներկայումս
ձեռքով իրականացվող գործառույթների գերակշիռ մասի փոխարինման ավտոմատացված
եղանակով
իրականացվող
գործընթացներով
/մասնավորապես`
հաշվետվությունների
ընդունումն ու մշակումը, անձնական հաշվի քարտերի վարումը, կամերալ հսկողության
իրականացումը և այլն/, ինչը հնարավորություն կտա վերապրոֆիլավորել տարածքային

հարկային տեսչությունների զգալի թվով աշխատակիցների, միաժամանակ
բարձրացնելով նաև վերջիններիս մասնագիտական պատրաստվածության աստիճանը,

էապես

գ/ էապես կբարձրանա հարկային վարչարարության արդյունավետությունը, քանի որ
ներդրվող ավտոմատացված գործընթացները հնարավորություն կընձեռեն ավելի արագ և
առավել մեծ ճշտությամբ բացահայտելու ինչպես ռիսկային ոլորտները, այնպես էլ ռիսկային
հարկ վճարողներին, որոնք առավել մեծ չափերով են խուսափում իրենց հարկային
պարտավորությունները պատշաճ կատարելուց և համակարգի բոլոր ռեսուրսները առավել
հասցեական կարող են ուղղվել հարկային իրավախախտումների բացահայտմանն ու
կանխարգելմանը,
դ/ զգալիորեն կմեծանա հարկային համակարգի ընդհանուր ինտելեկտուալ ներուժը, որը
կարող է ուղղվել առավել որակյալ վիճակագրական և այլ վերլուծությունների իրականացմանը,
նպաստելով թե’ հարկային ապառքների, և թե’ գերավճարների ընդհանուր մակարդակի
նվազեցմանը, հարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցության դինամիկ աճի ապահովմանը:

Հավելված
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի
ներդրման 2009-2011թթ. հայեցակարգի

Հավելված №2

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի
“14”հոկտեմբերի_ 2009թ. № _2737-Ա_ հրամանի

ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳ
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի
բարեփոխման խորհրդի

Ներածություն
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի /այսուհետ` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
ԷԿՀ/ բարեփոխման խորհուրդը /այսուհետ` Խորհուրդ/ ստեղծվել է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 31
օգոստոսի 2009թ. №2504-Ա հրամանի 1-ին կետով և նպատակ է հետապնդում իրագործել
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրման ընդհանուր
քաղաքականությունը, ապահովել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԷԿՀ մշակման և ներդրման ուղղությամբ
իրականացվող միջոցառումների և աշխատանքների ընդհանուր համակարգումը,
ղեկավարումն ու հսկողությունը:

I.

Խորհրդի հիմնական խնդիրները

Խորհրդի հիմնական խնդիրներն են.
ա/ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԷԿՀ ներդրման ընդհանուր քաղաքականության մշակումն ու
իրագործումը, ԷԿՀ զարգացման գերակայությունների ամրագրումը,
բ/ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԷԿՀ 2009-2011թթ. հայեցակարգի հաստատումը և դրանում հետագա
անհրաժեշտ փոփոխությունների կատարումը,
գ/ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԷԿՀ 2009-2011թթ. հայեցակարգից բխող ծրագրերի մշակման ու
ներդրման ուղղությամբ մասնագիտացված աշխատանքային խմբերի կողմից
ներկայացված աշխատանքային պլանների և տեխնիկական առաջադրանքների
հաստատումը,
դ/ հաստատված տեխնիկական առաջադրանքների հիման վրա համապատասխան
ծրագրի մշակման նպատակով հանձնարարականների ներկայացումը ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՏՏ
վարչությանը կամ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի ղեկավարին,
ե/ հաստատված աշխատանքային պլաններում ընդգրկված միջոցառումների
իրականացման որակի և ժամկետների նկատմամբ հսկողության ապահովումը,
զ/ աշխատանքային անհրաժեշտությունից ելնելով աշխատանքային խմբերի
միավորման կամ նոր աշխատանքային խմբերի ձևավորման, աշխատանքային խմբերի
ղեկավարների և /կամ/ անդամների փոփոխության վերաբերյալ առաջարկությունների
քննարկումն ու հաստատումը,

է/
աշխատանքային
խմբերի
կատարած
աշխատանքների
վերաբերյալ
համակարգողների կողմից պարբերաբար ներկայացվող տեղեկությունների քննարկումն
ու դրանց վերաբերյալ որոշումների կայացումը,
ը/ աշխատանքային պլաններով նախատեսված աշխատանքների ժամանակին և
որակով կատարման դեպքում համակարգողների,
աշխատանքային
խմբերի
ղեկավարների և անդամների նկատմամբ խրախուսական միջոցների կիրառումը
/պարգևատրումներ, շնորհակալագրեր և այլն/ և նախատեսված աշխատանքները
չկատարելու
կամ
թերակատարելու
դեպքում`
կարգապահական
պատասխանատվության համապատասխան միջոցների կիրառումը,
թ/ ծրագրերի ներդրման ավարտման
ներկայացված հաշվետվության հաստատումը:

II.

փուլում

համակարգողի

կողմից

Խորհրդի աշխատանքների կազմակերպումը

Խորհրդի աշխատանքների ընդհանուր ղեկավարումն ու համակարգումն
իրականացնում է Խորհրդի նախագահը /ի պաշտոնե` ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահը/:
1. Խորհրդի նախագահը
Խորհրդի նախագահը`
ա/ կազմակերպում է Խորհրդի աշխատանքները,
բ/ գումարում է Խորհրդի նիստերը և նախագահում է դրանք,
գ/ կազմակերպում է Խորհրդի նիստերի արձանագրության վարումը:
Խորհրդի նախագահի բացակայության դեպքում նրա պարտականությունները
Խորհրդի որոշմամբ կատարում է Խորհրդի անդամներից մեկը:
2. Խորհրդի նիստերը
Խորհրդի նիստերը գումարում է Խորհրդի նախագահը` ելնելով աշխատանքային
անհրաժեշտությունից, սակայն ոչ պակաս քան ամիսը մեկ անգամ: Խորհրդի նիստերն
իրավազոր են, եթե նիստին մասնակցում են խորհրդի անդամների առնվազն կեսը:
Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են բաց քվեարկությամբ` նիստին մասնակից
Խորհրդի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Քվեարկության ժամանակ
Խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայն: Խորհրդի նախագահն ունի վճռորոշ
ձայնի իրավունք:
Խորհրդի նիստերն արձանագրվում են Խորհրդի քարտուղարի կողմից: Խորհրդի
քարտուղարը, մինչև հերթական Խորհրդի նիստի գումարումը, Խորհրդի նախագահի և
անդամների առաջարկությունների հիման վրա ձևավորում է Խորհրդի նիստի օրակարգը
և նախապես, նիստի գումարումից մեկ շաբաթ առաջ այդ մասին ուղարկում է
էլեկտրոնային ծանուցում Խորհրդի բոլոր անդամներին` նշում կատարելով նաև նիստի
գումարման տեղի և ժամանակի մասին: Խորհրդի քննարկմանը բոլոր հարցերը
ներկայացվում են ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՏՏ վարչության կողմից տրված եզրակացության հետ
միասին:
Խորհրդի նիստի ավարտից հետո, 5-օրյա ժամկետում, Խորհրդի քարտուղարը
պատրաստում է Խորհրդի նիստի արձանագրությունը և ներկայացնում է ստորագրման

Խորհրդի նախագահին և նիստին մասնակցած անդամներին: Արձանագրության և
որոշումների պատճենները ստորագրելուց հետո 3-օրյա ժամկետում տրվում են ՀՀ ԿԱ
ՊԵԿ ՏՏ վարչությանը:
Արձանագրությունում նշվում են.
ա/ նիստի գումարման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, ժամը և վայրը,
բ/ նիստին մասնակցած Խորհրդի անդամները և հրավիրյալ անձինք,
գ/ նիստի օրակարգը,
դ/ քվեարկության դրված հարցերը և քվեարկության արդյունքները,
ե/ նիստում ընդունված որոշումները:

Հավելված №3

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի
“14”հոկտեմբերի_ 2009թ. № _2737-Ա_ հրամանի

ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳ
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրման
մասնագիտացված աշխատանքային խմբի
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԷԿՀ ներդրման աշխատանքային խմբերը ստեղծվում են ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
ԷԿՀ 2009-2011թթ. հայեցակարգից բխող ծրագրային միջոցառումների իրականացման,
էլեկտրոնային կառավարման համակարգի առանձին բաղադրիչների և ծրագրերի
նախագծման, մշակման, փորձարկման և ներդրման նպատակով:

I. Աշխատանքային խմբի հիմնական խնդիրները
Աշխատանքային խմբի հիմնական խնդիրներն են.
ա/ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ԷԿՀ ներդրման համապատասխան ծրագրային ուղղության
իրացման նպատակով հաստատված աշխատանքային պլանով նախատեսված
առաջադրանքների իրականացումը` սահմանված ժամկետներում և կարգով,
բ/ աշխատանքային պլանով նախատեսված ծրագրի տեխնիկական առաջադրանքի
մշակումը,
գ/
աշխատանքների
իրականացման
հաշվետվությունների ներկայացումը համակարգողին,

ընթացքի

վերաբերյալ

դ/ տեխնիկական առաջադրանքների հիման վրա ավտոմատացված ծրագրերի
մշակման և փորձարկման ընթացքի նկատմամբ դիտարկումների իրականացումն ու
անհրաժեշտության
դեպքում`
աշխատանքային
պլանում
և
տեխնիկական
առաջադրանքում փոփոխությունների կատարումը:

II. Աշխատանքային խմբի աշխատանքների կազմակերպումը
Աշխատանքային խմբի կողմից աշխատանքային պլանով նախատեսված
աշխատանքների կատարման համակարգումն իրականացվում է ծրագրի ներդրման
համակարգողի /այսուհետ` համակարգող/ կողմից:
Համակարգողը.
ա/ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության հետ
համաձայնեցնելով Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում աշխատանքային խմբի
ղեկավարի թեկնածությունը և խմբի անհատական կազմը, ինչպես նաև ներկայացնում է
առաջարկություններ աշխատանքային խմբի անհատական կազմի /այդ թվում`

ղեկավարի/ փոփոխությունների կամ խմբի անդամի ժամանակավոր փոխարինման
վերաբերյալ,
բ/ Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում աշխատանքային խմբի կողմից
պատրաստված աշխատանքային պլանն ու ծրագրի մշակման տեխնիկական
առաջադրանքը, ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում, դրանցում հետագայում
կատարվող փոփոխությունները,
գ/ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի ղեկավարի հետ համատեղ մասնակցում է ծրագրի
մշակման նպատակով համապատասխան կապալառու կազմակերպության ընտրության
և վերջինիս հետ աշխատանքների կատարման պայմանագրի կնքման գործընթացին,
դ/ պարբերաբար Խորհրդի քննարկմանն է ներկայացնում տեղեկություններ
աշխատանքային խմբի կողմից աշխատանքային պլանով նախատեսված և կնքված
պայմանագրի հիման վրա ծրագիրը մշակողի կողմից աշխատանքների կատարման
ընթացքի և առկա խոչընդոտների վերաբերյալ,
ե/ Խորհրդին ներկայացնում է առաջարկություններ աշխատանքային խմբի
ղեկավարի և առանձին անդամների նկատմամբ խրախուսման միջոցների կիրառման
կամ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ,
զ/ ստորագրում է ծրագիրը մշակողի կողմից աշխատանքային խմբի ղեկավարին
ներկայացված աշխատանքների հանձնման-ընդունման ակտը,
է/ Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում աշխատանքների ավարտման փուլից
հետո աշխատանքային խմբի ղեկավարի պատրաստած և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների վարչության հետ համաձայնեցված աշխատանքային խմբի
հաշվետվությունը,
ը/ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահին է ներկայացնում
աշխատանքային խմբի լուծարման հրամանի նախագիծը,

ծրագրի

ավարտման

և

թ/ ապահովում է պահպանման նպատակով ծրագրի հետ կապված բոլոր
փաստաթղթերի փոխանցումը ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ՏՏ վարչությանը:
Աշխատանքային խմբի կողմից կատարվող աշխատանքների ընդհանուր
ղեկավարումն ու հսկողությունն իրականացնում է աշխատանքային խմբի ղեկավարը:
Աշխատանքային խմբի ղեկավարը.
ա/ կազմակերպում է աշխատանքային խմբի աշխատանքները,
բ/ ծրագրի մշակման համակարգողի համաձայնեցմանն է ներկայացնում
աշխատանքային խմբի աշխատանքային պլանը և տեխնիկական առաջադրանքը,
գ/ ծրագրի ներդրման ցիկլի միջանկյալ արդյունքների ապահովման համար
աշխատանքային խմբի կազմից առանձնացնում է պատասխանատու աշխատակիցների և
վերջիններիս ամրագրում անհատական առաջադրանքներ` սահմանելով դրանց
կատարման ժամկետները, հսկում է դրանց կատարման ընթացքը,
դ/ հրավիրում է աշխատանքային խմբի աշխատանքային խորհրդակցություններ
/նիստեր/, ընդունում է կատարված աշխատանքների վերաբերյալ աշխատանքային խմբի
պատասխանատու
անդամների
և
ծրագիրը
մշակող
կապալառու
կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հաշվետվությունները և պատրաստում ու

համակարգողին է ներկայացնում
հաշվետվությունները,

աշխատանքային

խմբի

ամփոփ

ամսեկան

ե/ համակարգողին ներկայացնում է առաջարկություններ աշխատանքային խմբի
առանձին անդամների ժամանակավոր կամ մշտական փոխարինման, նրանց
խրախուսման կամ պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ,
զ/ այլ /տվյալ ծրագրային ուղղության հետ փոխկապված/ աշխատանքային խմբերի
ղեկավարների հետ քննարկում և համաձայնեցնում է համատեղ իրականացվելիք
աշխատանքների ցանկը և դրանց կատարման հսկողության մեխանիզմները,
է/ անհրաժեշտության դեպքում, մեթոդական և գործնական օգնություն ստանալու
նպատակով, դիմում է տվյալ ծրագրային ուղղության հետ անմիջական առնչություն
ունեցող ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարին,
ը/ ծրագրի մշակման փուլում ծրագիրը մշակողին ցուցաբերում է անհրաժեշտ
մեթոդական օգնություն, տալիս է պարզաբանումներ ծագած հարցերի վերաբերյալ
և ներկայացնում առաջարկություններ դրանց հնարավոր լուծման ուղիների
վերաբերյալ,
թ/ կազմակերպում է աշխատանքային խմբի կողմից ծրագրի թեստավորման և
ընդունման աշխատանքները և դրա արդյունքների մասին համակարգողին
ներկայացնում է հաշվետվություն և աշխատանքների հանձնման-ընդունման ակտը`
ստորագրման:

III. Աշխատանքային խմբի աշխատանքների կազմակերպումը
Աշխատանքային պլանով նախատեսված առաջադրանքների կատարման
ընթացքին հետևելու, դրանցում անհրաժեշտ ճշգրտումներ կատարելու և նոր
հանձնարարականներ տալու նպատակով աշխատանքային խմբի ղեկավարի կողմից
պարբերաբար, սակայն ոչ պակաս քան ամիսը երկու անգամ,
հրավիրվում են
աշխատանքային խորհրդակցություններ /այսուհետ` նիստեր/: Նիստերը վարում է
աշխատանքային խմբի ղեկավարը, իսկ նրա բացակայության դեպքում` վերջինիս
հանձնարարությամբ աշխատանքային խմբի անդամներից մեկը: Նիստերի ընթացքում
լսվում են տեխնիկական առաջադրանքի մշակման համար խմբի պատասխանատու
անդամների և ծրագիրը մշակող կապալառու կազմակերպության ներկայացուցիչների
զեկույցները /հաշվետվությունները/ կատարված աշխատանքների վերաբերյալ: Զեկույցի
/հաշվետվության/ ներկայացումից հետո այն դրվում է քվեարկության` կատարված
աշխատանքին հավանություն տալու և նրա հետագա ընթացքը ապահովելու առումով:
Եթե աշխատանքային խմբի անդամների պարզ մեծամասնությունը դրական է
քվեարկում, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է հավանության արժանացած և
ներկայացված
հաշվետվությունը
ստորագրության
միջոցով
հաստատվում
է
աշխատանքային խմբի ղեկավարի կողմից: Խմբի անդամների գերակշիռ մասի
բացասական քվեարկության դեպքում կատարված աշխատանքը համարվում է թերի, իսկ
ներկայացված հաշվետվությունը չի հաստատվում խմբի ղեկավարի կողմից: Այդ դեպքում
խմբի ղեկավարը գրավոր հանձնարարական է տալիս տվյալ աշխատանքի կատարման
համար խմբի պատասխանատու անդամին կամ կապալառու կազմակերպության
ներկայացուցչին` նշելով շտկման ենթակա թերությունները և բացթողումները և
սահմանելով ժամկետ դրանց կատարման համար: Աշխատանքային խմբի ղեկավարի և

առանձին
անդամների
միջև
կատարվող
աշխատանքների
առնչությամբ
տարակարծություն կամ կոնֆլիկտ առաջանալու դեպքում աշխատանքային խմբի
ղեկավարը կամ անդամը /անդամները/ իրավասու են իրենց մասնավոր կարծիքը գրավոր
ներկայացնելու Համակարգողին: Նշված կարծիքի ներկայացման դեպքում Համակարգողն
իր մոտ հրավիրում է աշխատանքային խմբի համատեղ խորհրդակցություն`
վիճահարույց հարցերին լուծում տալու նպատակով:

Հավելված №4

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի
“14”հոկտեմբերի_ 2009թ. № _2737-Ա_ հրամանի

Î²ð¶
ÐÐ Î²è²ì²ðàôÂÚ²ÜÜ ²èÀÜÂºð äºî²Î²Ü ºÎ²ØàôîÜºðÆ
ÎàØÆîºÆ îºÔºÎ²îì²Î²Ü Ð²Ø²Î²ð¶àôØ Ð²Ø²Î²ð¶â²ÚÆÜ
Ìð²¶ðºðÆ Ü²Ê²¶ÌºðÆ ØÞ²ÎØ²Ü, Ð²êî²îØ²Ü ºì Üºð¸ðØ²Ü
I. ÀÜ¸Ð²Üàôð ¸ðàôÚÂÜºð
1. êáõÛÝ Ï³ñ·áí Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·íáõÙ »Ý ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝÃ»ñ å»ï³Ï³Ý
»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ
ÏáÙÇï»Ç
(³ÛëáõÑ»ï`
ÎáÙÇï»)
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ
Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Ýáñ Íñ³·ñ»ñÇ Ï³Ù Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÇ
(³ÛëáõÑ»ï` Íñ³·ñ»ñ) Ùß³ÏÙ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý, ùÝÝ³ñÏÙ³Ý,
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ý³Ë³·Í»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý, Ñ³ëï³ïÙ³Ý ¨ ¹ñ³Ýó Ý»ñ¹ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ
³é³ç³óáÕ Ñ³ñó»ñÁ:
2. ÎáÙÇï»Ç ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Íñ³·ñ»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý Áëï
³é³çÝ³ÛÝáõÃÛ³Ý ¨ Ï³ï³ñáÕÇ:
1) Àëï ³é³çÝ³ÛÝáõÃÛ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÝ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ³Ýμ³í³ñ³ñ
é»ëáõñëÝ»ñÇ (¹ñ³Ù, ³ßË³ïáõÅ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ) å³ñ³·³ÛáõÙ ³Û¹ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
Ùñó³ÏóáÕ Íñ³·ñ»ñÇ ÙÇç¨ é»ëáõñëÝ»ñÇ μ³ßËÙ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É áñáßáõÙÝ»ñ Ï³Û³óÝ»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí ¨ é»ëáõñë³ÛÇÝ ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÁ ïñíáõÙ ¿ ³é³í»É
μ³ñÓñ ³é³çÝ³ÛÝáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Íñ³·ñ»ñÇÝ: Àëï ³é³çÝ³ÛÝáõÃÛ³Ý Íñ³·ñ»ñÁ
¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý`
³. μ³ñÓñ ³é³çÝ³ÛÝáõÃÛáõÝ, »Ã» Ùß³ÏíáÕ Íñ³·ÇñÁ ÇÝï»·ñ³óí»Éáõ ¿ Ï³Ù Ñ³Ù³Ïóí»Éáõ
¿ ³ñï³ùÇÝ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ñ»ï,
μ. ÙÇçÇÝ ³é³çÝ³ÛÝáõÃÛ³Ý, »Ã» Ùß³ÏíáÕ Íñ³·ÇñÁ ÇÝï»·ñ³óí»Éáõ Ï³Ù Ñ³Ù³Ïóí»Éáõ ¿
ÎáÙÇï»Ç Ý»ñùÇÝ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ»ï,
·. ó³Íñ ³é³çÝ³ÛÝáõÃÛ³Ý, »Ã» Íñ³·ÇñÝ áõÕÕí³Í ¿ ³ñ¹»Ý ·áñÍáÕ ³íïáÙ³ï
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³ÝÁ:
2) Àëï Ï³ï³ñáÕÇ Íñ³·ñ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÝ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
åÉ³Ý³íáñÙ³Ý ¨ é»ëáõñëÝ»ñÇ μ³ßËÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Àëï Ï³ï³ñáÕÇ Íñ³·ñ»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ
»Ý`
³. Ý»ñùÇÝ` Íñ³·ÇñÁ Ùß³ÏíáõÙ ¿ ÎáÙÇï»Ç ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ
í³ñãáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó,
μ. ³ñï³ùÇÝ` Íñ³·ÇñÁ Ùß³ÏíáõÙ ¿ Ï³å³É³éáõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó:
3. ÎáÙÇï»Ç ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Íñ³·ñ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿
Ñ»ï¨Û³É ãáñë ÷áõÉ»ñáí`
1) Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ÷áõÉ
2) Ý³Ë³·ÍÙ³Ý ¨ åÉ³Ý³íáñÙ³Ý ÷áõÉ
3) Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÷áõÉ
4) ³í³ñï³Ï³Ý ÷áõÉ:

II. Ü²Ê²ä²îð²êî²Î²Ü öàôÈÀ

4.
Ìñ³·ñ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ ÎáÙÇï»Ç Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÝ, Çñ»Ýó ·áñÍ³éáõÃ³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ¨ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ,
Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¨ Ù³ùë³ÛÇÝ í³ñã³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³íïáÙ³ï³óÙ³Ý ¨ Ý»ñ¹ñí³Í ³íïáÙ³ï
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ
Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý
í»ñ³μ»ñÛ³É
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
·ñ³íáñ
³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ÎáÙÇï»Ç ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
μ³ñ»÷áËÙ³Ý ËáñÑáõñ¹ (³ÛëáõÑ»ï` ÊáñÑáõñ¹):
5. ÊáñÑáõñ¹Á, ÎáÙÇï»Ç Ý³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í ÊáñÑñ¹Ç ³ßË³ï³Ï³ñ·Ç
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, Ñ³ñóÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ÊáñÑñ¹Ç ÝÇëïÇ ûñ³Ï³ñ· ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ùÝÝ³ñÏáõÙ:
øÝÝ³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ³é³ç³ñÏÁ ãÁÝ¹áõÝí»Éáõ ¹»åùáõÙ ÊáñÑáõñ¹Á Ï³Û³óÝáõÙ ¿
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ñÓ³Ý³·ñ³ÛÇÝ áñáßáõÙ: øÝÝ³ñÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ³é³ç³ñÏÝ
ÁÝ¹áõÝí»Éáõ ¹»åùáõÙ, Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³é³ç³ñÏÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, ÎáÙÇï»Ç ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ í³ñãáõÃÛ³Ý å»ïÁ »éûñÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ å³ïñ³ëïáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Íñ³·ñÇ Ý³Ë³·ÍÙ³Ý Ù»ÏÝ³ñÏÇ ¨ Íñ³·ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËáõÙμ
ëï»ÕÍ»Éáõ Ù³ëÇÝ ÎáÙÇï»Ç Ý³Ë³·³ÑÇ Ññ³Ù³ÝÇ Ý³Ë³·ÇÍ ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ñ³ëï³ïÙ³Ý:
6. Ìñ³·ñÇ Ý³Ë³·ÍÙ³Ý Ù»ÏÝ³ñÏÇ ¨ Íñ³·ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ËáõÙμ ëï»ÕÍ»Éáõ Ù³ëÇÝ ÎáÙÇï»Ç Ý³Ë³·³ÑÇ Ññ³Ù³Ýáí ÎáÙÇï»Ç Ý³Ë³·³ÑÁ
Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ï³½ÙÁ, Ýß³Ý³ÏáõÙ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ËÙμÇ Õ»Ï³í³ñ ¨ Íñ³·ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ
(³ÛëáõÑ»ï` Ð³Ù³Ï³ñ·áÕ): Üßí³Í Ññ³Ù³Ýáí ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ
Ññ³Ù³ÛíáõÙ ¿, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝ»Éáí Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕÇ Ñ»ï, Ññ³Ù³Ýáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ
ÊáñÑñ¹Ç ùÝÝ³ñÏÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Íñ³·ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ åÉ³ÝÁ ¨
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÁ, ÇëÏ Ð³Ù³Ï³ñ·áÕÇÝ Ññ³Ù³ÛíáõÙ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ¨
Ñ³Ù³Ï³ñ·»É ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ` Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Ó»éù μ»ñí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç 30-ñ¹ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í å³ñμ»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ ·ñ³íáñ ï»Õ»Ï³óÝ»Éáí
ÊáñÑñ¹ÇÝ:
7. ÐÐ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ï³Ù Ù³ùë³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ÷á÷áËÙ³Ý Ï³Ù ¹ñ³Ýó íñ³ ¿³Ï³Ý
³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Íñ³·ñ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÁ, Áëï ëïáñ¨ Ýßí³Í ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛ³Ý,
ÊáñÑñ¹Ç ùÝÝ³ñÏÙ³ÝÁ å³ñï³íáñ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É`
1) ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ý³Ë³·Í»ñÁ Ùß³ÏáÕ (³é³ç³ñÏáÕ) ëïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý Õ»Ï³í³ñÁ,
Ï³Ù
2) ÎáÙÇï»Ç Ý»ñëáõÙ ³Û¹ Ý³Ë³·Í»ñÇ ùÝÝ³ñÏáõÙÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ ëïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý
Õ»Ï³í³ñÁ, Ï³Ù
3) ³Û¹ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ÏáÙÇï»Ç ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇÝ Çñ³½»ÏáÕ
ëïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý Õ»Ï³í³ñÁ, Ï³Ù
4) Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÁ ÏÇñ³éáÕ ëïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý Õ»Ï³í³ñÁ:

III. Ü²Ê²¶ÌØ²Ü ºì äÈ²Ü²ìàðØ²Ü öàôÈÀ
8. Ìñ³·ñÇ Ý³Ë³·ÍÙ³Ý Ù»ÏÝ³ñÏÇ ¨ Íñ³·ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ËáõÙμ ëï»ÕÍ»Éáõ Ù³ëÇÝ ÏáÙÇï»Ç Ý³Ë³·³ÑÇ Ññ³Ù³Ýáí ³í³ñïíáõÙ ¿ Íñ³·ñ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý
Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ÷áõÉÁ ¨ ëÏëíáõÙ ¿ Íñ³·ñ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ý³Ë³·ÍÙ³Ý ¨
åÉ³Ý³íáñÙ³Ý ÷áõÉÁ: ²Ûë ÷áõÉáõÙ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËáõÙμÁ, ÎáÙÇï»Ç Ý³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó
Ñ³ëï³ïí³Í
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ËÙμÇ
³ßË³ï³Ï³ñ·Ç
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ,
ëÏëáõÙ
¿
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Íñ³·ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ åÉ³ÝÇ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ
å³ïñ³ëïÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ:
9. ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËáõÙμÁ ëï»ÕÍí»Éáõó Ñ»ïá ëÏëáõÙ ¿ Ùß³Ï»É Íñ³·ñÇ
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ åÉ³ÝÁ ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç N 1 Ó¨áí: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËáõÙμÁ
Ñëï³Ï»óÝáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¨ Ó¨³Ï»ñåáõÙ ¿ Íñ³·ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý óÇÏÉÇ
ÙÇç³ÝÏÛ³É ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ (³ÛëáõÑ»ï` ÙÇç³ÝÏÛ³É ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ), áñÇó Ñ»ïá Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ

ÙÇç³ÝÏÛ³É ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓÝ³óÝáõÙ ¿ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ßË³ï³ÏóÇ ¨
ë³ÑÙ³ÝáõÙ Å³ÙÏ»ïÝ»ñ: ØÇç³ÝÏÛ³É ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáõÙ å³ñï³¹Çñ Ý»ñ³éíáõÙ »Ý Íñ³·ñ»ñÇ
Ý»ñ¹ñÙ³Ý ÷áõÉ»ñÇ ëÏÇ½μ Ï³Ù ³í³ñï Ýß³Ý³ÏáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³Ù ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, Ï³Ù
Íñ³·ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÛÉ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ÷³ëï Ñ³Ù³ñíáÕ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, áñáÝù
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËáõÙμÁ Ï³é³ÝÓÝ³óÝÇ Íñ³·ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ï³ñ¨áñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
Ñ³ÕÃ³Ñ³ñí³Í Ñ³Ù³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
10. ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ åÉ³ÝÁ Ï³½Ù»Éáõó Ñ»ïá ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËáõÙμÁ Ï³½ÙáõÙ ¿
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ åÉ³Ýáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Íñ³·ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÁ` ëáõÛÝ
Ï³ñ·Ç N 2 Ó¨áí, áñáõÙ å³ñï³¹Çñ ÝßíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
1) Íñ³·ñÇ ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Ùß³ÏÙ³Ý ÑÇÙùÁ,
2) ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ Õ»Ï³í³ñÁ,
3) Ð³Ù³Ï³ñ·áÕÁ,
4) Íñ³·ñÇ Ýå³ï³ÏÁ,
5) Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ,
6) Íñ³·ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ,
7) Íñ³·ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ¨ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ,
8) Íñ³·ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý μÛáõç»Ý,
9) ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ ¨ û·ï³·áñÍíáÕ Ñ³å³íáõÙÝ»ñ
10) Ìñ³·ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ (Íñ³·ñÇ »ÝÃ³Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ, ³ÙμáÕç³Ï³Ý
·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ, Íñ³·ñÇó û·ïíáÕÝ»ñÁ Ï³Ù
û·ï³·áñÍáÕÝ»ñÁ),
11) Íñ³·ñÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ (³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ,
ÇÝï»ñý»ÛëÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ, ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý áõ ³ñï³óáÉÙ³Ý ¹³ßï»ñÁ ,
Ñ³ßí³éíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ýáñÙ³ïÁ, ã³÷Ç ÙÇ³íáñÝ»ñÁ, Ùáõïù³·ñíáÕ ¨ Ñ³ßí³éíáÕ,
óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó ëï³óÙ³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñÁ, ëïáõ·Çã ¨ ÑëÏÇã ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
ýÇÉïñ»ñÁ, áñáÝÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½ÙÙ³Ý ¨ ëï³óÙ³Ý
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÝ áõ ¹ñ³Ýó Ó¨»ñÁ, ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨
Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ),
12) ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ¨ ³ÛÉ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ,
13) ³ñï³ùÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ ¹»åùáõÙ Ï³å³É³éáõÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ,
14) Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý éÇëÏ»ñÁ,
15) Íñ³·ñÇ áõëáõóÙ³Ý ¨ Íñ³·ñÇó û·ïíáÕÇ Ó»éÝ³ñÏÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ,
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ¨ ßñç³Ý³ÏÁ:
î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ Í³í³ÉÁ ãÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ, ³ÛÝ Ï³Ëí³Í ¿ Íñ³·ñÇ
¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ï»ë³ÏÇó: ²ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, Ï³Ëí³Í Íñ³·ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý
ï»ë³ÏÇó, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùáõÙ Ï³ñáÕ »Ý Ý»ñ³éí»É Ý³¨ ³ÛÉ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ,
áñáÝù Ï³ñ¨áñ ÏÑ³Ù³ñí»Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ ³ÙμáÕç³Ï³Ý³óÙ³Ý, ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ
Ñëï³Ï Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí:
àñáß ¹»åù»ñáõÙ, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³é³ç³ñÏÇ, Íñ³·ñÇ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛ³Ý ¨ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, ÎáÙÇï»Ç ÏáÕÙÇó ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
³é³ç³¹ñ³ÝùÇ Ùß³ÏáõÙÁ, ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí, Ï³ñáÕ ¿ å³ïíÇñí»É ³ÛÉ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ:
11. Ìñ³·ñÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ åÉ³ÝÁ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÁ Ï³½Ù»Éáõó Ñ»ïá
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ Õ»Ï³í³ñÁ ëïáñ³·ñáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ð³Ù³Ï³ñ·áÕÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³ÝÁ: Ð³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ð³Ù³Ï³ñ·áÕÁ Ýß³·ñáõÙ ¿ Ýßí³Í
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ÊáñÑñ¹Ç Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ, ÇëÏ ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ` Éñ³Ùß³ÏÙ³Ý
Ýå³ï³Ïáí:

IV. Æð²Î²Ü²òØ²Ü öàôÈÀ

12. ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó Íñ³·ñÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ åÉ³ÝÁ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÁ
Ñ³ëï³ïí»Éáõó Ñ»ïá ëÏëíáõÙ ¿ Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÷áõÉÁ:
13. Î³Ëí³Í ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùáõÙ Íñ³·ñÇ
Áëï Ï³ï³ñáÕÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ï»ë³ÏÇó, ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
³é³ç³¹ñ³ÝùÁ Ï³Ù ïñíáõÙ ¿ ÎáÙÇï»Ç ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ í³ñãáõÃÛ³ÝÁ`
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Íñ³·ÇñÁ Ùß³Ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, Ï³Ù ïñíáõÙ ¿ ÎáÙÇï»Ç ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ
Õ»Ï³í³ñÇÝ` ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí Ï³å³É³éáõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ÁÝïñ»Éáõ
¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí:
àñáß ¹»åù»ñáõÙ, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³é³ç³ñÏÇ ¨ Íñ³·ñÇ
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, ÎáÙÇï»Ç ÏáÕÙÇó, ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Í
Ï³ñ·áí, Ï³ñáÕ ¿ Ó»éù μ»ñí»É å³ïñ³ëïÇ Íñ³·ñ³ÛÇÝ ³ñï³¹ñ³Ýù:
14. ÎáÙÇï»Ç ¨ Ï³å³É³éáõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝùí»Éáõó Ñ»ïá, Ï³å³É³éáõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËáõÙμÁ
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Éñ³Ùß³ÏáõÙ »Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ åÉ³ÝÝ áõ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
³é³ç³¹ñ³ÝùÁ
¨
¹ñ³Ýù
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ
Ð³Ù³Ï³ñ·áÕÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³ÝÁ:
Ð³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ð³Ù³Ï³ñ·áÕÁ Ýß³·ñáõÙ ¿ Ýßí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ ¨
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ÊáñÑñ¹Ç Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ, ÇëÏ ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ¹ñ³Ýù
í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ` Éñ³Ùß³ÏÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí:
15. ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ åÉ³ÝÁ Íñ³·ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
³é³ç³¹ñ³ÝùÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, áñáÝó ÑÇÙ³Ý íñ³ Íñ³·ÇñÁ Ùß³ÏáÕÁ ëÏëáõÙ ¿ Íñ³·ñ³íáñÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ:
16. Ìñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÷áõÉáõÙ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ åÉ³Ýáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Íñ³·ñÇ
ÙÇç³ÝÏÛ³É ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ Ñ³Ù³ñíáÕ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ
ë³ÑÙ³ÝáõÙ »Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ` Íñ³·ÇñÁ Ùß³ÏáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÝ
Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ, áñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ Õ»Ï³í³ñÇ ÏáÕÙÇó: Ìñ³·ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÷áõÉáõÙ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ Õ»Ï³í³ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ
ÏáÝï³Ïï³ÛÇÝ ³ÝÓÁ, áõÙ Ï³ñáÕ ¿ ¹ÇÙ»É Íñ³·ÇñÁ Ùß³ÏáÕÁ` Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
ÁÝÃ³óùáõÙ Í³·³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ áõ Ñ³ñó»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É å³ñ½³μ³ÝáõÙÝ»ñ ¨ ÉáõÍáõÙÝ»ñ
ëï³Ý³Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ Õ»Ï³í³ñÁ å³ñï³íáñ ¿ ³å³Ñáí»É Íñ³·ÇñÁ
Ùß³ÏáÕÇ ÏáÕÙÇó μ³ñÓñ³óí³Í Ñ³ñó»ñÇ áõ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ»ï³·³ ÁÝÃ³óùÁ:
17. Ìñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÷áõÉáõÙ ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í Íñ³·ñÇ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ Õ»Ï³í³ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿
Ð³Ù³Ï³ñ·áÕÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³ÝÁ: Ð³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ð³Ù³Ï³ñ·áÕÁ Ýß³·ñáõÙ ¿
³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÁ ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ÊáñÑñ¹Ç Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ, ÇëÏ ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ
³ÛÝ í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ` ÏÇó ·ñ³íáñ ï³Éáí
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñ:

V. ²ì²ðî²Î²Ü öàôÈÀ
18. Ìñ³·ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³í³ñïÙ³Ý ÷áõÉÁ ëÏëíáõÙ ¿ Íñ³·ÇñÁ Ùß³ÏáÕÇ (ÎáÙÇï»Ç
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ í³ñãáõÃÛ³Ý Ï³Ù Ï³å³É³éáõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý)
ÏáÕÙÇó ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³ÝÓÝÙ³ÝÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³Ïï Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ å³ÑÇó:
19. Ìñ³·ÇñÁ Ùß³ÏáÕÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÏïÁ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ Õ»Ï³í³ñÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ ÏáÕÙÇó Íñ³·ñÇ

Ã»ëï³íáñÙ³Ý ¨ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, áñÇ ¹ñ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ¹»åùáõÙ Íñ³·ñÇ
³í³ñïÙ³Ý ¨ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ
Ð³Ù³Ï³ñ·áÕÇÝ, ÇëÏ μ³ó³ë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ ¹»åùáõÙ Éñ³Ùß³ÏÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí áõÕ³ñÏáõÙ ¿
Íñ³·ÇñÁ Ùß³ÏáÕÇÝ` Ýß»Éáí Íñ³·ñÇ ãÁÝ¹áõÝÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÁ:
20. Ð³Ù³Ï³ñ·áÕÁ Íñ³·ñÇ ³í³ñïÙ³Ý ¨ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ
Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ áõÕ³ñÏáõÙ ¿ ÎáÙÇï»Ç ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ
í³ñãáõÃÛ³Ý å»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³ÝÁ ¨ Ýß³·ñÙ³ÝÁ: ÎáÙÇï»Ç ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ í³ñãáõÃÛ³Ý å»ïÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Ýß³·ñ»Éáõó Ñ»ïá
Ð³Ù³Ï³ñ·áÕÁ Ýß³·ñáõÙ ¿ ³ÛÝ ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ÊáñÑñ¹Ç Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ: ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó
Íñ³·ñÇ ³í³ñïÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ïí»Éáõó Ñ»ïá Ð³Ù³Ï³ñ·áÕÁ ëïáñ³·ñáõÙ
¿ Íñ³·ÇñÁ Ùß³ÏáÕÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í Íñ³·ñÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÏïÁ ¨ ÎáÙÇï»Ç
Ý³Ë³·³ÑÇ Ñ³ëï³ïÙ³ÝÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Íñ³·ñÇ ³í³ñïÙ³Ý ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ
ÉáõÍ³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ññ³Ù³ÝÇ Ý³Ë³·ÇÍ: ÎáÙÇï»Ç ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ í³ñãáõÃÛ³Ý å»ïÇ Ï³Ù ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É
³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ Ð³Ù³Ï³ñ·áÕÁ ¹ñ³Ýù áõÕ³ñÏáõÙ ¿
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áõÕÕáõÙÝ»ñ ¨ ßïÏáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí:
21. ÎáÙÇï»Ç Ý³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó Íñ³·ñÇ ³í³ñïÙ³Ý ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ
ÉáõÍ³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ññ³Ù³ÝÁ Ñ³ëï³ïí»Éáõó Ñ»ïá Ð³Ù³Ï³ñ·áÕÁ ÙÇçáóÝ»ñ ¿ Ó»éÝ³ñÏáõÙ
Íñ³·ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í μáÉáñ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ å³Ñå³ÝÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ÎáÙÇï»Ç
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ í³ñãáõÃÛ³ÝÁ ÷áË³Ýó»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùμ:
Ìñ³·ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³í³ñï³Ï³Ý ÷áõÉÇó Ñ»ïá ÎáÙÇï»Ç ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ í³ñãáõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ Íñ³·ñÇ ·áñÍ³ñÏÙ³Ý ¨ ëå³ë³ñÏÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ:

VI. ²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ ÊØ´Æ Î²¼Ø²ìàðàôØÀ ºì Ð²Ø²Î²ð¶àÔÆ
ÜÞ²Ü²ÎàôØÀ
22. Ìñ³·ñ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ÷áõÉáõÙ, ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó Íñ³·ñ»ñÇ
Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³é³ç³ñÏÝ ÁÝ¹áõÝí»Éáõ ¹»åùáõÙ, ÏáÙÇï»Ç Ý³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó Íñ³·ñÇ
Ð³Ù³Ï³ñ·áÕ ¿ Ýß³Ý³ÏíáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ÎáÙÇï»Ç
Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ ÎáÙÇï»Ç Ý³Ë³·³ÑÇ
ï»Õ³Ï³ÉÁ, ÇëÏ áõÕÕ³ÏÇ »ÝÃ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ` Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý
Õ»Ï³í³ñÁ:
23. ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ Ï³½Ù³íáñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ÎáÙÇï»Ç ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ í³ñãáõÃÛ³Ý å»ïÁ Ð³Ù³Ï³ñ·áÕÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³ÝÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÃÛáõÝÁ` ³Û¹ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇ ¨ Ýñ³
³ÝÙÇç³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùμ:
24. Ð³Ù³Ï³ñ·áÕÇ ÏáÕÙÇó ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÃÛ³ÝÁ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ï³Éáõ ¹»åùáõÙ, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ Õ»Ï³í³ñÁ ÎáÙÇï»Ç
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ í³ñãáõÃÛ³Ý å»ïÇÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ËÙμÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É Ã»ÏÝ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ` ³Û¹ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³Ýó ¨ Ýñ³Ýó
³ÝÙÇç³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùμ: ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμáõÙ å³ñï³¹Çñ å»ïù
¿ ÁÝ¹·ñÏíÇ ÎáÙÇï»Ç ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ í³ñãáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã:
25. ÎáÙÇï»Ç ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ í³ñãáõÃÛ³Ý å»ïÝ ³Ù÷á÷»Éáí
ëï³óí³Í ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÎáÙÇï»Ç Ý³Ë³·³ÑÇ Ñ³ëï³ïÙ³ÝÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ëáõÛÝ
Ï³ñ·Ç 5-ñ¹ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í Ññ³Ù³ÝÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ:
26. Î³Ëí³Í Íñ³·ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ï»ë³ÏÇó, Íñ³·ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ËÙμÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÇó,
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ

Í³Ýñ³μ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÇó, Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó Çñ»Ýó ïñí³Í Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý
áñ³ÏÇó ¨ ³ßË³ï³ÝùÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ÛÉ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇó, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ Õ»Ï³í³ñÁ
Ï³ñáÕ ¿ Ð³Ù³Ï³ñ·áÕÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ ³Ý¹³ÙÇ
(³Ý¹³ÙÝ»ñÇ) ³í»É³óÙ³Ý, ÷áË³ñÇÝÙ³Ý, Ýñ³Ý Ëñ³ËáõëÙ³Ý Ï³Ù å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý
»ÝÃ³ñÏÙ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É, áñÁ Ð³Ù³Ï³ñ·áÕÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ÎáÙÇï»Ç Ý³Ë³·³ÑÇ
Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ:
²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ËÙμÇ
Õ»Ï³í³ñÇ
í»ñ³μ»ñÛ³É
í»ñÁ
Ýßí³Í
³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÊáñÑñ¹Ç Ñ³ëï³ïÙ³ÝÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ð³Ù³Ï³ñ·áÕÁ` Çñ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùμ:

VII. Ìð²¶ðÆ Üºð¸ðØ²Ü ÐêÎàÔàôÂÚàôÜÀ ºì îºÔºÎ²îìàôÂÚ²Ü
Ð²Þì²èàôØÀ
27. Ìñ³·ñ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÝ ³å³ÑáííáõÙ ¿ Íñ³·ñ»ñÇ
Ý»ñ¹ñÙ³Ý μáÉáñ ÷áõÉ»ñáõÙ, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ÷áõÉÇ:
28. Ìñ³·ñ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÝ ³å³ÑáííáõÙ ¿
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý, Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ¨ éÇëÏ»ñÇ
ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç ¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ÙÇçáóáí:
29. Ü³Ë³·ÍÇ ÙÇç³ÝÏÛ³É ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ¨ Ï³å³É³éáõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ
(³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ)` ³Ùë³Ï³Ý Ù»Ï ³Ý·³Ù, ÙÇÝã¨ Ñ³çáñ¹ ³Ùëí³ 5-Á, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ËÙμÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ` Ñ³ßí»ïáõ ³ÙëáõÙ Ï³ï³ñí³Í
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ, åÉ³Ý³ÛÇÝ ¨ ÷³ëï³óÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ß»ÕáõÙÝ»ñÇ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ Ç Ñ³Ûï »Ï³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ¨ ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É: êáõÛÝ Ï»ïáí
Ý³Ë³ï»ëí³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ Ý³¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ åÉ³ÝÇ ÙÇç³ÝÏÛ³É
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Éñ³Ý³Éáõó Ñ»ïá` »ñÏáõ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:
30. ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ Õ»Ï³í³ñÝ ³Ù÷á÷»Éáí ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç 29-ñ¹ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í
Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³Ùë³Ï³Ý Ù»Ï ³Ý·³Ù, ÙÇÝã¨ Ñ³çáñ¹ ³Ùëí³ 10-Á, Ð³Ù³Ï³ñ·áÕÇÝ ¿
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ³Ù÷á÷ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ` Íñ³·ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇ í»ñ³μ»ñÛ³É:
Ð³Ù³Ï³ñ·áÕÁ ëï³óí³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ÊáñÑñ¹Ç ³é³çÇÏ³ ÝÇëïÇÝ ¿
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Íñ³·ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùÇ ¨ ³éÏ³
ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É:
31. Ìñ³·ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ËáãÁÝ¹áïÝ»ñ ³é³ç³Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ,
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ Õ»Ï³í³ñÁ í»ñÉáõÍáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù ¨ Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ã³é³ç³óÝáÕ ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ï³ÉÇë ¿
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñ: Ìñ³·ñ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ³é³ç³óÝáÕ ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ Õ»Ï³í³ñÁ
¹ñ³Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ð³Ù³Ï³ñ·áÕÇÝ` ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç 17-ñ¹ Ï»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÁÝÃ³óù ï³Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
32. Ìñ³·ñ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É ÊáñÑñ¹Ç μáÉáñ áñáßáõÙÝ»ñÝ áõ ÎáÙÇï»Ç
Ý³Ë³·³ÑÇ Ññ³Ù³ÝÝ»ñÁ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ïáí Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ÎáÙÇï»Ç
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ í³ñãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó` ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç N 3 Ó¨áí μ³óí³Í
é»»ëïñáõÙ:
33. Ìñ³·ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ë³ÑáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ¨
Ý³Ë³Ýßí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ Õ»Ï³í³ñÇ ¨
Ð³Ù³Ï³ñ·áÕÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ý³¨ Íñ³·ñÇ ÁÝÃ³óùÇ ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
³é³ç³¹ñ³ÝùáõÙ μ³ó³Ñ³Ûïí³Í éÇëÏ»ñÇ ÙáÝÇÃáñÇÝ·, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÝ Çñ»Ýó
³ñï³óáÉáõÙÝ »Ý ·ïÝáõÙ ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç 30-ñ¹ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:
34. Ìñ³·ñ»ñÇ ÁÝÃ³óùÇ ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç ÁÝÃ³óùáõÙ áñáßíáõÙ ¿ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý ïáÏáëÁ:

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ïáÏáëÁ ¹³ Çñ³Ï³Ý³óí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ ¿
ÁÝ¹³Ù»ÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ, ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ïáÏáëáí, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ áñáßí»É Ñ»ï¨Û³É Ï³ÝáÝÝ»ñáí.
1) ïñ³Ù³μ³Ý³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñ - å³ñ½ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ,
áñáÝó ¹»åùáõÙ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ »Ý §Ï³ï³ñí³Í ¿¦ Ï³Ù §Ï³ï³ñí³Í ã¿¦ Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ»ñÁ`
0100 %.
2) áã ³ÙμáÕç³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñ (¹ÇëÏñ»ï) - ³ÛÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ, áñáÝù å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ÑÝ³ñ³íáñ ¿ μ³ßË»É ã³÷»ÉÇ ÷áõÉ»ñÇ` 1 - 100 %
(Ï³ï³ñí³Í ¿ 25%, Ï³ï³ñí³Í ¿ 50%, Ï³ï³ñí³Í ¿ 75%, Ï³ï³ñí³Í ¿ 100 %,).
3) åñá·ñ»ëÇí óáõó³ÝÇßÝ»ñ - ³ÛÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝó ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ
Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ï³ï³ñ»É ÏáÝÏñ»ï ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùμ ÷³ëï³óÇ Í³Ëëí³Í ûñ»ñÇ Ñ³ñ³μ»ñáõÙáí
Íñ³·ñÇ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý
÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí
Ý³Ë³ï»ëí³Í
ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
Å³Ù³Ý³ÏÇÝ`
³ñï³Ñ³Ûïí³Í ïáÏáëáí:
35. Ìñ³·ñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùáõÙ μ³ó³Ñ³Ûïí³Í éÇëÏ»ñÇ ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç
ÁÝÃ³óùáõÙ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ éÇëÏÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³Ýó ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
éÇëÏÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ, ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ éÇëÏ»ñÇ Ç Ñ³Ûï ·³ÉÁ Ï³ÝË³ñ·»ÉáÕ Ï³Ù éÇëÏÇ Ç
Ñ³Ûï ·³Éáõ ¹»åùáõÙ ¹ñ³ ³Ýμ³ñ»Ýå³ëï Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ ã»½áù³óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ¨ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¹ñ³Ýó ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï³ï³ñíáõÙ
»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ»ï¨áõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇëÏ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ý³¨ Íñ³·ñ³ÛÇÝ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Ìñ³·ñ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ μ³ó³Ñ³Ûïí³Í μáÉáñ éÇëÏ»ñÁ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
»Õ³Ý³Ïáí Ñ³ßí³éíáõÙ »Ý ÎáÙÇï»Ç ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ í³ñãáõÃÛ³Ý
ÏáÕÙÇó` ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç N 4 Ó¨áí μ³óí³Í é»»ëïñáõÙ:

VIII. º¼ð²ö²ÎÆâ ¸ðàôÚÂÜºð
36. êáõÛÝ Ï³ñ·Ç 4-ñ¹ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ÊáñÑñ¹Ç ³ÝÑ³ï³Ï³Ý
³ßË³ï³Ï³ñ·Á Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ ÎáÙÇï»Ç Ý³Ë³·³ÑÇ ³é³ÝÓÇÝ Ññ³Ù³Ýáí:

Ï³½ÙÝ

áõ

37. Ìñ³·ñ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý óÇÏÉÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ,
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ Õ»Ï³í³ñÇ, Ð³Ù³Ï³ñ·áÕÇ, ÎáÙÇï»Ç Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ
ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ, ÊáñÑñ¹Ç ¨ ÎáÙÇï»Ç Ý³Ë³·³ÑÇ ÙÇç¨
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç, ÎáÙÇï»Ç Ý³Ë³·³ÑÇ
ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμÇ ¨ ÊáñÑñ¹Ç ³ßË³ï³Ï³ñ·»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨
ÎáÙÇï»Ç ³ßË³ï³Ï³½ÙáõÙ ·áñÍ³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:
38. Ìñ³·ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý óÇÏÉÇ ³í³ñïÇó ¨ Íñ³·ñÇ ·áñÍ³ñÏáõÙÇó ³éÝí³½Ý »ñ»ù ³ÙÇë
Ñ»ïá ÎáÙÇï»Ç ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ í³ñãáõÃÛ³Ý å»ïÁ ½»Ïáõó³·Çñ ¿
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ÎáÙÇï»Ç Ý³Ë³·³ÑÇÝ` Íñ³·ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý
í»ñ³μ»ñÛ³É:
39. êáõÛÝ Ï³ñ·Ç ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ Ý³¨ ÙÇÝã¨ ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»ÉÁ
ëï»ÕÍí³Í ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμ»ñÇ Ï³½Ù³íáñÙ³Ý ¨ Ð³Ù³Ï³ñ·áÕÇ Ýß³Ý³ÏÙ³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ:

Ò¨ N1

ÐÐ Î² äºÎ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Íñ³·ñ³ÛÇÝ
Ý³Ë³·Í»ñÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ åÉ³ÝÇ ïÇå³ÛÇÝ Ó¨
Ð²êî²îì²Ì ¾
¾ÎÐ ÊàðÐð¸Æ
“__” _____20__Ã. ÜÆêîÆ
Ã.__ àðàÞàôØàì

Ð³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ¿
Ð³Ù³Ï³ñ·áÕ`
__________________
/ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ/

.............................................. Ìð²¶ðÆ ²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ äÈ²Ü
/Ìñ³·ñ³ÛÇÝ Ý³Ë³·ÍÇ ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÁ
¨ áõÝÇÏ³É Ñ³Ù³ñÁ/

Ñ/Ñ

ÊÝ¹ñÇ Ï³Ù ÙÇç³ÝÏÛ³É ³ñ¹ÛáõÝùÇ
³Ýí³ÝáõÙÁ

²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙµÇ
Õ»Ï³í³ñ

Î³ï³ñÙ³Ý
ëÏÇ½µ
(ûñ/³ÙÇë/ï³ñÇ)

Î³ï³ñÙ³Ý
³í³ñï
(ûñ/³ÙÇë/ï³ñÇ)

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ
Ï³ï³ñáÕ
(²ÝáõÝ,
²½·³ÝáõÝ)

/ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ/

Ò¨ N2

Ð²êî²îì²Ì ¾
¾ÎÐ ÊàðÐð¸Æ
“__” _____20__Ã. ÜÆêîÆ
Ã.__ àðàÞàôØàì

Ð³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ¿
Ð³Ù³Ï³ñ·áÕ`
__________________
/ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ/

ÐÐ Î² äºÎ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Íñ³·ñ³ÛÇÝ Ý³Ë³·ÍÇ
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ ïÇå³ÛÇÝ Ó¨

.............................. Ìð²¶ðÆ îºÊÜÆÎ²Î²Ü ²è²æ²¸ð²Üø
/Ìñ³·ñÇ ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÁ
¨ áõÝÇÏ³É Ñ³Ù³ñÁ/

Æñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý` êÏÇ½µ............²í³ñï..........

ºðºì²Ü

20__Ã.

I. Ìñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
1.
2.

Ìñ³·ñÇ ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÁ

9.

Ìñ³·ñÇ áõÝÇÏ³É Ñ³Ù³ñÁ
Ìñ³·ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ÑÇÙùÁ
Ìñ³·ñÇ Ð³Ù³Ï³ñ·áÕÁ
Ìñ³·ñÇ
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ËÙµÇ
Õ»Ï³í³ñÁ
Ìñ³·ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ
Ìñ³·ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ
Ìñ³·ñÇ
¹³ë³Ï³ñ·áõÙÝ`
Áëï
³é³çÝ³ÛÝáõÃÛáõÝÁ
Ìñ³·ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÝ` Áëï Ï³ï³ñáÕÇ

10.
11.
12.

Ìñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ëÏÇ½µÁ
Ìñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³í³ñïÁ
Ìñ³·ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý µÛáõç»Ý

3.
4.
5.
6.
7.
8.

µ³ñÓñ/ÙÇçÇÝ/ó³Íñ
Ý»ñùÇÝ/³ñï³ùÇÝ

II. Ð³Ù³Ï³ñ·Ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ
1. Ð³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ
2. Ð³Ù³Ï³ñ·Ç »ÝÃ³Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ
3. äáï»ÝóÇ³É û·ïíáÕÝ»ñÇ ËÙµ»ñÁ
4. ú·ïíáÕÝ»ñÇ Ó»éÝ³ñÏÁ
III. Ð³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ
1 Ð³Ù³Ï³ñ·Ç ºÝÃ³Ñ³Ù³Ï³ñ·§1¦ /³Ýí³ÝáõÙ/
1.1 ºÝÃ³Ñ³Ù³Ï³ñ· 1-Ç Ùáõïù³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ
1.2 ºÝÃ³Ñ³Ù³Ï³ñ· 1-Ç ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ
1.3 ºÝÃ³Ñ³Ù³Ï³ñ· 1-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÁ ¨ ¹³ßï»ñÁ
1.4 ºÝÃ³Ñ³Ù³Ï³ñ· 1-Ç »Éù³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ
.............................................................
IV. î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ¨ ³ÛÉ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ
V. Ìñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ éÇëÏ»ñ
²Ýí³ÝáõÙÁ

²ÕµÛáõñÁ

Ð³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ

²½¹»óáõÃÛáõÝÁ

²ñÅáÕáõÃÛáõÝÁ
(Ñ³í³Ý³Ï³Ý.*
³½¹»óáõÃÛáõÝ)

ØÇçáó³éáõÙÝ»ñ

VI. ê³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ, û·ï³·áñÍíáÕ Ñ³å³íáõÙÝ»ñÁ
²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙµÇ
Õ»Ï³í³ñ

/ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ/

Ò¨ N3

ÐÐ Î² äºÎ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Íñ³·ñ³ÛÇÝ Ý³Ë³·Í»ñÇ
Ý»ñ¹ñÙ³Ý é»»ëïñÇ ïÇå³ÛÇÝ Ó¨
àõÝÇÏ³É
Ñ³Ù³ñÁ

²Ýí³ÝáõÙÁ

²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ËÙµÇ Õ»Ï³í³ñÁ

Ìñ³·ñÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ
öáõÉ
ëÏÇ½µ
³í³ñï
(ûñ/³ÙÇë/ (ûñ/³ÙÇë/
ï³ñÇ)
ï³ñÇ)

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ

Ò¨ N4

ÐÐ Î² äºÎ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Íñ³·ñ³ÛÇÝ Ý³Ë³·Í»ñÇ
Ý»ñ¹ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ µ³ó³Ñ³Ûïí³Í éÇëÏ»ñÇ
Ñ³ßí³éÙ³Ý é»»ëïñÇ ïÇå³ÛÇÝ Ó¨

Ñ/Ñ

²Ýí³ÝáõÙÁ

²ÕµÛáõñÁ

àñ Íñ³·ñáõÙ ¿
³é³ç³ó»É
Ìñ³·ñÇ Ìñ³·ñÇ
áõÝÇÏ³É ³Ýí³ÝáõÙÁ
Ñ³Ù³ñÁ

²½¹»óáõÃÛáõÝÁ

èÇëÏÇó
Ëáõë³÷»Éáõ
Ñ³Ù³Ï
Çñ³Ï³Ý³óí³Í
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ

Հավելված №5
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի
“14_”_հոկտեմբեր__ 2009թ. № 2737-Ա_ հրամանի

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ տեղեկատվական համակարգում ծրագրային նախագծերի մշակման, հաստատման և ներդրման գործընթացի կառուցվածքային քարտեզ Էջ 1

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
նախագահ

ՏՏ
վարչություն

Խորհուրդ

Համակարգող

Աշխատանքային
խումբ

Կապալառու

Պլանավորման

Նախապատրաստական

Սկիզբ
3.Ստորագրում է
աշխատանքային
խմբի ստեղծման
և ծրագրի
մեկնարկի մասին
հրամանը

1.Ստացվել է
ծրագրի
առաջարկ
Այո

2.Պատրաստում է
աշխատանքային
խմբի ստեղծման
և ծրագրի
մեկնարկի մասին
հրամանը

Ընդունվում է
Ոչ
Վերջ

5.Հաստատում է ծրագրի
պլանը և տեխնիկական
առաջադրանքի
նախագիծը

Համաձայն է
Այո

4.Մշակվում է ծրագրի
պլանը և
տեխնիկական
առաջադրանքը

Ոչ, լրամշակել

Այո
Պետք է
Կապալառու

6.Ընտրվել է
կապալառուն

Իրականացման

Ոչ
Համաձայն է

8.Հաստատում է ծրագրի
աշխատանքային
պլանը և տեխնիկական
առաջադրանքը

9.Կատարում է
նախատեսված
աշխատանքները

Այո

Ոչ, լրամշակել

7.Լրամշակվում են աշխատանքային
պլանը և տեխնիկական առաջադրանքը
Ստեղծվում են փաստաթղթերի
վերջնականտարբերակները
10.Կատարում է
նախատեսված
աշխատանքները

Էջ 2

Էջ 2

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ տեղեկատվական համակարգում ծրագրային նախագծերի մշակման, հաստատման և ներդրման գործընթացի կառուցվածքային քարտեզ Էջ 2

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
նախագահ

Խորհուրդ

ՏՏ
վարչություն

Համակարգող

Աշխատանքային
խումբ

Էջ 1

Էջ 1

11.Ներկայացնում է ընդունմանհանձնման
ակտը

13.Կազմակերպում է
թեստավորման
աշխատանքները

Ոչ

14.Լրամշակում է
ծրագիրը

Համապատասխանում է
տեխ.
առաջա
դրանքին

Ոչ

Ավարտական

Այո
21.Ստորագրում է
աշխատանքային
խմբի լուծարման
և ծրագրի
ավարտի մասին
հրամանը

18.Նշագրում է
հաշվետվությունը
և ներկայացնում է
Խորհրդի
հաստատմանը

19.Հաստատում է
հաշվետվությունը

Կապալառու

17.Հաշվետվությունը համաձայնեցնում է ՏՏ
վարչության հետ
20.Ստորագրում է
ընդունմանհանձնման ակտը
Պատրաստում է
ծրագրի
ավարտման
մասին հրամանը

22.Ծրագրի հետ
կապված
փաստաթղթերը
փոխանցում
ՏՏ վարչություն

Վերջ

16.Պատրաստում է
հաշվետվություն

12.Ներկայացնում է ընդունմանհանձնման
ակտը

15.Լրամշակում է
ծրագիրը

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ տեղեկատվական համակարգում ծրագրային նախագծերի մշակման, հաստատման և ներդրման գործընթացի կառուցվածքային քարտեզ Էջ 3

Ծանոթություն. Գործըթացի կառուցվածքային քարտեզում օգտագործվող էլեմենտները նշանակում են հետևյալը`
Գործընթացի սկիբ կամ ավարտ

Գործընթացի հիմնական գործողություն

Իրարամերժ գործողություններ, որոշման կայացում

Արտաքին գործընթացի գործողություն

Հավելված №6

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի
“14”հոկտեմբերի_ 2009թ. № _2737-Ա_ հրամանի

Ց ՈՒ Ց Ա Կ
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի
էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրման մասնագիտացված
աշխատանքային խմբերի գործունեության համակարգողների
Հ/հ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

6/1.

Աշխատանքային խումբ

«Հարկատու-3» աշխատանքային խումբ
«Հարկատու-3»-ի հիման վրա ստանդարտ
հաշվետվությունների կազմման ավտոմատ
համակարգի ստեղծման աշխատանքային խումբ
Հարկ վճարողների հաշվառման «Ամփոփ դարանի»
ստեղծման /այդ թվում` առանձին ԱԱՀ
վճարողների/ /ռեգիստրի վարման/
աշխատանքային խումբ
Անձնական հաշվի քարտերի ավտոմատացված
վարման աշխատանքային խումբ
ԱԱՀ–ի գերավճարների վերադարձի եւ հարկային
գերավճարների հաշվանցման ծրագրի մշակման եւ
ներդրման աշխատանքային խումբ
Ռիսկերի կառավարման, ստուգման ենթակա հարկ
վճարողների ընտրողականության համակարգի
ստեղծման եւ ներդրման աշխատանքային խումբ
Մաքսային ոլորտում ռիսկերի կառավարման
համակարգերի ներդրման եւ ավտոմատացման
աշխատանքային խումբ

7.

Ստուգման հանձնարարագրերի և ակտերի
հաշվառման աշխատանքային խումբ

8.

ԱԱՀ հատուկ հաշիվների խաչաձև ստուգման
աշխատանքային խումբ

9.

Երրորդ անձանց տեղեկությունների մշակման
աշխատանքային խումբ

10.

Կամերալ հսկողության /ուսումնասիրությունների/
ավտոմատացված ծրագրի մշակման և ներդրման
աշխատանքային խումբ

Համակարգող
Մ.Փաշայան,
ՏՏ վարչության պետ
Կ.Մինասյան,
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի
առաջին տեղակալ
Մ.Փաշայան,
ՏՏ վարչության պետ
Ռ.Քոչարյան,
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի
տեղակալ
Ռ.Քոչարյան,
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի
տեղակալ
Կ.Մինասյան,
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի
առաջին տեղակալ
Ա.Շաբոյան,
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի
տեղակալ
Ա.Բեյբության,
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի
տեղակալ
Ռ.Քոչարյան,
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի
տեղակալ
Ա.Ալավերդյան,
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի
տեղակալ
Ա.Բեյբության,
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի
տեղակալ

11.

Մաքսային հսկողության ավտոմատ կառավարման
համակարգի գծով աշխատանքային խումբ

Ա.Աֆրիկյան,
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի
առաջին տեղակալ

12.

ՀԴՄ-ների, գրանցման գրքերի, դրամարկղային
գրքերի հաշվառման ավտոմատացված վարման
աշխատանքային խումբ

Ա.Բեյբության,
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի
տեղակալ

13.

Հարկ վճարողների սպասարկման աշխատանքային
խումբ

14.

15.

16.

17.

Էլեկտրոնային հարկային հաշվետվությունների
ընդունման և մշակման աշխատանքային խումբ
Իրավախախտումների հաշվառման, հայցային
աշխատանքների կազմակերպման և հարկ
վճարողներին ծանուցումների ավտոմատացված
ներկայացման աշխատանքային խումբ
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ում կենտրոնական գանձապետարանից
ստացվող տվյալների ավտոմատ հաշվառման
աշխատանքային խումբ
Կադրերի կառավարման և աշխատանքի
կատարողականության գնահատման ավտոմատ
ծրագրի ներդրման և մշակման աշխատանքային
խումբ

Ա.Ալավերդյան,
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի
տեղակալ
Մ.Փաշայան,
ՏՏ վարչության պետ
Տ.Բարսեղյան,
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի
տեղակալ
Ռ.Քոչարյան,
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահի
տեղակալ
Ա.Սեդրակյան,
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ աշխատակազմի
ղեկավար

