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Հոդված 3. Ստուգումների նպատակը և անցկացման կարգը 

 
3. Հրամանի կամ հանձնարարագրի երկու օրինակը, ստուգումն սկսելուց առնվազն 3 

աշխատանքային օր առաջ, պատշաճ ձևով (առձեռն կամ փոստով) ներկայացվում է 
տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարին կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձին, 
բացառությամբ վիճակախաղերի, շահումով խաղերի և գրավատների կազմակերպման 
համապատասխան լիցենզիա (թույլտվություն) ստացած կազմակերպիչների կողմից 
գործունեության իրականացման համար նախատեսված պարտադիր պահանջների 
պահպանման,  չափագիտական վերահսկողության իրականացնող տեսչական 
մարմնիկողմից թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշման, 
հարգադրոշմման, մանրածախ առուվաճառքի, թանկարժեք մետաղների զտարկման, 
բանկային ոսկու, ստանդարտացված ձուլակտորների արտադրության նկատմամբ և 
օտարվող ապրանքների չափագիտական վերահսկողության իրականացման, Հայաստանի 
Հանրապետության առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության կողմից 
ժամկետանց ապրանքների, բացառությամբ սննդամթերքի վաճառքի, ինչպես նաև 
նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին արտադրանքի, բացառությամբ սննդամթերքի 
ծառայությունների, բացառությամբ հանրային սննդի ոլորտի համապատասխանության 
վերահսկողության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից առանց պայմանագրի կնքման աշխատող 
պահելու կամ աշխատանքային պայմանագրում Հայաստանի Հանրապետության 
աշխատանքային օրենսգրքի 84-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ 
կետերով նախատեսված պայմանները չներառելու դեպքերի բացահայտմանն ուղղված 
դեպքերում իրականացվող ստուգումների, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի նախարարության կամ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական 
մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի կողմից ըստ 
անհրաժեշտության իրականացվող ստուգումների և (կամ) բնապահպանական տեսչական 
մարմինների, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր միջուկային 
անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի կողմից ատոմային էներգիայի 
օգտագործման օբյեկտներում իրականացվող ստուգումների, Հայաստանի 
Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից դեղերի շրջանառության 
ոլորտում օրենքով նախատեսված գործունեություն իրականացնող տնտեսավարող 
սուբյեկտներում, «Երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման և մանկական սննդի 
շրջանառության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքից բխող 
պարտավորությունների կատարման ստուգումների, բժշկական օգնություն և սպասարկում 
իրականացնող լիցենզավորված անձանց մոտ` արյան, դրա բաղադրամասերի որակի, 
անվտանգության և փոխներարկումային բժշկական օգնության և սպասարկման 
գործունեության մասով իրականացվող ստուգումների և պետական հիգիենիկ ու 
հակահամաճարակային ծառայության մարմինների կողմից բնակչության 
ջրամատակարարման և ջրօգտագործման, քիմիական նյութերի և կենսաբանական 
միջոցների կիրառման, դպրոցական և նախադպրոցական հիմնարկների ու բնակավայրերի 
բարվոք սանիտարական վիճակի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության 
գյուղատնտեսության նախարարության` անասնաբուժական պետական տեսչության 
մարմինների կողմից կենդանական ծագման մթերքի և հումքի, կերերի և լրացակերերի 
վերամշակման, պահպանման, տեղափոխման և իրացման, կենդանիների պահվածքի, 
տեղափոխման, իրացման, սպանդի գործընթացներում անասնաբուժասանիտարական 
անվտանգության, Հայաստանի Հանրապետության անասնաբուժության բնագավառի 
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օրենսդրության, կենդանիների հիվանդությունների, կենդանիների և մարդկանց համար 
ընդհանուր վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերացման միջոցառումների 
կազմակերպման և իրականացման խախտումների բացահայտմանն ուղղված դեպքերում, 
բույսերի կարանտինի և երկրագործության պետական տեսչության մարմինների կողմից 
կարանտինային վնասատուների, բույսերի հիվանդությունների և մոլախոտերի դեմ 
պայքարի աշխատանքների նկատմամբ, կարանտինային ստուգման և համապատասխան 
մշակման չենթարկված արտասահմանյան երկրներից բերված նյութերը սահմանային 
երկաթուղային կայարաններից, ավտոկայարաններից, օդանավակայաններից և 
սահմանային այլ կետերից արտահանման նկատմամբ, հողօգտագործողների կողմից ոչ 
կարանտինային մոլախոտերի դեմ պայքարի ուղղությամբ միջոցներ չձեռնարկելու 
նկատմամբ, ժամկետանց, անորակ և արտադրությունից դուրս եկած բույսերի 
պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների նկատմամբ, ինչպես նաև 
համապատասխան անվանացանկում չընդգրկված և ոչ թույլատրելի պայմաններում 
վաճառվող, հողում և բուսական ծագում ունեցող մթերքներում թունանյութերի և 
պարարտանյութերի թույլատրելի մնացորդային առավելագույն քանակների գերազանցման 
նկատմամբ գյուղատնտեսության ոլորտի պետական կառավարման լիազոր մարմնի 
կազմում գործող համապատասխան պետական տեսչության կողմից առանց անհրաժեշտ 
տեխնոլոգիական սարքավորումների և համապատասխան տեխնոլոգիական 
գործընթացներ իրականացնելու, սննդամթերքի արտադրության, վերամշակման և իրացման 
փուլերում օգտագործվող տրանսպորտային միջոցներին, արտադրամասերին, 
պահեստային և այլ տարածքներին ներկայացվող պահանջների և կանոնների պահպանման, 
սննդամթերքի արտադրության համար օգտագործվող պարենային հումքին, ջրին, օժանդակ 
նյութերին, սննդային հավելումներին, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերին և վերամշակված 
սննդամթերքին և դրանց պահման պայմաններին ներկայացվող պահանջների, ախտահանող 
նյութերի և կրծողների ու վնասատուների դեմ պայքարի միջոցների օգտագործմանը 
ներկայացվող պահանջների և դրանց պահման պայմանների, մակնշմանը ներկայացվող 
պահանջների ապահովման, սննդամթերքի անվտանգության հետ առնչվող օրենքների և այդ 
օրենքների հիման վրա ընդունված իրավական այլ ակտերի կիրառման խախտումների 
բացահայտմանն ուղղված դեպքերում, իրականացվող ստուգումների: Վերջինս պարտավոր 
է ստորագրել 1 օրինակի վրա` հաստատելով, որ ծանուցված է ստուգման անցկացման 
մասին: Ստորագրված օրինակը վերադարձվում է ստուգող պետական մարմնի 
պաշտոնատար անձին: 


