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Համարը ՀՕ-17-Ն
Տիպը Օրենք
Սկզբնաղբյ րը ՀՀՊՏ 2011.01.26/4(807) Հոդ.47
Ընդ նող մարﬕնը ՀՀ Ազգային ժողով
Ստորագրող մարﬕնը ՀՀ Նախագահ
Վավերացնող մարﬕնը
Ուժի ﬔջ մտնել ամսաթիվը 05.02.2011

Տեսակը Հիﬓական
Կարգավիճակը Գործ մ է
Ընդ նման վայրը Երևան
Ընդ նման ամսաթիվը 22.12.2010
Ստորագրման ամսաթիվը 15.01.2011
Վավերացման ամսաթիվը
Ուժը կորցնել ամսաթիվը

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
21.03.2011 N 197-Ա ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇ ՄԸ «ՆԵՐՔԻՆ Ա ԴԻՏԻ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿ...
11.08.2011 N 1233-Ն ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՄԸ ՆԵՐՔԻՆ Ա ԴԻՏԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵ...
08.12.2011 թիվ 974-Ն ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ՆԵՐՔԻՆ Ա ԴԻՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿ...
17.02.2012 թիվ 143-Ն ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՆԵՐՔԻՆ Ա...
23.02.2012 թիվ 165-Ն ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՆԵՐՔԻՆ Ա ԴԻՏԻ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ...
31.05.2012 N 732-Ն ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՄԸ 50 ՏՈԿՈՍ ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑ...
30.11.2012 թիվ 1050-Ն ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐ...
12.12.2012 թիվ 1096-Ն ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՆԵՐՔԻՆ Ա ԴԻՏԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ Օ...
08.08.2013 N 896-Ն ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՄԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ ԹՅ ՆՆԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ Ա ԴԻ...
13.02.2014 N 176-Ն ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՄԸ ՆԵՐՔԻՆ Ա ԴԻՏՈՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳ...
21.08.2014 թիվ 541-Ն ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՆԵՐՔԻՆ Ա ԴԻՏՈՐՆԵՐԻ ՇԱՐ ՆԱԿ...

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՆԵՐՔԻՆ Ա

ԴԻՏԻ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ

ԹՅԱՆ

ՕՐԵՆՔԸ
Ընդ նված է 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ին

ՆԵՐՔԻՆ Ա
ԳԼ
ԸՆԴՀԱՆ
Հոդված 1.

ԴԻՏԻ ՄԱՍԻՆ
Խ 1
Ր ԴՐ

ՅԹՆԵՐ

Օրենքի կարգավորման առարկան

1. Ս յն օրենքը սահման մ է հանրային հատվածի կազմակերպ թյ նների ներքին ա դիտի սկզբ նքները,
բն յթը, շրջանակը, համակարգը, ներքին ա դիտի մասնակիցների հիﬓական իրավ նքներն
պարտական թյ նները, ինչպես նաև կարգավոր մ է ներքին ա դիտի կազմակերպման և գործ նե թյան հետ
կապված հիﬓական հարաբեր թյ նները:

Հոդված 2.

Օրենք մ օգտագործվող հիﬓական հասկաց թյ նները

Ս յն օրենք մ օգտագործվ մ են հետևյալ հիﬓական հասկաց թյ նները`
1) հանրային հատվածի կազմակերպ թյ ններ (այս հետ` կազմակերպ թյ ններ)`
ա. Հայաստանի Հանրապետ թյան Սահմանադր թյամբ և Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքներով
նախատեսված պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարﬕններ,
բ. պետ թյան կամ համայնքների հիﬓարկներ,
գ. պետական կամ համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպ թյ ններ,
https://www.arlis.am

1/8

1/20/2020

DocumentView

դ. հիս ն տոկոսից ավելի պետական կամ համայնքային մասնակց թյամբ կազմակերպ թյ ններ.
2) ներքին ա դիտ` անկախ, օբյեկտիվ հավաստիացման և խորհրդատվական գործառ յթ, որն ղղված է
կազմակերպ թյան գործ նե թյան արդյ նքի ﬔծացմանը և բարելավմանը: Այն աջակց մ է կազմակերպ թյանը
հասնել իր նպատակներին` կազմակերպ թյան ռիսկերի կառավարման, հսկող թյան կառավարչական
գործընթացների համակարգված և կանոնակարգված գնահատման բարելավման ﬕջոցով:
Ներքին ա դիտն իրականացվ մ է ներքին ա դիտի ռազմավարական և տարեկան ծրագրերի հիման վրա`
կազմակերպ թյան ղեկավար թյանը հավաստիացման կամ խորհրդատվական ծառայ թյ ններ մատ ցել
ﬕջոցով.
3) ներքին ա դիտի համակարգ` ներքին ա դիտի իրականացման նպատակով Հայաստանի
Հանրապետ թյան օրենսդր թյամբ նախատեսված ընթացակարգերի, պահանջների և ներքին ա դիտի
մասնակիցների իրավ նքների և պարտական թյ նների ամբողջ թյ նը.
4) ֆինանսական կառավարման, հսկող թյան համակարգեր` կազմակերպ թյան ղեկավար թյան կողﬕց
սահմանված կանոնների (քաղաքական թյան), ընթացակարգերի և գործող թյ նների ամբողջ թյ նը, որով
ողջաﬕտ ձևով երաշխավորվ մ է հետևյալ պայմաններին համապատասխան կազմակերպ թյան նպատակների
իրականաց մը`
ա. Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենսդր թյանը և կազմակերպ թյան գործ նե թյանն առնչվող այլ
պայմաններին (պայմանագրերին և այլնին) համապատասխան թյ ն,
բ. տնտեսող, արդյ նավետ և օգտավետ գործառ յթներ,
գ. տեղեկ թյ նների ամբողջական թյ ն և վստահելի թյ ն,
դ. կոր ստներից, չարաշահ ﬓերից և ﬖասներից ակտիﬖերի ռես րսների պահպանման հ սալի թյ ն.
5) տնտեսող` նախատեսված արդյ նքին կամ նպատակին հասնել համար նախատեսված ռես րսների
նվազեց մ` պահպանելով նախապես սահմանված որակը.
6) արդյ նավետ` գործառ յթի արդյ նքի կամ նպատակի իրագործման աստիճան, այսինքն` գործառ յթի
արդյ նքի կամ նպատակի մասով պլանավորված և փաստացի վիճակների հաﬔմատ թյ նը.
7) օգտավետ` տրված ռես րսների (ներդր ﬓերի) պարագայ մ գործառ յթի արդյ նքի կամ նպատակի
առավելագ յն մակարդակի ապահով մ.
8) ռիսկ` իրադարձ թյան տեղի նենալ հավանական թյ ն, որը կարող է ազդել կազմակերպ թյան
նպատակների իրագործման վրա: Ռիսկը չափվ մ է ազդեց թյամբ և տեղի նենալ հավանական թյամբ.
9) ռիսկերի կառավար մ` կազմակերպ թյան նպատակների իրականացման համար ռիսկերի
բացահայտման, գնահատման և հսկման գործընթաց.
10) հսկող թյ ն` կազմակերպ թյան ղեկավար թյան գործող թյ ններ` ղղված կազմակերպ թյան
նպատակների իրականացման ռիսկերի կանխմանը կամ նվազեցմանը.
11) անկախ թյ ն` ներքին ա դիտի գործառ յթի` կազմակերպ թյան այլ գործառ յթներից առանձնացված
իրականաց մ.
12) օբյեկտիվ թյ ն` ներքին ա դիտորների կողﬕց ա դիտի ընթացք մ տեղեկ թյ նների հավաքագրման,
գնահատման և փոխանակման գործընթաց մ մասնագիտական անշահախնդր թյան անվերապահ ց ցաբեր մ:
Ներքին ա դիտորները իրականացն մ են բոլոր հանգամանքների հավասարակշռված և համարժեք գնահատ մ և
չեն ենթարկվ մ սեփական հետաքրքր թյ նների կամ այլ անձանց դատող թյ նների անհարկի ազդեց թյանը.
13) կարող նակ թյ ն` ներքին ա դիտորների կողﬕց համապատասխան գիտելիքների, հմտ թյ նների,
փորձառ թյան և իրենց պարտական թյ նները կատարել համար անհրաժեշտ այլ կարող թյ նների
տիրապետ մը և կիրառ մը.
14) անկողﬓակալ թյ ն` ներքին ա դիտորների` իրենց աշխատանքի ազնիվ և պատասխանատ
իրականաց մ.
15) գաղտնի թյ ն` ներքին ա դիտորների` աշխատանքի ընթացք մ ստացած տեղեկ թյ նների հ սալի
պահպան մը: Ներքին ա դիտորները պարտավոր են առանց համապատասխան լիազոր թյան չհրապարակել և
չտրամադրել գործ նե թյան ընթացք մ կամ արդյ նք մ իրենց հայտնի դարձած տեղեկ թյ նները,
բացառ թյամբ օրենսդր թյամբ նախատեսված դեպքերի.
16) ներքին ա դիտի ստանդարտներ` ﬕջազգայնորեն ճանաչված ներքին ա դիտի մասնագիտական
գործ նե թյան ստանդարտների հիման վրա հաստատված Հայաստանի Հանրապետ թյան ներքին ա դիտի
մասնագիտական գործ նե թյան ստանդարտները.
17) վարքագծի կանոններ` ﬕջազգայնորեն ճանաչված ներքին ա դիտորների վարքագրքի հիման վրա
հաստատված Հայաստանի Հանրապետ թյան ներքին ա դիտորների վարքագծի կանոնները: Վարքագծի
կանոնները տարածվ մ են ինչպես անհատ ներքին ա դիտորների, այնպես էլ ներքին ա դիտ իրականացնող
կազմակերպ թյ նների վրա.
18) ներքին ա դիտի կանոնակարգ` կազմակերպ թյան ներքին ա դիտի ստորաբաժանման ղեկավարի
ներկայացմամբ կազմակերպ թյան ղեկավարի հաստատած փաստաթ ղթ, որով սահմանվ մ են ներքին
ա դիտի նպատակը, լիազոր թյ նները և պարտական թյ նները: Այլ պայմաններից բացի, կանոնակարգը նաև`
ա. մատնանշ մ է կազմակերպ թյ ն մ ներքին ա դիտի դիրքը,
բ. սահման մ է ներքին ա դիտի շրջանակը,
գ. կարգավոր մ է ներքին ա դիտորների համար ա դիտորական առաջադրանքների կատարման
նպատակով անհրաժեշտ փաստաթղթերի, աշխատակազﬕ և գ յքի հետ կապված հարցերը.
19) ա դիտորական առաջադրանք` ներքին ա դիտի կոնկրետ առաջադրանքը կամ ս ﬓասիր թյ նը,
որը ներառ մ է հավաստիացման կամ խորհրդատվ թյան ծառայ թյ ն.
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20) լիազոր մարﬕն` Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյան սահմանած պետական մարﬕն.
21) ներքին ա դիտի կոﬕտե` կազմակերպ թյան ղեկավարի ձևավորած և նրա կողﬕց ղեկավարվող
կոլեգիալ մարﬕն, որն աջակց մ է կազմակերպ թյան ներքին ա դիտի համակարգին և այդ նպատակով
իրականացն մ է ս յն օրենքով նախատեսված լիազոր թյ ններ:

Հոդված 3.

Ներքին ա դիտի սկզբ նքները

1. Ներքին ա դիտն իրականացվ մ է ներքին ա դիտի ստանդարտների, ներքին ա դիտորների վարքագծի
կանոնների և հետևյալ սկզբ նքների համաձայն`
1) անկախ թյ ն.
2) օբյեկտիվ թյ ն.
3) կարող նակ թյ ն.
4) անկողﬓակալ թյ ն.
5) գաղտնի թյ ն:
2. Ներքին ա դիտն աջակց մ է կազմակերպ թյան ղեկավարին, որը պատասխանատ է Հայաստանի
Հանրապետ թյան օրենսդր թյանը համապատասխանող և արդյ նավետ ֆինանսական կառավարման,
հսկող թյան համակարգերի առկայ թյան ապահովման համար:

ԳԼ
ՆԵՐՔԻՆ Ա
Հոդված 4.

Խ 2

ԴԻՏԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ

ՄԸ ԵՎ ԲՆ

ՅԹԸ

Ներքին ա դիտի շրջանակը

1. Ներքին ա դիտի են ենթարկվ մ կազմակերպ թյան գործ նե թյան ֆինանսական կառավարմանը,
հսկող թյանն առնչվող բոլոր գործառ յթները:

Հոդված 5.

Ներքին ա դիտի կազմակերպ մը

1. Ներքին ա դիտի համակարգը գործ մ է կազմակերպ թյան ղեկավարի ենթակայ թյամբ: Ընդ որ մ`
1) Հայաստանի Հանրապետ թյան Նախագահի աշխատակազմ մ, Հայաստանի Հանրապետ թյան Ազգային
ժողովի աշխատակազմ մ, Հայաստանի Հանրապետ թյան սահմանադրական դատարանի աշխատակազմ մ,
Հայաստանի Հանրապետ թյան ազգային անվտանգ թյան խորհրդ մ և Հայաստանի Հանրապետ թյան
կառավար թյան աշխատակազմ մ ներքին ա դիտի համակարգը գործ մ է տվյալ մարﬓի աշխատակազﬕ
ղեկավարի, իսկ Հայաստանի Հանրապետ թյան դատական դեպարտաﬔնտ մ` վերջինիս ղեկավարի
ենթակայ թյամբ.
2) Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքների հիման վրա ստեղծված պետական մարﬕններ մ`
հանձնաժողոﬖեր մ և խորհ րդներ մ, ներքին ա դիտի համակարգը գործ մ է տվյալ հանձնաժողովի կամ
խորհրդի ենթակայ թյամբ.
3) Հայաստանի Հանրապետ թյան նախարար թյ ններ մ ներքին ա դիտի համակարգը գործ մ է
նախարարի, Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյան ենթակա պետական կառավարման այլ
մարﬕններ մ` մարﬓի ղեկավարի, Հայաստանի Հանրապետ թյան համայնքներ մ` համայնքի ղեկավարի, իսկ
Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքների հիման վրա ստեղծված այլ պետական մարﬕններ մ` տվյալ մարﬓի
ղեկավարի ենթակայ թյամբ:
2. Ներքին ա դիտն իրականացն մ են կազմակերպ թյան կառ ցվածք մ գործող ներքին ա դիտի
ստորաբաժանման կամ հրավիրված` ս յն օրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 5-րդ կետով նախատեսված ցանկ մ
ընդգրկված անձինք: Եթե ա դիտն իրականացն մ են հրավիրված անձինք, ապա վերջիններս են ապահով մ
ս յն օրենքով ա դիտի ստորաբաժանման, ներառյալ` ստորաբաժանման ղեկավարի համար սահմանված
իրավ նքների և պարտական թյ նների կատար մը:
3. Կազմակերպ թյան ղեկավարն ապահով մ է կազմակերպ թյ ն մ ներքին ա դիտի համակարգի
առկայ թյ նը և գործ նե թյ նը:
4. Կազմակերպ թյան ղեկավարը և կազմակերպ թյան այլ պաշտոնատար անձինք պարտավոր են
համագործակցել ներքին ա դիտորների հետ և իրավ նք չ նեն չբացահայտել կազմակերպ թյանը վերաբերող
տեղեկ թյ նները կամ ﬔրժել դրանց տրամադր մը:
5. Այն կազմակերպ թյ ններ մ, որտեղ ներքին ա դիտն իրականացն մ է ներքին ա դիտի
ստորաբաժան մը, սահմանվ մ է, իսկ այլ կազմակերպ թյ ններ մ կարող է սահմանվել ներքին ա դիտի
կոﬕտե:
6. Ներքին ա դիտի ստորաբաժանմանը և ներքին ա դիտի կոﬕտեին ներկայացվող հիﬓական պահանջները
սահման մ է լիազոր մարﬕնը:
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Հոդված 6.

Ներքին ա դիտի բն յթը

1. Կազմակերպ թյան գործ նե թյ նը բարելավել վերաբերյալ առաջարկ թյ ններ ներկայացնելով`
ներքին ա դիտը պետք է աջակցի կազմակերպ թյանը հասնել իր նպատակներին`
1) օժանդակելով կազմակերպ թյան ղեկավարին` կազմակերպ թյ ն մ առկա ռիսկերը բացահայտել և
գնահատել գործ մ.
2) գնահատելով ֆինանսական կառավարման, հսկող թյան համակարգերի արդյ նավետ թյ նը և
համապատասխան թյ նը հետևյալ պայմաններին`
ա. կազմակերպ թյան ղեկավար թյան կողﬕց ռիսկերի բացահայտ մ, գնահատ մ և կառավար մ,
բ. Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենսդր թյանը և կազմակերպ թյան գործ նե թյանն առնչվող այլ
պայմաններին (պայմանագրերին, գերատեսչական նորմատիվ ակտերին և այլնին) համապատասխան թյ ն,
գ. տնտեսող, արդյ նավետ և օգտավետ գործառ յթներ,
դ. տեղեկ թյ նների վստահելի թյ ն և ամբողջական թյ ն,
ե. կոր ստներից, չարաշահ ﬓերից և ﬖասներից ակտիﬖերի ռես րսների պահպանման հ սալի թյ ն,
զ. առաջադրանքների կատար մ և նպատակների իրագործ մ:
2. Ներքին ա դիտն իրականացվ մ է որոշակի ա դիտորական առաջադրանքների ապահովմանն ղղված
հավաստիացման կամ խորհրդատվական ծառայ թյ նների մատ ցման ﬕջոցով:
3. Հավաստիացման ծառայ թյ նների համար իրականացվող ա դիտը կազմված է ներքին ա դիտորի
կողﬕց ապաց յցների օբյեկտիվ գնահատ ﬕց, որպեսզի անկախ դիրքորոշ մ կամ եզրակաց թյ ն ներկայացվի
գործընթացի, համակարգի կամ ա դիտի ենթարկված այլ բաղադրիչի վերաբերյալ:
4. Հավաստիացման ծառայ թյ նների համար իրականացվող յ րաքանչյ ր ա դիտի խնդիրներն
շրջանակը սահմանվ մ են ա դիտորական առաջադրանքով: Ներքին ա դիտն իրականացվ մ է հետևյալ
փ լերով` պլանավոր մ, փաստացի գնահատ ﬓերի իրականաց մ, հաշվետվ թյ ն և հետագա
գործող թյ ններ` ներկայացված առաջարկ թյ նների կատարմանը հետևել նպատակով:
5. Հավաստիացման ծառայ թյ նների համար նշանակված ա դիտորական առաջադրանքն իրականացվ մ է
համակարգային մոտեցմամբ` համապատասխան թյան ա դիտի կամ կատարողականի ա դիտի ﬕջոցով կամ
համապատասխան թյան և կատարողականի ա դիտի տեսակների համակց թյամբ:
6. Խորհրդատվական ծառայ թյ նների համար նշանակված ա դիտորական առաջադրանքը բաղկացած է
խորհրդատվ թյան, կարծիքի ներկայացման, ս ցման և այլ ծառայ թյ նների մատ ց ﬕց, որոնք ղղված են
կազմակերպ թյան ռիսկերի կառավարման և հսկման գործընթացի բարելավմանը: Ներքին ա դիտորը չի կարող
իրականացնել կազմակերպ թյան կառավարման որևէ գործառ յթ:
7. Խորհրդատվական ծառայ թյ նների նպատակով նշանակված ա դիտը նախաձեռն մ է
կազմակերպ թյան ղեկավարը, և յ րաքանչյ ր նման ա դիտի խնդիրներն շրջանակը սահմանվ մ են
ա դիտորական առաջադրանքով:

ԳԼ
ՆԵՐՔԻՆ Ա

Հոդված 7.

Խ 3

ԴԻՏԻ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ Ա
ՊԱՐՏԱԿԱՆ ԹՅ ՆՆԵՐԸ

ԴԻՏՈՐՆԵՐԻ ԻՐԱՎ

ՆՔՆԵՐՆ

Ներքին ա դիտի ստորաբաժանման ղեկավարի և ներքին ա դիտորների իրավ նքները

1. Ներքին ա դիտի ստորաբաժանման ղեկավարի և ներքին ա դիտորների համար հասանելի են
կազմակերպ թյան գործ նե թյան վերաբերյալ ամբողջ, այդ թվ մ` գաղտնի տեղեկատվ թյ նը` համաձայն
Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենսդր թյամբ նախատեսված գաղտնի տվյալների հասանելի թյան կարգի, և
բոլոր գրառ ﬓերը, այդ թվ մ` էլեկտրոնային, որոնք անհրաժեշտ են ա դիտի իրականացման համար:
2. Ներքին ա դիտի ստորաբաժանման ղեկավարը և ներքին ա դիտորները իրավ նք նեն`
1) աջակց թյ ն ստանալ այն ﬕավորների ղեկավարներից և աշխատակիցներից, որտեղ իրականացվ մ է
ա դիտը.
2) պատասխանատ աշխատակիցներից պահանջել ա դիտի համար անհրաժեշտ որևէ տվյալ:
3. Ներքին ա դիտի ստորաբաժանման ղեկավարն օգտվ մ է նաև հետևյալ իրավ նքներից`
1) զեկ ց մ է կազմակերպ թյան ղեկավարին ա դիտի իրականացման խոչընդոտների և խնդիրների
վերաբերյալ.
2) առաջարկ մ է կազմակերպ թյան ղեկավարին` փորձագետ նշանակել, եթե ներքին ա դիտի
իրականացման համար պահանջվ մ են հատ կ գիտելիքներ հմտ թյ ններ.
3) համագործակց մ է ներքին ա դիտի կոﬕտեի և դրա անդաﬓերի հետ, մասնակց մ է նրանց
խորհրդակց թյ ններին:

Հոդված 8.
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1. Ներքին ա դիտի ստորաբաժանման ղեկավարը և ներքին ա դիտորներն իրականացն մ են ս յն օրենքով
նախատեսված լիազոր թյ նները և պարտավոր են`
1) հետևել ներքին ա դիտի ստանդարտներին, ներքին ա դիտորների վարքագծի կանոններին, ներքին
ա դիտի կանոնակարգին և լիազոր մարﬓի հաստատած ներքին ա դիտի ﬔթոդաբան թյանը.
2) չհրապարակել և չտրամադրել գործ նե թյան ընթացք մ կամ արդյ նք մ իրենց հայտնի դարձած
տեղեկ թյ նները` բացառ թյամբ օրենսդր թյամբ նախատեսված դեպքերի.
3) գիտակցաբար չմասնակցել անօրինական գործող թյ նների և կատարել աշխատանքներ, որոնք
վարկաբեկ մ են ներքին ա դիտորի մասնագիտ թյ նը և տվյալ կազմակերպ թյ նը:
2. Ներքին ա դիտի ստորաբաժանման ղեկավարը պատասխանատ է ներքին ա դիտի ստորաբաժանման
ընդհան ր գործ նե թյան համար, և նա պետք է`
1) պատրաստի և կազմակերպ թյան ղեկավարին ներքին ա դիտի կոﬕտեին ներկայացնի ներքին
ա դիտի կանոնակարգի նախագիծը, ներքին ա դիտի ռազմավարական և տարեկան ծրագրերը.
2) ներքին ա դիտորներին` ըստ նրանց գիտելիքների և հմտ թյ նների, բաժանի իրականացման ենթակա
ա դիտորական առաջադրանքները.
3) կազﬕ և կազմակերպ թյան ղեկավարին ներքին ա դիտի կոﬕտեին ներկայացնի ներքին ա դիտի
տարեկան հաշվետվ թյ նը.
4) հետևի ներքին ա դիտի տարեկան ծրագրի կատարմանը և ներքին ա դիտի ﬔթոդաբան թյան
իրականացմանը.
5) անհրաժեշտ թյան դեպք մ, խորհրդակցելով լիազոր մարﬓի հետ, մշակի առանձին ﬔթոդաբան թյ ն
ներքին ա դիտի ստորաբաժանման գործ նե թյան համար.
6) ներքին ա դիտի ստորաբաժանման գործ նե թյան ընթացիկ ս ﬓասիր թյ նների` ներքին
գնահատ ﬓերի ﬕջոցով իրականացնի ա դիտի որակի երաշխավորման ծրագիր` անհրաժեշտ թյան դեպք մ
ներգրավելով նաև արտաքին խորհրդատ ների:
3. Ներքին ա դիտի ստորաբաժանման ղեկավարը հաշվետ է կազմակերպ թյան ղեկավարին և ներքին
ա դիտի կոﬕտեին վերջիններիս է ներկայացն մ հաշվետվ թյ ններ, այդ թվ մ`
1) ա դիտի արդյ նքների և արձանագրված խնդիրների, արված առաջարկ թյ նների և կազմակերպ թյան
գործ նե թյ նը բարելավել նպատակով ձեռնարկված գործող թյ նների մասին.
2) ներքին ա դիտի տարեկան գործ նե թյան ծրագրի իրականացման մասին.
3) ներքին ա դիտի իրականացման համար օգտագործված և անհրաժեշտ ռես րսների մասին.
4) ներքին ա դիտի ստորաբաժանման ղեկավարի և ներքին ա դիտորների առջև ծառացած
սահմանափակ ﬓերի բոլոր դեպքերի մասին:
4. Եթե բացահայտվ մ են կեղծիքի նշաններ, ապա ներքին ա դիտորներն այդ մասին տեղեկացն մ են ներքին
ա դիտի ստորաբաժանման ղեկավարին, որը տեղեկացն մ է կազմակերպ թյան ղեկավարին և ներքին ա դիտի
կոﬕտեին:
5. Ներքին ա դիտորները չեն կարող հավաստիացման ա դիտ իրականացնել այնպիսի գործ նե թյան կամ
ﬕավորների մասով, որոնց նրանք վերջին ﬔկ տարվա ընթացք մ մատ ցել են խորհրդատվական
ծառայ թյ ններ կամ որոնց կազմ մ աշխատել են:
6. Ներքին ա դիտի ստորաբաժանման ղեկավարը և ներքին ա դիտորները, բացի ներքին ա դիտին առնչվող
աշխատանքներից, տվյալ կազմակերպ թյ ն մ այլ գործառ յթներ և աշխատանքներ իրականացնել իրավ նք
չ նեն:

ԳԼ
ՆԵՐՔԻՆ Ա

Հոդված 9.

Խ 4

ԴԻՏԻ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԻՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ Ա
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

ԴԻՏՈՐՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ

Ներքին ա դիտի ստորաբաժանման ղեկավարին և ներքին ա դիտորներին ներկայացվող
պահանջները

1. Ներքին ա դիտի ստորաբաժանման ղեկավարը և ներքին ա դիտորները Հայաստանի Հանրապետ թյան
պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարﬕններ մ և դրանց ենթակա հիﬓարկներ մ
համապատասխանաբար քաղաքացիական կամ օրենքով սահմանված այլ պետական, այդ թվ մ` հատ կ
ծառայողներ կամ համայնքային ծառայողներ են, ովքեր ընդգրկված են ս յն օրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 5-րդ
կետով նախատեսված ցանկ մ:
2. Ներքին ա դիտի ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցն մ է այն անձը, որը բավարար մ է ս յն
հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պահանջները և նի առնվազն երեք տարվա մասնագիտական
գործ նե թյան փորձ ա դիտի ոլորտ մ:
3. Անձը, որն ընդգրկված չէ ս յն օրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 5-րդ կետով նախատեսված ցանկ մ, կարող
է ﬕնչև երեք տարի ժամկետով նշանակվել որպես ս ցանվող ա դիտոր: Անձը կարող է ﬕայն ﬔկ անգամ
նշանակվել որպես ս ցանվող ա դիտոր: Ուս ցանվող ա դիտորները և ա դիտորներն նեն ս յն օրենքով
սահմանված ն յն իրավ նքներն պարտական թյ նները:
https://www.arlis.am
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4. Ներքին ա դիտի ստորաբաժանման ղեկավար չեն կարող նշանակվել այն անձինք, որոնք`
1) պաշտոնի նշանակմանը նախորդող երկ տարվա ընթացք մ կազմակերպ թյ ն մ կամ
կազմակերպ թյան համակարգ մ զբաղեցրել են կառ ցվածքային, այդ թվ մ` ինքն ր յն ստորաբաժանման
ղեկավար պաշտոններ.
2) պաշտոնի նշանակման պահին կամ դրան նախորդող երկ տարվա ընթացք մ կազմակերպ թյան կամ
կազմակերպ թյան համակարգի կառ ցվածքային, այդ թվ մ` ինքն ր յն ստորաբաժանման ղեկավար
պաշտոններ զբաղեցրած պաշտոնատար անձանց փոխկապակցված անձինք են: Ս յն օրենքի իմաստով`
ա. փոխկապակցված անձինք են համարվ մ այն ֆիզիկական անձինք, ովքեր ﬕևն յն ընտանիքի անդամ են
կամ վար մ են ընդհան ր տնտես թյ ն կամ համատեղ ձեռնարկատիրական գործ նե թյ ն,
բ. ﬕևն յն ընտանիքի անդամ են համարվ մ երեխան, ամ սինը, ծնողը, ք յրը, եղբայրը, պապը, տատը, թոռը,
քրոջ, եղբոր ամ սինն երեխաները, ինչպես նաև ամ սն երեխան, ծնողը, ք յրը, եղբայրը, պապը, տատը,
թոռը:
5. Մինչև ներքին ա դիտի ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնին նշանակվելը հավակնորդը ստորագր մ և
կազմակերպ թյան ղեկավարին է փոխանց մ ս յն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված սահմանափակ ﬓերի
բացակ թյան մասին գրավոր հայտարար թյ ն:
6. Ներքին ա դիտի ստորաբաժանման ղեկավարին և ա դիտորին պաշտոնի նշանակ մ կամ պաշտոնից
ազատ մ, ինչպես նաև վերջիններիս նկատմամբ կարգապահական տ յժ է կիրառ մ կազմակերպ թյան
ղեկավարը:

ԳԼ
ՆԵՐՔԻՆ Ա
Հոդված 10.

ԴԻՏԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐ

Խ 5

Մ, ԻՐԱԿԱՆԱՑ

Մ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎ

ԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑ

Մ

Ներքին ա դիտի պլանավոր մը

1. Ներքին ա դիտի պլանավոր մը կատարվ մ է ռիսկերի գնահատման հիման վրա: Ներքին ա դիտն
իրականացվ մ է ներքին ա դիտի երեք տարվա ռազմավարական և տարեկան ծրագրերի հիման վրա, որոնք
մշակ մ է ներքին ա դիտի ստորաբաժան մը:
2. Ռազմավարական ծրագիրը ղեկավարվ մ է կազմակերպ թյան երկարաժամկետ նպատակներով և ներքին
ա դիտի ոլորտ մ սահմանված ռազմավարական զարգացման խնդիրներով: Ռազմավարական ծրագրի հիման
վրա մշակվ մ է ներքին ա դիտի տարեկան ծրագիր:
3. Ռազմավարական և տարեկան ծրագրերի և դրանց փոփոխ թյ նների նախագծերը քննարկվ մ են
կազմակերպ թյան ղեկավարի ներքին ա դիտի կոﬕտեի անդաﬓերի հետ:
4. Ռազմավարական և տարեկան ծրագրերը, դրանց փոփոխ թյ նները հաստատ մ է ներքին ա դիտի
ստորաբաժանման ղեկավարը, և դրանք վավերացվ մ են կազմակերպ թյան ղեկավարի ստորագր թյամբ:
5. Ներքին ա դիտի տարեկան ծրագր մ ներառվ մ է նաև նախկին մ իրականացված ներքին ա դիտի
արդյ նք մ տրված առաջարկ թյ նների իրականացման որակի և ժամկետների պահպանման գնահատ մը:
6. Յ րաքանչյ ր ա դիտի համար մշակվ մ և ներքին ա դիտի ստորաբաժանման ղեկավարի կողﬕց
հաստատվ մ է ա դիտորական առաջադրանք` նշելով դրա իրականացման շրջանակը, խնդիրները,
տևող թյ նը և տրամադրված ռես րսները, ա դիտի տեխնիկան, տեսակը, ծավալը և անհրաժեշտ այլ
մանրամասներ:
7. Կազմակերպ թյան ներքին ա դիտի ռազմավարական և տարեկան ծրագրերը հաստատվ մ են ﬕնչև
տվյալ տարվա հ նվարի 1-ը:

Հոդված 11.

Ներքին ա դիտի իրականաց մը

1. Ներքին ա դիտն իրականացվ մ է ներքին ա դիտի ստանդարտների համաձայն, այդ թվ մ` բավարար
տեղեկ թյ նների բացահայտման, վերլ ծ թյան, գնահատման և փաստաթղթային ամրագրման հիման վրա
խնդիրների նկատմամբ կարծիքի ձևավորմամբ:
2. Իրականացված յ րաքանչյ ր ներքին ա դիտի համար պատրաստվ մ է հաշվետվ թյ ն, որը բաղկացած
է համառոտ նկարագրից, խնդիրներից և շրջանակից, արդյ նքներից, եզրահանգ ﬓերից, առաջարկ թյ ններից
և այլ մանրամասներից: Հաշվետվ թյան նախագիծը տրամադրվ մ է ներքին ա դիտի ենթարկված ﬕավորի
ղեկավարին: Վերջինս նախագծի վերաբերյալ տալիս է գրավոր կարծիք, որը հաշվետվ թյան անբաժան մասն է:
3. Ա դիտի հաշվետվ թյ նը հաստատ մ է ա դիտի ստորաբաժանման ղեկավարը, և այն տրամադր մ է
կազմակերպ թյան ղեկավարին, ներքին ա դիտի կոﬕտեին և ներքին ա դիտի ենթարկված ﬕավորի
ղեկավարին:
4. Կազմակերպ թյան ղեկավարը և ներքին ա դիտի կոﬕտեն քննարկ մ են ներքին ա դիտի
հաշվետվ թյ նը և ընդ ն մ որոշ մ:

Հոդված 12.
https://www.arlis.am
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1. Ներքին ա դիտի ստորաբաժանման ղեկավարը պատրաստ մ է ներքին ա դիտի իրականացման
տարեկան հաշվետվ թյ ն, որը ներառ մ է`
1) ռազմավարական և տարեկան ծրագրերի կատարողականի նկարագր թյ նը.
2) իրականացված ա դիտի, ա դիտի իրականացման ժամանակ դրա շրջանակի սահմանափակ ﬓերը և
ծրագիրն իրականացնել հարց մ ձախողման պատճառները.
3) կազմակերպ թյ ն մ ֆինանսական կառավարման, հսկող թյան համակարգերի գործ նե թյանն
առնչվող հիﬓական եզրահանգ ﬓերն կազմակերպ թյան գործ նե թյ նը բարելավել
ղղ թյամբ արված
առաջարկ թյ նները.
4) առաջարկ թյ ններն իրականացնել համար ձեռնարկված գործող թյ նները.
5) իրավական ակտերի պահանջների խախտման դեպքերը և կեղծիքի նշանները.
6) կազմակերպ թյան ներքին ա դիտի զարգացման առաջարկներ:
2. Տարեկան հաշվետվ թյ նը ներկայացվ մ է կազմակերպ թյան ղեկավարին և ներքին ա դիտի կոﬕտեին:
3. Ներքին ա դիտի ստորաբաժանման ղեկավարը պատրաստ մ և կազմակերպ թյան ղեկավարի ﬕջոցով
ﬕնչև յ րաքանչյ ր տարվա մարտի 1-ը լիազոր մարﬕն է ներկայացն մ նախորդող տարվա ներքին ա դիտի
տարեկան ամփոփ հաշվետվ թյ նը: Պետական կամ համայնքային հիﬓարկները, պետական կամ համայնքների
ոչ առևտրային կազմակերպ թյ նները, հիս ն տոկոսից ավելի պետական կամ համայնքային մասնակց թյամբ
կազմակերպ թյ նները ներքին ա դիտի տարեկան ամփոփ հաշվետվ թյ նները լիազոր մարﬕն են
ներկայացն մ տվյալ կազմակերպ թյան կառավար ﬓ իրականացնող մարﬓի ﬕջոցով:

ԳԼ
ՆԵՐՔԻՆ Ա
Հոդված 13.

ԴԻՏԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐ

Խ 6

ՄԸ, ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ՄԸ ԵՎ ՆԵՐԴԱՇՆԱԿԵՑ

ՄԸ

Լիազոր մարﬕնը

1. Լիազոր մարﬕնը պատասխանատ է ﬕջազգայնորեն ճանաչված ստանդարտների և հաջողված փորձի
հիման վրա ներքին ա դիտի օրենսդր թյան և ﬔթոդաբան թյան մշակմանն ներդրմանն օժանդակել , ինչպես
նաև ս յն օրենքի պահանջների և ներքին ա դիտի ﬔթոդաբան թյան կիրառման գործընթացի համակարգման և
դիտարկման (մոնիթորինգի) համար:
2. Ս յն օրենքի պահանջների իրականացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյ նը
և լիազոր մարﬕնը ընդ ն մ են ներքին ա դիտի մասին իրավական այլ ակտերը, ընդ որ մ`
1) ներքին ա դիտի ստանդարտները և ներքին ա դիտորների վարքագծի կանոնները հաստատ մ է
Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյ նը.
2) ներքին ա դիտի վերաբերյալ ﬔթոդական ց ց ﬓերը ( ղեց յցները), ներքին ա դիտի ձեռնարկների և
ներքին ա դիտի կանոնակարգի մշակման ղեց յցները, ինչպես նաև ներքին ա դիտի հետ կապված
հարաբեր թյ նները կարգավորող իրավական այլ ակտեր հաստատ մ է լիազոր մարﬕնը:
3. Ներքին ա դիտի համակարգի զարգացման և ﬔթոդաբան թյան կատարելագործման նպատակով լիազոր
մարﬕնը պարբերաբար դիտարկ ﬓեր (մոնիթորինգ) է իրականացն մ ս յն օրենքի, ներքին ա դիտի
ﬔթոդաբան թյան, ներքին ա դիտի ստանդարտների և ներքին ա դիտորների վարքագծի կանոնների
պահանջների կիրառման նկատմամբ:
4. Լիազոր մարﬕնն օրենսդր թյամբ սահմանված կարգով ապահով մ է`
1) ներքին ա դիտի գործընթացի համակարգ մը և ներդաշնակեց մը.
2) ներքին ա դիտորների ս ցման և շար նակական մասնագիտական վերապատրաստման համակարգի
առկայ թյ նը.
3) ներքին ա դիտորի արհեստավարժ թյան համապատասխան աստիճանը հաստատող որակավորման
քնն թյ նների կազմակերպման համակարգի առկայ թյ նը.
4) ﬕնչև յ րաքանչյ ր տարվա մայիսի 1-ը, Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյան սահմանած
կարգով, ներքին ա դիտի համակարգի մասին նախորդ տարվա հաշվետվ թյան հրապարակ մը.
5) ներքին ա դիտորների` որակավորված անհատների և կազմակերպ թյ նների, ինչպես նաև Հայաստանի
Հանրապետ թյ ն մ ընդ նելի` ﬕջազգայնորեն ճանաչված ա դիտորի որակավոր մ նեցող անձանց
հաշվառ մը և վերջիններիս ցանկի հրապարակ մը.
6) Հայաստանի Հանրապետ թյան և այլ երկրների ներքին ա դիտի ոլորտի հաստատ թյ նների և
մարﬕնների հետ համագործակց թյ նը.
7) կազմակերպ թյ նների ներքին ա դիտի ստորաբաժան ﬓերի, ներքին ա դիտորների, ինչպես նաև
ներքին ա դիտի ստորաբաժան ﬓերի կանոնակարգերի գրանցամատյանի ստեղծ մը և վար մը:
5. Լիազոր մարﬓի` ս յն օրենքով նախատեսված լիազոր թյ նների իրականաց մը կազմակերպել
նպատակով լիազոր մարﬓի ղեկավարի անﬕջական ենթակայ թյամբ սահմանվ մ է ֆինանսական
կառավարման, հսկող թյան և ներքին ա դիտի գործառ յթների (պետական ներքին ֆինանսական հսկող թյան
համակարգի) կարգավորման և համակարգման համար պատասխանատ ստորաբաժան մ: Նշված
ստորաբաժանման աշխատակիցները պետք է ընդգրկված լինեն ս յն հոդվածի 4-րդ մասի 5-րդ կետով
նախատեսված ցանկ մ:
https://www.arlis.am
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6. Կազմակերպ թյ նների ներքին ա դիտի որակի երաշխավորման նպատակով կազմակերպ թյան
գործ նե թյան հետ չառնչվող անձանց կողﬕց, Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյան սահմանած
կարգով, իրականացվ մ են կազմակերպ թյան ներքին ա դիտի համակարգի գնահատ ﬓեր:

ԳԼ
ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԵՎ ԱՆՑ
Հոդված 14.

Խ 7
ՄԱՅԻՆ ԴՐ

ՅԹՆԵՐ

Եզրափակիչ դր յթներ

1. Ս յն օրենքը չի կարգավոր մ Հայաստանի Հանրապետ թյան կենտրոնական բանկի ներքին ա դիտի հետ
կապված հարաբեր թյ նները:

Հոդված 15.

Անց մային դր յթներ

1. Ս յն օրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 5-րդ կետով և 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված
պահանջներն ժի ﬔջ են մտն մ 2013 թվականի հ նվարի 1-ից:
2. Ս յն օրենքն ժի ﬔջ մտնել պահին ա դիտի ստորաբաժանման ղեկավարի կամ ա դիտորի պաշտոն
զբաղեցնող անձինք, ինչպես նաև ս յն օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված ստորաբաժանման
աշխատակիցները համարվ մ են ներքին ա դիտորի որակավոր մ ստացած` լիազոր մարﬓի կազմակերպած
մասնագիտական վերապատրաստ մ անցնել ց հետո:
3. Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյ նը սահման մ է կազմակերպ թյ ններ մ ս յն օրենքի
համաձայն ներքին ա դիտի համակարգի ներդրման ժամանակաց յցը:
4. Ս յն օրենքով նախատեսված նորﬔրը հիս ն տոկոսից ավելի պետական կամ համայնքային
մասնակց թյամբ կազմակերպ թյ նների մասով ժի ﬔջ են մտն մ ս յն օրենքն ժի ﬔջ մտնել օրվանից ﬔկ
տարի հետո:

Հոդված 16.
Ս յն օրենքն

Օրենքի

ժի ﬔջ մտնելը

ժի ﬔջ է մտն մ պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Հայաստանի Հանրապետ թյան
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

2011 թ. հ նվարի 15
Երևան
ՀՕ-17-Ն

https://www.arlis.am
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