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     ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
քաղ. Երևան                                                                  
Մասնակցում էին` 
 
Խորհրդի անդամներ` 
 

 

Ա. Գևորգյան 

 

ՀՀ փոխվարչապետ, ՀՀ տարածքային կառավարման 
նախարար 

Հ. Թովմասյան ՀՀ արդարադատության նախարար 
 

Վ. Վարդանյան ՀՀ քաղաքաշինության նախարար 
 

Ս. Կարապետյան ՀՀ գյուղատնտեսության նախարար 
 

Հ. Քուշկյան ՀՀ առողջապահության նախարար 
 

Մ. Վարդանյան ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարար 
 

Ա. Մովսիսյան ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար 
 

Ա. Գրիգորյան ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար 
 

Ա. Երիցյան ՀՀ  արտակարգ իրավիճակների նախարար 
 

Մ. Բադալյան ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ 
 

Ն. Մայիլյան Փոքր և միջին բիզնեսի հիմնադրամի տնօրեն  
 

Տ. Հարությունյան Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային 
կենտրոն հիմնադրամի գործադիր տնօրեն 
 

Մ. Հակոբյան Սպառողների ազգային ասոցիացիայի նախագահ  
 

Լ. Յագուբյան «Սպառողների  իրավունքների պաշտպանություն» ՀԿ-ի 
նախագահ  
 

  
Մասնակիցներ` 
 

 

Դ. Սարգսյան ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար 
 

Ա. Շաբոյան ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետա-
կան հանձնաժողովի նախագահ 
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Կ. Արեյան Երևանի քաղաքապետի տեղակալ 

 
Ս. Պապյան ՀՀ բնապահպանության նախարարի առաջին տեղակալ 

 
Կ. Մինասյան ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալ 

 
Մ. Մկրտչյան ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ  

 
Ա. Ջանջուղազյան  ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ-գլխավոր գանձա-

պետ 
 

Ա. Բեյբության 

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների 
կոմիտեի նախագահի տեղակալ 
 

Ն.  Երիցյան ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ 
 

Լ. Հունանյան ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսա-
գիտական վարչության պետ 
 

Ռ. Վարդանյան ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսա-
գիտական վարչության պետի տեղակալ 
 

Թ. Ավետիսյան ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարության 
աշխատակազմի վարչության պետ 
 

Ս. Հայրապետյան ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի մամուլի 
քարտուղար 
  

Գ. Պողոսյան 
 

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի 
տեսչական բարեփոխումների բաժնի փորձագետ  
 

Հ. Քաղկեցյան ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի 
տեսչական բարեփոխումների բաժնի փորձագետ  
 

Վ. Դաբաղյան ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի 
տեսչական բարեփոխումների բաժնի փորձագետ  
 

Հ. Այվազյան ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի 
տեսչական բարեփոխումների բաժնի փորձագետ  
 

Հ. Ազգալդյան ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի 
տեսչական բարեփոխումների բաժնի փորձագետ  
 

Ա. Նազարյան  
 

ՄՖԿ-ի երևանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ 

Ս. Քրիստասատիրյան  
 

ՄՖԿ-ի երևանյան գրասենյակի փորձագետ 

Վ. Ռազլոգ ՎԶԵԲ-ի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար 
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Ա. Գոմկցյան ՎԶԵԲ-ի երևանյան ծրագրի փորձագետ 

 
Ա. Գրիգորյան  
 

ՎԶԵԲ-ի երևանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ 

Ս. Ծատուրյան  
 

ՎԶԵԲ-ի գրասենյակի փորձագետ 

 
 
 
 
1. «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին»  ՀՀ օրենքում փոխություններ   

և լրացումներ կատարելու մասին»  ՀՀ օրենքի կիրարկումն  ապահովող ենթա օրենսդրական 
ակտերի մշակման ուղեցույցերին և օրինակելի ձևերին հավանություն տալու մասին 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(Գ. Պողոսյան, Տ. Սարգսյան) 

 
 

2. Քննարկումներից հետո որոշվեց`  

1. Հավանություն տալ «ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ 

օրենքում փոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  ՀՀ օրենքի կիրարկումն  ապահո-

վող` 

 1) ռիսկի ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների համակարգի մեթոդաբանության 

մշակման մեթոդական ուղեցույցին, 

2) ստուգաթերթերի մշակման մեթոդական ուղեցույցին, 

3) ստուգումների տարեկան ծրագրի օրինակելի ձևին և լրացման ուղեցույցին, 

4) նախորդ տարվա ընթացքում անցկացված ստուգումների և ուսումնասիրություն-

ների հաշվետվության օրինակելի ձևին և լրացման ուղեցույցին: 

2. հանձնարարել ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Տ. Դավթյանին`   

1)  ՏԻՄ-ի և ստուգում իրականացնող մարմինների տարանջատման մասով ուսումնասի-

րել միջազգային փորձը և տեսչական բարեփոխումների խորհրդի հաջորդ նիստի քննարկմանը 

ներկայացնել առաջարկություն, 
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 2) տեսչական բարեփոխումների խորհրդի հաջորդ նիստի քննարկմանը ներկայացնել 

առաջարկություն տեսչական ստուգումների արդյունքում արձանագրված խաղտումների նկատ-

մամբ կիրառվող պատժամիջոցների վերաբերյալ: 

 

 
2. Պիլոտային տեսչություններում տեսչական բարեփոխումների ընթացքի վերաբերյալ 
հաշվետվություն 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                      (Հ. Քաղկեցյան, Տ. Սարգսյան) 

 
2. Քննարկումներից հետո որոշվեց` ընդունվել ի գիտություն պիլոտային տեսչու-

թյուններում տեսչական բարեփոխումների ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվությունը: 

  

 
3. Աշխատանքի պետական տեսչության ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների մեթո- 
    դաբանությանը հավանություն տալու վերաբերյալ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                            (Վ. Դաբաղյան, Տ. Սարգսյան) 

 

2. Քննարկումներից հետո որոշվեց` նիստում արված առաջարկություններին հա-

մապատասխան հավանություն տալ աշխատանքի պետական տեսչության ռիսկի վրա 

հիմնված ստուգումների մեթոդաբանությանը: 

 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
      ՎԱՐՉԱՊԵՏ                   ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ    

 

 
 


