
ՀՀ ԿԱ Պետական եկամուտների հավաքագրման ոլորտի 

հակակոռուպցիոն միջոցառումների մշտադիտարկման 

ցուցանիշներ 

          
1.ՕՐԻՆԱՎՈՐ ԵՎ ԲԱՐԽԻՂՃ 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ՄԱՔՍԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԴԱՍԻ 

ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ 

           

              

Հ/Հ 

Կոռուպցիոն 

ռիսկի 

անվանումը 

Գործող

ության 

հերթա

կան 

համար

ը 

Գործողության 

անվանումը 

Գործողութ

յան 

բնույթը 

Գործողո

ւթյան 

տեսակա

րար 

կշիռը 

Ցուցանի

շի 

հերթակ

ան 

համարը 

Ցուցանիշի անվանումը 

Ցուցան

իշի 

չափմա

ն 

միավո

րը 

Ցուցանի

շի 

բնույթը                         

(1-

քանակա

կան, 2-

որակակ

ան) 

Ցուցանի

շի 

փաստա

ցի 

արժեքը 

Ցուցանի

շի 

թիրախա

յին 

արժեքը 

Ցուցան

իշի 

կատա

րողակ

անը 

Գործող

ության  

միավո

րը 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Հարկային և 

մաքսային 

ծառայողների 

գիտելիքների և 

հմտություններ

ի բարելավում 

հակակոռուպցի

ոն և 

բարեխղճությա

ն ոլորտում 

1.1. 

Իրականացնել 

հարկային և մաքսային 

ծառայողների 

հակակոռուպցիոն 

ընկալման նախնական 

թեսթավորում 

Որակակա

ն 

/Քանակա

կան 

0,2 

1.1.1. 

Նախնական 

թեսթավորման ծրագրի 

և թեսթերի 

պատրաստման 

ժամկետը 

օր 1   

Փետրվա

ր 28, 2018 

թվական  

    

1.1.2. 

Մշակված ծրագիրը և 

թեսթերը ապահովում  

են ծառայողների 

հակակոռուպցիոն 

ընկալումը 

գնահատելու 

հնարավորություն 

  2    100     

1.1.3. 

Մաքսային և 

հարկային 

ծառայողների 

թեսթավորման պլան-

ժամանակացույցի 

հաստատման 

ժամկետը 

օր 1   

 Մարտի 

31, 2018 

թվական 

    

1.1.4. 

Թեսթավորում անցած 

հարկային  

ծառայողների թիվը  

մարդ 1   1519      



1.1.5. 

Թեսթավորում անցած 

մաքսային 

ծառայողների թիվը 

մարդ 1    629     

1.1.6.* 
Հարկային 

ծառայողնմերի թիվը 
մարդ 1   

 Թիրախ

ային 

արժեք 

սահման

ված չէ 

    

1.1.7.* 
Մաքսային 

ծառայողների թիվը 
մարդ 1   

Թիրախ

ային 

արժեք 

սահման

ված չէ  

    

1.1.8. 

Թեսթավորում անցած 

հարկային 

ծառայողների 

տեսակարար կշիռը 

ընդհանուր թվում 

% 1   100      

1.1.9. 

Թեսթավորում անցած 

մաքսային 

ծառայողների թիվը 

ընդհանուր թվում 

% 1    100     

1.2. 

Ներդնել 

հակակոռուպցիոն և 

բարեխղճության 

ոլորտում հարկային և 

մաքսային 

ծառայողների 

գիտելիքների և 

հմտությունների 

բարելավմանն 

ուղղված  պարտադիր 

վերապատրաստումնե

րի ծրագիր 

Որակակա

ն 

/Քանակա

կան 

0,4 

1.2.1. 

Հարկայաին և 

մաքսային 

ծառայողների համար 

պարտադիր 

վերապատրաստումնե

րի ծրագրի մշակման 

ժամկետը 

օր 1   

 Հունիս 

30, 2018 

թվական 

    

1.2.2. 

Վերապատրաստման 

ծրագիրը 

պարունակում  է 

հակակոռուպցիոն 

գիտելիքների և 

բարեխղճության 

հատկանիշները 

բարելավելու 

հնարավորություն 

  2   100      

1.2.3. 

Վերապատրաստումնե

րի անցկացման կարգի 

ընդունման ժամկետը 

օր 1   
 Հունիս 
30, 2018 

թվական 

    



1.3. 

    Անցկացնել 

տարեկան առնվազն 8 

ակադեմիական ժամ 

պարտադիր 

վերապատրաստումնե

ր հակակոռուպցիոն և 

բարեխղճության 

թեմաներով 

Քանակակ

ան 
0,3 

1.3.1. 

Տարեկան 

վերապատրաստումնե

րի ծրագրի 

հաստատման 

ժամկետը 

օր 1   

Սեպտեմ

բեր 30, 

2018 

թվական  

    

1.3.2. 

Վերապատրաստում  

անցած հարկային  

ծառայողների թիվը  

մարդ 1   1519      

1.3.3. 

Վերապատրաստում  

անցած մաքսային 

ծառայողների թիվը 

մարդ 1    629     

1.3.4.* 
Հարկային 

ծառայողների թիվը 
մարդ 1   

 Թիրախ

ային 

արժեք 

սահման

ված չէ 

    

1.3.5.* 
Մաքսային 

ծառայողների թիվը 
մարդ 1   

 Թիրախ

ային 

արժեք 

սահման

ված չէ 

    

1.3.6. 

Վերապատրաստում 

անցած հարկային 

ծառայողների 

տեսակարար կշիռը 

ընդհանուր թվում 

% 1    100     

1.3.7. 

Վերապատրաստում 

անցած մաքսային 

ծառայողների թիվը 

ընդհանուր թվում 

% 1    100     

1.4. 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ և ՊԵԿ 

«Ուսումնական 

կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 

կենտրոնի կայքերում 

հրապարակել 

հակակոռուպցիոն և 

բարեխղճության 

ոլորտում հարկային և 

մաքսային 

ծառայողների 

գիտելիքների և 

հմտությունների 

Որակակա

ն 

/Քանակա

կան 

0,1 1.4.1. 

Պարտադիր 

վերապատրաստումնե

րի վերաբերյալ 

տեղեկատվության 

հրապարակման 

համար ՀՀ ԿԱ  ՊԵԿ   

ՊԵԿ ուսումնական 

կենտրոնի կայքերում 

տեխնիկական 

փոփոխությունների 

իրականացման 

ժամկետը 

օր 1   

 Սեպտեմ

բեր 30, 

2018 

թվական 

    



բարելավմանն 

ուղղված պարտադիր 

վերապատրաստումնե

րի  

բովանդակային 

համատոռագրերը, 

ներառելով 

տեղեկություններ 

դասընթացավարների 

մասին 

1.4.2. 

Նշված կառույցների 

կայքերում առաջին 

տեղեկատվության 

հրապարկման 

ժամկետը  

օր 1   

 Սեպտեմ

բեր 30, 

2018 

թվական 

    

1.4.3. 

Տեղեկատվական 

կայքերի 

շահագործումը 

կապված 

վերապատրաստումնե

րի վերաբերյալ 

պահանջվող 

տեղեկատվության 

հրապարակման  հետ 

ապահովված է  

  2    100     

2 

Պատշաճ 

հսկողության 

պակաս 

պարտադիր  

վերապատրաս

տումների և 

ատեստավորու

մների 

անցկացման 

գործընթացի 

նկատմամբ 

2.1. 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 

նախագահի 

հրամանով ստեղծել 

մշտադիտարկման 

հանձնաժողով՝ ՊԵԿ 

ներկայացուցիչների 

մասնակցությամբ: 

Հանձնաժողովը 

ընտրանքի միջոցով 

կմասնակցի և 

հսկողություն 

կիրականացնի 

պարտադիր  

վերապատրաստումնե

րի և 

ատեստավորումների 

նկատմամբ 

Քանակակ

ան 
0,6 

2.1.1. 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 

նախագահի  

մշտադիտարկման 

հանձնաժողով 

ստեղծելու մասին 

հրամանի 

հաստատման 

ժամկետը 

օր 1   

 Հունիս 

30, 2018 

թվական 

    

2.1.2. 

Հանձնաժողովի 

իրավասությունների և 

գործառույթների 

կարգի հաստաման 

ժամկետը 

օր 1   

 Հունիս 

30, 2018 

թվական 

    

2.1.3. 

Հանձնաժողովի 

անվանական կազմը 

հաստատելու մասին 

հրամանի  ընդունման 

ժամկետը 

օր 1   

Հունիս 

30, 2018 

թվական  

    

2.1.4. 

Հանձնաժողովի 

կողմից 

իրականացված 

դիտարկումների թիվը 

հատ 1   

 Դիտարկ

ումների 

թիվը 

համապ

ատասխ

անում է 

անցկաց

ված 

վերապա

տրաստո

    



ւմների 

թվին 

2.1.5.* 

Հանձնաժողովի 

կողմից պարտադիր 

վերապատրաստումնե

րի կարգը խախտելու 

մասին բացահայտված 

դեպքերի  թիվը 

հատ 1   

  Թիրախ

ային 

արժեք 

սահման

ված չէ 

    

2.1.6. 

Հանձնաժողովի 

կողմից պարտադիր 

վերապատրաստումնե

րի կարգը խախտելու 

վերաբերյալ 

հայտնաբերված 

դեպքերի տեսակարար 

կշիռը մոնիթորինգի 

ընդհանուր 

թվաքանակում 

% 1   

 Տեղեկա

տվությու

նը 

հասանել

ի կլինի 

դեպքերի 

արձանա

գրման 

դեպքում 

    

2.2. 

Հրավիրել ՔՀԿ 

ներկայացուցիչներին 

որպես դիտորդ ներկա 

գտնվել 

վերապատրաստման և 

ատեստավորումների 

դասընթացներին 

Քանակակ

ան 
0,4 

2.2.1. 

Վերապատրաստման 

և ատեստավորումների 

դասընթացներին ՔՀԿ 

ներկայացուցիչների 

մասնակցության 

կարգի հաստատման 

ժամկետը 

օր 1   

Հունիս 

30, 2018 

թվական  

    

2.2.2.* 

Վերապատրաստումնե

րին մասնակցած ՔՀԿ 

ներկայացուցիչների 

թիվը 

մարդ 1   

Թիրախ

ային 

արժեք չի 

սահման

վում  

    

2.2.3. 

Մասնակցած 

ներկայացուցիչների և 

վերապատրաստումնե

րի թվաքանակի 

հարաբերությունը 

տոկոսով 

% 1   

Տեղեկա

տվությու

նը 

հասանել

ի կլինի 

միջոցառ

ման 

իրական

ացման 

ընթացքո

ւմ  

    



3 

Հարկային և 

մաքսային 

ծառայողների 

հակակոռուպցո

ին 

ատեստավորմ

ան անցկացում 

3.1. 

Հարկային և մաքսային 

ծառայողների 

ատեստավորման 

շրջանակներում 

նախատեսել և 

անցկացնել հարկային 

և մաքսային 

ծառայողների 

հակակոռուպցիոն 

ատեստավորում 

Որակակա

ն 

/Քանակա

կան 

1 

3.1.1. 

Թեսթավորման 

ծրագրի և թեսթերի 

պատրաստման 

ժամկետը 

օր է   

 Հոկտեմբ

երի 31, 

2018 

թվական 

    

3.1.2. 

Մշակված ծրագիրը և 

թեսթերը ապահովում  

են ծառայողների 

հակակոռուպցիոն 

գիտելիքները 

գնահատելու 

հնարավորություն 

  2   100      

3.1.3. 

Մաքսային և 

հարկային 

ծառայողների 

թեսթավորման պլան 

ժամանակացույցի 

հաստատման 

ժամկետը 

օր 1   

Հոկտեմբ

երի 31, 

2018 

թվական  

    

3.1.4. 

Թեսթավորում անցած 

հարկային  

ծառայողների թիվը  

մարդ 1   1519      

3.1.5. 

Թեսթավորում անցած 

մաքսային 

ծառայողների թիվը 

մարդ 1    629     

3.1.6.* 
Հարկային 

ծառայողնմերի թիվը 
մարդ 1   

 Թիրախ

ային 

արժեք 

սահման

ված չէ 

    

3.1.7* 
Մաքսային 

ծառայողների թիվը 
մարդ 1   

Թիրախ

ային 

արժեք 

սահման

ված չէ  

    

3.1.8. 

Թեսթավորում անցած 

հարկային 

ծառայողների 

տեսակարար կշիռը 

ընդհանուր թվում 

% 1    100     

3.1.9. 

Թեսթավորում անցած 

մաքսային 

ծառայողների թիվը 

ընդհանուր թվում 

% 1    100     



4 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ում 

պաշտոններ 

զբաղեցնող 

անձանց 

վարքագծի 

կանոնների 

վերանայման 

անհրաժեշտութ

յուն և 

համապատաս

խանեցում 

միջազգային 

ստանդարտներ

ին 

4.1. 

Մշակել և ներդնել ՀՀ 

ԿԱ ՊԵԿ-ի վարքագծի 

կանոններ ՝ հիմնված 

միջազգային փորձի 

վրա: նախատեսելով 

այնպիսի վարքագծի 

նորմեր, ինչպիսիք են՝ 

լավ կառավարումը, 

բարեխղճությունը, այդ 

թվում նաև՝ էթիկան, 

շահերի բախումը, 

նվերների ընդունելու 

արգելքը 

Որակակա

ն 

/Քանակա

կան 

1 

4.1.1. 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի 

աշխատողների 

վարքագծի կանոնների 

նախագծի մշակման 

ժամկետը 

օր 1   

Մարտի 

31, 2018 

թվական  

    

4.1.2. 

Նախագծի վերաբերյալ 

անցկացված 

քննարկումների թիվը 

հատ 1    5     

4.1.3. 

Քննարկումներին 

մասնակցած անձանց 

թիվը 

մարդ 1    15     

4.1.4. 

Նախագծի ընդունումը 

համապատասխանում 

է սահմանված 

ժամկետներին 

  2    100     

4.1.5. 

Ընդունված վարքագծի 

կանոնները 

սահմանում են. 

  2         

ա 

Հարկային և մաքսային 

աշխատողների կողմից 

արդյունավետ 

կառավարման 

սկզբունքները և 

դրույթները 

  2   100      

բ 

Աշխատողների 

բարեխճության և 

էթիկայի կանոնների 

պահպանման 

սկզբունքները, դրանք 

խախտելու դեպքում 

նախատեսվող 

պատասխանատվությո

ւնները 

  2    100     

գ 

Աշխատողների 

շրջանում անձնական 

և պետական շահերի 

բախման դեպքերը 

կանխարգելող և/կամ 

բացառող դրույթները 

  2    100     



դ 

Աշխատողների կողմից 

նվերների ստացման 

հնարավորությունը 

կանխարգելող և/կամ 

բացառող դրույթները 

  2    100     

5 

Հարկային 

ծառայող-

տնտեսվարող 

սուբյեկտ 

հարաբերությու

ններում առկա 

խնդիրներ 

5.1. 

Մշակել իրավական 

ակտի նախագիծ՝ 

նախատեսելով 

պատասխանատվությո

ւն միջնորդավորված 

հաշվապահական 

ծառայություններ 

առաջարկելու և/կամ 

մատուցելու համար 

Որակակա

ն 

/Քանակա

կան 

0,2 

5.1.1. 

Իրավական ակտի 

նախագծի մշակման 

ժամկետը 

օր 1    60     

5.1.2. 

Իրավական ակտի 

նախագծի վերաբերյալ 

անցկացված 

քննարկումների թիվը 

հատ 1    5     

5.1.3. 

Քննարկումներին 

մասնակցած անձանց 

թիվը 

մարդ 1    15     

5.1.4. 

Իրավական ակտն 

ընդունվել է 

սահմանված 

ժամկետում 

  2    100     

5.1.5. 

Իրավական ակտը 

սահմանում է 

հարկային ծառայողի 

նկատմամբ 

պատասխանատվությո

ւն՝ տնտեսվարող 

սուբյեկտին 

միջնորդավորված 

հաշվապահական 

ծառայություններ 

առաջարկելու համար 

  2    100     

5.1.6. 

Իրավական ակտը 

սահմանում է 

հարկային ծառայողի 

նկատմամբ 

պատասխանատվությո

ւն՝ տնտեսվարող 

սուբյեկտին 

միջնորդավորված 

հաշվապահական 

ծառայություններ 

մատուցելու համար 

  2    100     



5.2. 

Փոփոխություն 

կատարել հարկային 

ծառայողների 

վարքագծի 

կանոններում՝ 

նախատեսելով 

հարկային 

ծառայողների համար 

հաշվապահական 

գրասենյակների հետ 

փոխկապակցվածությ

ան վերաբերյալ 

շահերի բախման 

հայտարարագրման 

պարտականություն 

Որակակա

ն 

/Քանակա

կան 

0,2 

5.2.1. 

Հարկային 

աշխատողների 

վարքագծի կանոնների 

փոփոխության 

նախագծի մշակման 

ժամկետը 

օր 1   

 Մարտի 

31, 2018 

թվական 

    

5.2.2. 

Նախագծի վերաբերյալ 

անցկացված 

քննարկումների թիվը 

հատ 1   5      

5.2.3. 

Քննարկումներին 

մասնակցած անձանց 

թիվը 

մարդ 1    15     

5.2.4. 

Նախագծի ընդունումը 

համապատասխանում 

է սահմանված 

ժամկետներին 

  2    100     

5.2.5. 

Ընդունված վարքագծի 

կանոնները 

պարունակոմ են 

հարկային 

ծառայողների համար 

հաշվապահական 

գրասենյակների հետ 

փոխկապակցվածությ

ան վերաբերյալ 

շահերի բախման 

հայտարարագրման 

պարտականության 

պարտադիր դրույթ 

  2    100     

5.3. 

Դիտարկել հարկային 

փաստաթղթերի 

ներդրման 

գործընթացի 

թվայնացման 

հնարավորությունը և 

դրանց հիման վրա 

ստեղծել 

հաշվետվությունների 

ստեղծման  և 

ներկայացման 

ավտոմատ համակարգ 

Որակակա

ն 

/Քանակա

կան 

0,5 5.3.1. 

Հարկային 

փաստաթղթերի 

թվայնացման և 

հաշվետվությունների 

ստեղծման և 

ներկայացման 

ավտոմատ 

համակարգի 

ստեղծման 

վերաբերյալ 

իրավական ակտի 

ընդունման ժամկետը 

օր 1   
Հունիսի 
30, 2018 

թվական 

    



5.3.2. 

Հարկային 

փաստաթղթերի 

թվայնացման և 

հաշվետվությունների 

ստեղծման և 

ներկայացման 

ավտոմատ 

համակարգի 

տեխնիկական 

նկարագրի 

հաստատման 

ժամկետը 

օր 1   
Մայիսի 
15, 2018 

թվական 

    

5.3.3. 

Հարկային 

փաստաթղթերի 

թվայնացման և 

հաշվետվությունների 

ստեղծման և 

ներկայացման 

ավտոմատ 

համակարգերի 

ծրագրային 

ապահովման 

ժամկետը 

օր 1   

Հունիսի 

30, 2018 

թվական 

    

5.3.4. 

Հարկային 

մարմինների 

համապատասխան 

տեխնիկական 

միջոցներով 

վերազինման 

ժամկետը 

օր 1   
Հունիսի 
30, 2018 

թվական  

    

5.3.5. 

Հարկային 

փաստաթղթերի 

թվայնացման և 

հաշվետվությունների 

ստեղծման և 

ներկայացման 

ավտոմատ 

համակարգերի 

շահագործումը 

սկսելու ժամկետը 

օր 1   

Հունիսի 

30, 2018 

թվական  

    



5.4. 

Հարկային 

մարմիններում 

տեղադրել հարկային 

ծառայողների կողմից 

հաշվապահական 

ծառայություններ 

առաջարկելու, 

մատուցելու, 

նմանօրինակ 

ծառայություններ 

ստանալու համար 

երրորդ անձանց մոտ 

ուղղորդելու 

(միջնորդավորված 

ծառայություններ) 

մասին արգելող 

ցուցանակներ: 

Համանման ցուցանակ 

տեղադրել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 

կայքի առաջին էջում, 

ինչպես նաև 

տնտեսվարող 

սուբյեկտներին 

տեղեկություններ 

տրամադրվող 

բաժնում: 

Քանակակ

ան 
0,1 

5.4.1. 

Հարկային 

մարմիններում  

հարկային 

ծառայողների կողմից 

հաշվապահական 

ծառայություններ 

առաջարկելու, 

մատուցելու, 

նմանօրինակ 

ծառայություններ 

ստանալու համար 

երրորդ անձանց մոտ 

ուղղորդելու 

(միջնորդավորված 

ծառայություններ) 

մասին արգելող 

ցուցանակների 

տեղադրման ժամկետը 

օր 1   

Հունվար

ի 30, 2018 

թվական  

    

5.4.2. 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ կայքի 

առաջին էջում 

հարկային 

ծառայողների կողմից 

հաշվապահական 

ծառայություններ 

առաջարկելու, 

մատուցելու, 

նմանօրինակ 

ծառայություններ 

ստանալու համար 

երրորդ անձանց մոտ 

ուղղորդելու 

(միջնորդավորված 

ծառայություններ) 

մասին արգելող 

տեղեկատվության 

տեղադրման ժամկետը 

օր 1   

 Հունվար

ի 30, 2018 

թվական 

    



5.4.3. 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ կայքի 

տնտեսվարող 

սուբյեկտներին 

տեղեկություններ 

տրամադրվող բաժնում 

հարկային 

ծառայողների կողմից 

հաշվապահական 

ծառայություններ 

առաջարկելու, 

մատուցելու, 

նմանօրինակ 

ծառայություններ 

ստանալու համար 

երրորդ անձանց մոտ 

ուղղորդելու 

(միջնորդավորված 

ծառայություններ) 

մասին արգելող 

հայտարարության 

տեղադրման ժամկետը 

օր 1   

Հունվար

ի 30, 2018 

թվական  

    

6 

Հարկային և 

մաքսային 

ծառայողների 

կարգապահակ

ան 

պատասխանտվ

ությունը 

6.1. 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ում 

հրապարել հարկային 

և մաքսային 

ծառայողներին 

պատասխանատվությ

ան ենթարկելու մասին 

որոշումները (առանց 

օրենքով 

պաշտպանվող  

անհատական 

տվյալների և գաղտնիք 

համարվող 

տեղեկությունների 

հրապարակման), 

դրանցում ներառելով 

խախտման բնույթը, 

որի համար 

ծառայողները 

ենթարկվում են 

կարգապահական 

պատասխանատվությ

ան 

Որակակա

ն 

/Քանակա

կան 

1 

6.1.1. 

Հարկային և մաքսային 

ծառայողներին 

պատասխանատվությ

ան ենթարկելու մասին 

տեղեկատվության 

հրապարակման 

կարգի նախագծի 

մշակման ժամկետը 

օր 1   

 Հունվար

ի 1, 2018 

թվական

ից մինչև 

Դեկտեմբ

երի 31, 
2018 

թվական 

    

6.1.2. 

Նախագծի վերաբերյալ 

անցկացված 

քննարկումների թիվը 

հատ 1    5     

6.1.3. 

Քննարկումներին 

մասնակցած անձանց 

թիվը 

մարդ 1    15     

6.1.4. 

Նախագծի ընդունումը 

համապատասխանում 

է սահմանված 

ժամկետներին 

  2    100     

6.1.5. 
Ընդունված իրավական 

ակտը սահմանում է 
  2         



ա 

պատասխանատվությ

ան ենթարկելու մասին 

որոշումների 

հրապարակման 

ընթացակարգը և ձևը 

  2   100      

բ 

տեղեկատվության 

թարմացման 

պարբերականությունը 

  2    100     

6.1.6. 

Պատասխանատվությ

ան ենթարկելու մասին 

որոշումների 

հրապարակման 

ժամկետը  

օր 1    100     

 

Ծանոթություն. 1. * նշանով նշված ցուցանիշների համար չեն սահմանվում թիրախային արժեքներ  և այդ ցուցանիշները չեն մասնակցում գործողության 

միավորի գնահատմանը,                                                                                                         

    2.Ժամկետային ցուցանիշների համար, որոնց չափման միավոր հանդիսանում է օրը, թիրախային և փաստացի արժեքները հաշվարկվում են սկսած 

որոշակի նախորոք սահմանված ժամկետից        
 

2.ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ, 

ԹԱՓԱՆՑԻԿ ԵՎ 

ՀԱՇՎԵՏՈՒ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 

ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ 
            

              

Հ/Հ 

Կոռուպցիոն 

ռիսկի 

անվանումը 

Գործող

ության 

հերթա

կան 

համար

ը 

Գործողության 

անվանումը 

Գործողութ

յան 

բնույթը 

Գործողո

ւթյան 

տեսակա

րար 

կշիռը 

Ցուցանի

շի 

հերթակ

ան 

համարը 

Ցուցանիշի անվանումը 

Ցուցան

իշի 

չափմա

ն 

միավո

րը 

Ցուցանի

շի 

բնույթը                         

(1-

քանակա

կան, 2-

որակակ

ան) 

Ցուցանի

շի 

փաստա

ցի 

արժեքը 

Ցուցանի

շի 

թիրախա

յին 

արժեքը 

Ցուցան

իշի 

կատա

րողակ

անը 

Գործող

ության  

միավո

րը 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 14 



1 

Հսկվող որոշ 

ապրանքների 

դեպքում 

փորձաքննությա

ն պահանջի 

ներկայացումը 

1.1. 

Առաջարկել ՀՀ 

փոխվարչապետին 

բանակցություններ 

սկսել ԵՏՄ և ՀՀ ներքին 

օրենսդրության 

պրոցեդուրալ 

կարգավորումների 

շուրջ 

Քանակակ

ան 
0,2 

1.1.1. 

ԵՏՄ և ՀՀ ներքին 

օրենսդրության 

պրոցեդուալ 

կարգավորումների 

վերաբերյալ 

հիմնական 

ուղղությունները 

սահմանող 

փոստաթղթի 

նախագծի մշակման 

ժամկետը 

օր 1   

 Դեկտեմ

բերի 30, 
2018 

թվական 

    

1.1.2. 

Մշակված 

փաստաթղթի 

վերաբերյալ 

անցկացված 

քննարկումների թիվը 

հատ 1   5      

1.1.3. 

Քննարկումներից 

մասնակցած անձանց 

թիվը 

մարդ 1    15     

1.1.4. 

Բանակցություններ 

սկսելու մասին 

որոշման կայացման 

ժամկետը 

օր 1   

 Հունվար

ի 30, 2018 

թվական 

    

1.1.5. 
Բանակցությունները 

սկսելու ժամկետը 
օր 1   

Տեղեկա

տվությու

նը 

հասանել

ի չէ  

    

1.2. 

ԵՏՄ և ՀՀ ներքին 

օրենսդրության 

պրոցեդուրալ 

կարգավորումների 

հիման վրա բարելավել 

ՊԵԿ ներքին բիզնես 

գործընթացների 

կարգավորվումները 

Որակակա

ն 

/Քանակա

կան 

0,5 

1.2.1. 

ԵՏՄ և ՀՀ ներքին 

օրենսդրության 

պրոցեդուրալ 

կարգավորումների 

հիման վրա ՊԵԿ 

ներքին բիզնես 

գործընթացների 

կարգավորվումները 

բարելավող 

իրավական ակտի 

նախագծի մշակման 

ժամկետը 

օր 1   

Դեկտեմբ

երի 30, 

2018 

թվական  

    

1.2.2. 

Մշակված իրավական 

ակտի վերաբերյալ 

անցկացված 

հատ 1   10     



քննարկումների թիվը 

1.2.3. 

Քննարկումներից 

մասնակցած անձանց 

թիվը 

օր 1   20      

1.2.4. 

Իրավական ակտի 

ընդունման ժամկետը 

համապատասխանում 

է սահմանված 

ժամկետին 

  2    100     

1.3. 

Ուսումնասիրել 

հսկվող ապրանքների 

փորձաքննության 

իրականացման 

ժամկետների 

կրճատման 

հնարավորությունը 

Քանակակ

ան 
0,3 

1.3.1. 

Հսկվող ապրանքների 

փորձաքննության 

իրականացման 

ժամկետների 

կրճատման 

հնարավորության 

վերաբերյալ 

ուսումնասիրության և 

հետազոտության 

անցկացման ժամկետը 

օր 1   
 Հունիսի 
30, 2018 

թվական 

    

1.3.2. 

Իրականացված 

հետազոտության և 

ուսումնասիրության 

հիման վրա 

ժամկետների 

կրճատման 

հնարավորության 

վերաբերյալ 

իրավական ակտի 

նախագծի մշակման 

ժամկետ 

օր 1   

Դեկտեմբ

երի 30, 

2018 

թվական  

    

1.3.3. 

Իրավական ակտի 

նախագծի վերաբերյալ 

անցկացված 

քննարկումների թիվը 

հատ 1   10      

1.3.4. 

Քննարկումներին 

մասնակցած անձանց 

թիվը 

մարդ 1    20     



2 

Մաքսային 

արժեքի 

որոշման՝ 

«Գործարքի 

արժեք» մեթոդի 

կիրառման 

խնդիրները 

2.1. 

Ստեղծել «Գործարքի 

արժեք» մեթոդի 

կիրառման արագ 

արձագանքման խումբ՝ 

հնարավորության 

դեպքում ներգրավելով 

բիզնեսի շահերը 

ներկայացողներ 

կազմակերպություննե

րի 

Որակակա

ն 

/Քանակա

կան 

1 

2.1.1. 

«Գործարքի արժեք» 

մեթոդի կիրառման 

արագ արձագանքման 

խմբի ստեղծման 

մասին իրավական 

ակտի նախագծի 

մշակման ժամկետը 

օր 1   
 Հունիսի 
30, 2018 

թվական 

    

2.1.2. 

Իրավական ակտի 

նախագծի վերաբերյալ 

անցկացված 

քննարկումների թիվը 

հատ 1    5     

2.1.3. 

Քննարկումներին 

մասնակցած անձանց 

թիվը 

մարդ 1    15     

2.1.4. 

Իրավական ակտը 

սահմանում է արագ 

արձագանքման խմբի. 

  2         

ա 
Կազմավորման 

ընթացակարգը 
  2    100     

բ 

Իրավասությունները և 

պարտավորություններ

ը 

  2    100     

գ 

Աշխատանքի 

արդյունքների 

հրապարակման 

ընթացակարգը 

  2    100     

3 

Մաքսային 

հսկողության 

«Կանաչ ուղի» և 

«Դեղին ուղի» 

ընթացակարգեր

ի 

ընտրությունից 

հետո 

համապատասխ

ան մարմնի 

որոշման հիման 

վրա կարող է 

կիրառվել 

հսկողության 

3.1. 

Վերանայել «Կանաչ 

ուղի» և «Դեղին ուղի» 

հսկողության 

տեսակների 

ընտրության համար 

ռիսկերի ցուցիչները, 

ռիսկի աստիճանները, 

ռիսկի աստիճանների 

տոկոսները, ռիսկի 

չափանիշները 

Որակակա

ն 

/Քանակա

կան 

0,5 

3.1.1. 

«Կանաչ ուղի» և 

«Դեղին ուղի» 

հսկողության 

տեսակների 

ընտրության 

չափանիշների 

վերանայման մասին 

իրավական ակտի 

նախագծի մշակման 

ժամկետը 

օր 1   
 Հունիսի 
30, 2018 

թվական 

    

3.1.2. 

Մշակված նախագծի 

վերաբերյալ 

անցկացված 

քննարկումների թիվը 

հատ 1    5     



«Կարմիր ուղի»  

ընթացակարգը 3.1.3. 

Քնանրկումներին 

մասնակցած անձանց 

թիվը 

մարդ 1    15     

3.1.4. 

Իրավական ակտի 

ընդունման ժամկետը 

համապատասխանում 

է սահմանված 

ժամկետին 

  2    100     

3.1.5. 

Իրավական ակտը 

սահմանում է Կանաչ 

ուղի» և «Դեղին ուղի» 

հսկողության 

տեսակների 

ընտրության համար  

նոր հետևյալ 

չափանիշներ. 

  2         

ա Ռիսկերի ցուցիչները   2   100      

բ Ռիսկի աստիճանները   2    100     

գ 
Ռիսկի աստիճանների 

տոկոսները 
  2    100     

դ Ռիսկի չափանիշները   2    100     

3.2. 

Վերանայել մաքսային 

հսկողության հետ 

բացթողումային 

հսկողության ռիսկերի 

ցուցիչները, ռիսկի 

աստիճանները, ռիսկի 

աստիճանների 

տոկոսները, ռիսկի 

չափանիշները 

Որակակա

ն 

/Քանակա

կան 

0,5 

3.2.1. 

Մաքսային 

հսկողության հետ 

բացթողումային 

հսկողության 

վերանայման 

վերաբերյալ 

իրավական ակտի 

նախագծի մշակման 

ժամկետը 

օր 1   

  

Հունիսի 

30, 2018 

թվական 

    

3.2.2. 

Մշակված իրավական 

ակտի վերաբերյալ 

անցկացված 

քննարկումների թիվը 

հատ 1   5      

3.3.3. 

Քննարկումներին 

մասնակցած անձանց 

թիվը 

մարդ 1    15     

3.3.4. 
Իրավական ակտը 

պարունակում է. 
  2         

ա 
Ռիսկերի փոփոխված 

ցուցիչները 
  2    100     



բ 
Ռիսկերի փոփոխված 

աստիճանները  
  2   100      

գ 

Ռիսկերի 

աստիճանների 

փոփոխված  

տոկոսները 

  2    100     

դ 
Ռիսկերի փոփոխված 

չափանիշները 
  2    100     

4 

Հսկողության 

լրացուցիչ 

երաշխիքների 

պակաս՝   

«Կանաչ ուղի» 

կամ «Դեղին 

ուղի» 

ընթացակարգից

՝ «Կարմիր ուղի» 

սահմանելու 

դեպքում 

4.1. 

Ստեղծել հսկողության 

լրացուցիչ 

երաշխիքներ՝ 

հայեցողությունների և 

չարաշահումների 

կանխարգելման 

նպատակով, այդ 

թվում՝ մշակել 

իրավական ակտի 

նախագիծ, 

նախատեսելով՝ 

«Կանաչ ուղի» կամ 

«Դեղին ուղի» 

ընթացակարգից՝ 

«Կարմիր ուղի» 

սահմանելու դեպքում՝ 

այդ մասին 

տնտեսավարող 

սուբյեկտին գրավոր 

պատճառաբանված 

որոշման 

տրամադրումը 

Որակակա

ն 

/Քանակա

կան 

1 

4.1.1. 

«Կանաչ ուղի» կամ 

«Դեղին ուղի» 

ընթացակարգից՝ 

«Կարմիր ուղի» 

սահմանելու 

վերաբերյալ 

իրավական ակտի 

նախագծի մշակման 

ժամկետ 

օր 1   

Մարտի 

31, 2018 

թվական  

    

4.1.2. 

Մշակված իրավական 

ակտի վերաբերյալ 

անցկացված 

քննարկումների թիվը 

հատ 1    5     

4.1.3. 

Քննարկումներին 

մասնակցած անձանց 

թիվը 

մարդ 1    15     

4.1.4. 

Իրավական ակտի 

ընդունման ժամկետը 

համապատասխանում 

է սահմանված 

ժամկետին 

  2    100     

4.1.5. 

Իրավական ակտը 

«Կանաչ ուղի» կամ 

«Դեղին ուղի» 

ընթացակարգից՝ 

«Կարմիր ուղի» 

սահմանելու դեպքում 

ապահովում է . 

  2         

ա 

Հայեցողությունների և 

չարաշահումների 

կանխարգելման 

հսկողության 

լրացուցիչ 

երաշխիքներ 

  2    100     



բ 

Տնտեսավարող 

սուբյեկտին «Կանաչ 

ուղի» կամ «Դեղին 

ուղի» ընթացակարգից՝ 

«Կարմիր ուղի» 

սահմանելու դեպքում 

գրավոր 

պատճառաբանված 

որոշման 

տրամադրման 

պահանջը 

  2    100     

5 

ՀՀ-ում 

բացակայում է 

մաքսային 

հսկողության 4-

րդ` «Կապույտ 

ուղի» 

ընթացակարգը 

5.1. 

Մշակել «Ռիսկերի 

գնահատման 

չափանիշների 

մեթոդաբանությունը 

սահմանելու մասին» 

ՀՀ ֆինանսների 

նախարարի 2011 

թվականի հունիսի 30-ի 

հրամանում 

փոփոխություններ 

կատարելու մասին 

իրավական ակտի 

նախագիծ, 

նախատեսելով 

մաքսային 

հսկողության 

«Կապույտ ուղի» 

ընթացակարգի 

ընտրողականության 

մեթոդաբանությունը 

Որակակա

ն 

/Քանակա

կան 

0,3 

5.1.1. 

«Կապույտ ուղի» 

ընթացակարգը և 

ընտրողականության 

մեթոդաբանությունը 

սահմանող իրավական 

ակտի նախգծի 

մշակման ժամկետը 

օր 1   

 Մարտի 

31, 2018 

թվական 

    

5.1.2. 

Իրավական ակտի 

վերաբերյալ 

անցկացված 

քննարկումների թիվը 

հատ 1   5      

5.1.3. 

Քննարկումներին 

մասնակցած անձանց 

թիվը 

մարդ 1    15     

5.1.4. 

Իրավական ակտը 

ընդունվել է 

սահմանված 

ժամկետում 

  2    100     

5.1.5. 

Իրավական ակտը 

համապատասխանում 

է միջազգային 

չափորոշիչներին 

  2    100     

5.2. 

Ներդնել մաքսային 

հսկողության 

«Կապույտ ուղի» 

ընթացակարգը 

Քանակակ

ան 
0,7 5.2.1. 

Մաքսային 

հսկողության 

«Կապույտ ուղի» 

ընթացակարգի 

ներդրման համար 

պահանջվող 

տեխնիկական 

նկարագրի մշակման 

ժամկետ 

օր 1   

 Փետրվա

րի 15, 

2018 

թվական 

    



5.2.2. 

Տեխնիկական 

նկարագրով 

սահմանված 

միջոցների 

ապահովման 

ժամկետը 

օր 1   

Մարտի 

31, 2018 

թվական  

    

5.2.3. 

Մաքսային 

հսկողության 

«Կապույտ ուղի» 

ընթացակարգի 

ներդրման ժամկետը 

օր 1   
 Մարտի 
31, 2018 

թվական 

    

6 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ 

կայքում ներդնել 

տրանսպորտայ

ին միջոցների 

մաքսային 

վճարների 

առցանց հաշվիչ 

6.1. 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ կայքում 

ներդնել 

տրանսպորտային 

միջոցների մաքսային 

վճարների 

հաշվարկման առցանց 

հաշվիչ 

  1 

6.1.1. 

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ կայքում  

փոփոխությունների 

վերաբերյալ 

իրավական ակտի 

ընդունման ժամկետը 

օր 1   

Հունվար

ի 31, 2018 

թվական  

    

6.1.2. 

Կայքում 

փոփոխությունների 

կատարման համար 

տեխնիկական 

նկարագրի մշակման 

ժամկետը 

օր 1   

 Հունվար

ի 31, 2018 

թվական 

    

6.1.3. 

Կայքում 

փոփոխությունների 

ծրագրային 

ապահովման 

ժամկետը 

օր 1   
 Մարտի 
31, 2018 

թվական 

    

6.1.4. 

Կայքում ներդրված 

հաշվիչը 

հնարավորություն  է 

տալիս. 

  2         

ա 

Ինքնուրույն 

հաշվարկել 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

մաքսային սահման 

տեղափոխվող 

տրանսպորտային 

միջոցների մաքսային 

վճարները  

  2    100     



բ 

Ինքնուրույն 

հաշվարկել 

Հայաստանի 

Հանրապետության 

մաքսային սահման 

տեղափոխվող 

տրանսպորտային 

միջոցների համար 

նախատեսված 

հարկերը 

  2    100     

              

              Ծանոթություն.                                                                                                   

1.Ժամկետային ցուցանիշների 

համար, որոնց չափման միավոր 

հանդիսանում է օրը, թիրախային 

և փաստացի արժեքները 

հաշվարկվում են սկսած որոշակի 

նախoրոք սահմանված 

ժամկետից        

            

3.ՊԵԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 

ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ՎՍՏԱՀՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ 

ԱՄՐԱՊՆԴԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

ԳՈՐԾՈՒՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 

ՁԵՌՆԱՐԿՈՒՄ  

  

         

              

Հ/Հ 

Կոռուպցիոն 

ռիսկի 

անվանումը 

Գործող

ության 

հերթա

կան 

համար

ը 

Գործողության 

անվանումը 

Գործողութ

յան 

բնույթը 

Գործողո

ւթյան 

տեսակա

րար 

կշիռը 

Ցուցանի

շի 

հերթակ

ան 

համարը 

Ցուցանիշի անվանումը 

Ցուցան

իշի 

չափմա

ն 

միավո

րը 

Ցուցանի

շի 

բնույթը                         

(1-

քանակա

կան, 2-

որակակ

ան) 

Ցուցանի

շի 

փաստա

ցի 

արժեքը 

Ցուցանի

շի 

թիրախա

յին 

արժեքը 

Ցուցան

իշի 

կատա

րողակ

անը 

Գործող

ության  

միավո

րը 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 14 



1 

«Օպերատիվ-

հետախուզակա

ն 

գործունեության 

մասին» ՀՀ 

օրենքով 

նախատեսված 

կարգավորումն

երի 

հստակեցման 

անհրաժեշտութ

յուն: 

1.1. 

Մշակել իրավական 

ակտի նախագիծ, որով 

կբացառվի օպերատիվ 

հետախուզական 

միջոցառումներ 

իրականացնող 

սուբյեկտների կողմից 

վարչական 

վարույթների 

իրականացումը 

Որակակա

ն 

/Քանակա

կան 

1 

1.1.1. 

«Օպերատիվ-

հետախուզական 

գործունեության 

մասին» ՀՀ օրենքի 

փոփոխության 

վերաբերյալ 

իրավական ակտի 

նախագծի մշակման 

ժամկետ 

օր 1   

 Հունիսի 

30, 2018 

թվական 

    

1.1.2. 

Մշակված նախագծի 

վերաբերյալ 

անցկացված 

քննարկումների թիվը 

հատ 1    5     

1.1.3. 

Քննարկումներին 

մասնակցած անձանց 

թիվը 

մարդ 1    15     

1.1.4. 

Իրավական ակտը 

ընդունվել է 

սահմանված 

ժամկետներում 

  2    100     

1.1.5. 

Իրավական ակտը 

բացառում է 

օպերատիվ 

հետախուզական 

միջոցառումներ 

իրականացնող 

սուբյեկտների կողմից 

վարչական 

վարույթների 

իրականացումը 

  2    100     

2 

Տնտեսվարող 

սուբյեկտների 

իրավունքների 

պաշտպանությ

ան  

մեխանիզմների 

կատարելագործ

ում 

2.1. 

Մշակել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի 

12.04.2016թ.-ի 18-Ն 

հրամանում 

օրենսդրական 

փոփոխությունների 

նախագիծ 

Որակակա

ն 

/Քանակա

կան 

0,4 

2.1.1. 
Նախագծի մշակման 

ժամկետը 
օր 1   

 Սեպտեմ

բերի 30, 

2018 

թվական 

    

2.1.2. 

Մշակված նախագծի 

վերաբերյալ 

անցկացված 

քննարկումների թիվը 

հատ 1   5      

2.1.3. 

Քննարկումներին 

մասնակցած անձանց 

թիվը 

մարդ 1    15     

2.1.4. 
Նախագիծն ընդունվել 

է սահմանված 
  2    100     



ժամկետներում 

2.1.5. 
Ընդունված իրավական 

ակտը սահմանում է. 
  2         

ա 

Շահերի բախման 

դեպքերում 

համապատասխան 

կարգավորումներ 

  2    100     

բ 
Խորհրդի անդամների 

թիվն ու կազմը 
  2    100     

2.2. 

Ներդնել 

Գանգատարկման 

հանձնաժողովի նիստի 

ձայնագրման 

համակարգ, նիստի 

արձանագրությունը 

վարել նիստի 

ձայնային 

արձանագրման և 

համակարգչային 

եղանակով 

միաժամանակ 

համառոտագրման 

միջոցով 

Քանակակ

ան 
0,6 

2.2.1. 

Գանգատարկման 

հանձնաժողովի նիստի 

անցկացման 

ընթացակարգի 

վերանյման ժամկետը 

օր 1   

 Սեպտեմ

բերի 30, 
2018 

թվական 

    

2.2.2. 

Նիստի ձայնագրման 

համար տեխնիկական 

սարքավորումների 

ձեռքբերման և 

տեղադրման ժամկետը 

օր 1   

 Օգոստո

սի 15, 
2018 

թվական 

    

2.2.3. 

Նիստի ընթացքը 

համակարգչային 

եղանակով 

համառոտագրման 

համար տեխնիկական 

միջոցների 

ձեռքբերման և 

տեղադրման ժամկետը 

օր 1   

Սեպտեմ

բերի 30, 

2018 

թվական  

    

2.2.4. 

Ձայնագրված և 

համառոտագրված 

առաջին նիստի 

անցկացման ժամկետը 

օր 1   

Տեղեկա

տվությու

նը 

հասանել

ի չէ  

    

3 

Ստուգումների 

կազմակերպմա

ն և անցկացման 

կարգավորումն

երը 

3.1. 

Մշակել հարկային 

հսկողության՝ 

ստուգումների և 

ուսումնասիրություննե

րի կազմակերպման 

անցկացման և 

իրականացման կարգը 

Քանակակ

ան 
0,1 3.1.1. 

Հարկային 

հսկողության՝ 

ստուգումների և 

ուսումնասիրություննե

րի կազմակերպման, 

անցկացման և 

իրականացման կարգի 

նախագծի մշակման 

ժամկետը 

օր 1   

 Մարտի 

15, 2018 

թվական 

    



3.1.2. 

Մշակված նախագծի 

վերաբերյալ 

անցկացված 

քննարկումների թիվը 

հատ 1    5     

3.1.3. 

Քննարկումներին 

մասնակցած անձանց 

թիվը 

մարդ 1    15     

3.1.4. 
Մշակված կարգի 

ընդունման ժամկետը 
օր 1   

 Մարտի 

31, 2018 

թվական 

    

3.2. 

Մշակել  ստուգումների 

և 

ուսումնասիրություննե

րի ընտրանքի և 

յուրաքանչյուր դեպքի 

ստուգման և 

ուսումնասիրության 

ծրագիր կազմելու 

կարգը,  

Քանակակ

ան 
0,2 

3.2.1. 

Ստուգումների և 

ուսումնասիրություննե

րի ընտրանքի և 

յուրաքանչյուր դեպքի 

ստուգման և 

ուսումնասիրության 

ծրագիր կազմելու 

կարգի նախագծի 

մշակման ժամկետը 

օր 1   

 Մարտի 

15, 2018 

թվական 

    

3.2.2. 

Մշակված նախագծի 

վերաբերյալ 

անցկացված 

քննարկումների թիվը 

հատ 1   5      

3.2.3. 

Քննարկումներին 

մասնակցած անձանց 

թիվը 

մարդ 1    10     

3.2.4. 
Մշակված կարգի 

ընդունման ժամկետը 
օր 1   

 Մարտի 

31, 2018 

թվական 

    

3.3. 

Մշակել խմբի 

անդամների 

իրավասությունների, 

գործառույթների և 

պատասխանատվությ

ան շրջանակները 

սահմանող կարգ 

Քանակակ

ան 
0,2 

3.3.1. 

Խմբի անդամների 

իրավասությունների, 

գործառույթների և 

պատասխանատվությ

ան շրջանակները 

սահմանող կարգի 

նախագծի մշակման 

ժամկետը 

օր 1   

 Մարտի 

15, 2018 

թվական 

    

3.3.2. 

Մշակված նախագծի 

վերաբերյալ 

անցկացված 

քննարկումների թիվը 

հատ 1   5      

3.3.3. 
Քննարկումներին 

մասնակցած անձանց 
մարդ 1    15     



թիվը 

3.3.4. 
Մշակված կարգի 

ընդունման ժամկետը 
օր 1   

 Մարտի 

31, 2018 

թվական 

    

              

              Ծանոթություն.                                                                                                   

1.Ժամկետային ցուցանիշների 

համար, որոնց չափման միավոր 

հանդիսանում է օրը, թիրախային 

և փաստացի արժեքները 

հաշվարկվում են սկսած որոշակի 

նախօրոք սահմանված 

ժամկետից        

           
4.ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 

ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ 

   

         

              

Հ/Հ 

Կոռուպցիոն 

ռիսկի 

անվանումը 

Գործող

ության 

հերթա

կան 

համար

ը 

Գործողության 

անվանումը 

Գործողութ

յան 

բնույթը 

Գործողո

ւթյան 

տեսակա

րար 

կշիռը 

Ցուցանի

շի 

հերթակ

ան 

համարը 

Ցուցանիշի անվանումը 

Ցուցան

իշի 

չափմա

ն 

միավո

րը 

Ցուցանի

շի 

բնույթը                         

(1-

քանակա

կան, 2-

որակակ

ան) 

Ցուցանի

շի 

փաստա

ցի 

արժեքը 

Ցուցանի

շի 

թիրախա

յին 

արժեքը 

Ցուցան

իշի 

կատա

րողակ

անը 

Գործող

ության  

միավո

րը 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 14 

1 

Հարկային և 

մաքսային 

ծառայություննե

րի մասին 

հետազոտությու

ններ 

1.1. 

Ներդնել հարկային և 

մաքսային 

ծառայությունների 

մասին 

հետազոտությունների 

իրականացման 

ընթացակարգեր 

Որակակա

ն 

/Քանակա

կան 

1 1.1.1. 

Հարկային և մաքսային 

ծառայությունների 

մասին 

հետազոտությունների 

իրականացման 

տեխնիկական 

հանձնարարականի 

հաստատման 

ժամկետը 

օր 1   

 Օգոստո

սի 31, 

2018 

թվական 

    



1.1.2. 

Հետազոտությունների 

մեթոդաբանության և 

ընտրանքի 

հաշվարկման 

աշխատանքների 

իրականացման 

ժամկետը 

օր 1   

Սեպտեմ

բերի 30, 

2018 

թվական  

    

1.1.3. 

Հետազոտությունների 

գործիքակազմի 

մշակման 

աշխատանքների 

ժամկետը 

օր 1   

 Սեպտեմ

բերի 30, 

2018 

թվական 

    

1.1.4. 

Հետազոտությունների 

վերաբերյալ 

տեղեկատվության 

հավաքագման 

ընթացակարգի 

հաստատման 

ժամկետը 

օր 1   
15, 2018 

թվական  
    

1.1.5. 

Տեղեկատվության 

հավաքագրման 

աշխատանքները 

համապատասխանում 

են 

մեթոդաբանությանը և 

հաստատված 

ընթացակարգին 

  2    100     

1.1.6. 

Հետազոտությունների 

արդյունքում ամփոփ 

հաշվետվությունների 

պատրաստման 

ժամկետները 

օր 1   

Դեկտեմբ

երի 15, 
2018 

թվական  

    

1.1.7. 

Հետազոտությունների 

արդյունքներից բխող 

միջոցառումների 

մշակման պլան 

ժամանակացույցի 

հաստատման 

ժամկետը 

օր 1   

 Դեկտեմ

բերի 15, 

2018 

թվական 

    

1.1.8. 

Հետազոտությունների 

արդյունքները և պլան 

ժամանակացույցը 

հրապարակվել են 

  2    100     



2 

Պատասխանա

տվության 

կիրառում՝ 

մաքսային 

հայտարարագր

երում փոքր 

խախտումների 

առկայության 

հայտնաբերման 

դեպքում 

2.1. 

Մշակել իրավական 

ակտի նախագիծ՝ 

նախատեսելով 

խախտումների 

որոշակի թույլատրելի 

չափ բոլոր այն 

դեպքերի համար, երբ 

մաքսային 

փաստաթղթերում 

կատարված 

բացթողումները, 

խախտումները կամ 

սխալները, որոնք 

հեշտությամբ ուղղելի 

են և ակնհայտորեն չեն 

պարունակում կոպիտ 

շեղումներ, 

պետությանը չեն 

պատճառում վնաս, 

դիտարկել որպես 

նվազ կարևորություն 

ունեցող 

իրավախախտում և 

սահմանել 

նախազգուշացում՝ 

որպես 

պատասխանատվությո

ւն միջոց 

Որակակա

ն 

/Քանակա

կան 

1 

2.1.1. 

Իրավական ակտի 

նախագծի մշակման 

ժամկետը 

օր 1   
Մարտի 
31, 2018 

թվական  

    

2.1.2. 

Մշակված իրավական 

ակտի վերաբերյալ 

անցկացված 

քննարկումնեի թիվը 

հատ 1    5     

2.1.3. 

Քննարկումներին 

մասնակցած անձանց 

թիվը 

մարդ 1    10     

2.1.4. 

Իրավական ակտ 

ընդունվել է 

սահմանված 

ժամկետում 

  2    100     

2.1.5. 
Իրավական ակտը 

սահմանում է. 
  2         

ա 

Խախտումների 

որոշակի թույլատրելի 

չափ, որոնց համար 

նախատեսվում է 

որպես 

պատասխանատվությո

ւն՝ նախազգուշացում 

  2    100     

բ 

Թույլատրելի 

խախտումների հստակ 

նկարագիրը և դրանք 

որպես նվազ 

կարևորություն 

ունեցող 

իրավախախտում  

ճանաչելու դեպքերը 

  2    100     

2.1.6. 

Իրավական ակտն 

ապահովում է որպես  

թույլատրելի 

խախտումներ 

այնպիսի 

խախտումների 

ճանաչումը, որոնք. 

  2         

ա 
Հեշտությամբ ուղղելի 

են 
  2    100     



բ 

Ակնհայտորեն չեն 

պարունակում կոպիտ 

շեղումներ 

  2    100     

գ 
Պետությանը չեն 

պատճառում վնաս 
  2    100     

              

              

              Ծանոթություն.                                                                                                   

1.Ժամկետային 

ցուցանիշների համար, 

որոնց չափման 

միավոր հանդիսանում 

է օրը, թիրախային և 

փաստացի արժեքները 

հաշվարկվում են 

սկսած որոշակի 

նախօրոք սահմանված 

ժամկետից        

  

           

5.ԳՈՐԾԱՐԱՐՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ԵՎ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

          

              

Հ/Հ 

Կոռուպցիոն 

ռիսկի 

անվանումը 

Գործող

ության 

հերթա

կան 

համար

ը 

Գործողության 

անվանումը 

Գործողութ

յան 

բնույթը 

Գործողո

ւթյան 

տեսակա

րար 

կշիռը 

Ցուցանի

շի 

հերթակ

ան 

համարը 

Ցուցանիշի անվանումը 

Ցուցան

իշի 

չափմա

ն 

միավո

րը 

Ցուցանի

շի 

բնույթը                         

(1-

քանակա

կան, 2-

որակակ

ան) 

Ցուցանի

շի 

փաստա

ցի 

արժեքը 

Ցուցանի

շի 

թիրախա

յին 

արժեքը 

Ցուցան

իշի 

կատա

րողակ

անը 

Գործող

ության  

միավո

րը 



1 

Հակակոռուպցիո

ն բնույթի 

հանրային 

իրազեկման 

քարոզարշավներ

ի 

կազմակերպում 

1.1. 

Իրականացնել 

հանրային իրազեկման 

քարոզարշավներ 

տնտեսվարող 

սուբյեկտների 

շրջանում՝ հարկային և 

մաքսային 

ոլորտներում 

հակակոռուպցիոն 

ընկալման 

մակարդակի 

բարձրացման 

ուղղությամբ 

Որակակա

ն 

/Քանակա

կան 

1 

1.1.1. 

Հանրային իրազեկման 

միջոցառումների 

պլան-

ժամանակացույցի 

նախագծի մշակում 

օր 1   

Հունվար

ի 1, 2018 

թվական

ից մինչև 

Դեկտեմբ

երի 31, 

2018 

թվական  

    

1.1.2. 

Մշակված 

միջոցառումների 

պլան- 

ժամանակացույցի 

վերաբերյալ 

անցկացված 

քննարկումների թիվը 

հատ 1    5     

1.1.3. 

Քննարկումներին 

մասնակցած անձանց 

թիվը 

մարդ 1    15     

1.1.4. 

Պլան-

ժամանակացույցի 

հաստատման 

ժամկետը 

օր 1   

 Հունվար

ի 15, 2018 

թվական 

    

1.1.5. 

Պլան-

ժամանակացույցը 

սահմանում է. 

  2         

ա 

Իրազեկման 

միջոցառումների 

ցանկը 

  2    100     

բ 

Միջոցառումների 

իրականացման 

ժամկետը 

  2    100     

գ 

Միջոցառումների 

իրականացման 

համար անհրաժեշտ 

ֆինանսական 

միջոցները 

  2    100     

դ 

Միջոցառման 

իրականացման 

համար 

պատասխանատու 

կառույցը 

  2    100     

ե 
Միջոցառման 

արդյունքի համառոտ 
  2   100      



նկարագիրը 

              

              Ծանոթություն.                                                                                                   

1.Ժամկետային 

ցուցանիշների համար, 

որոնց չափման 

միավոր հանդիսանում 

է օրը, թիրախային և 

փաստացի արժեքները 

հաշվարկվում են 

սկսած որոշակի 

նախօրոք սահմանված 

ժամկետից        

             


