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1.  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1.1. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին 
կանոնակարգը (այսուհետ` Կանոնակարգ) մշակվել է «Փողերի լվացման և 
ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` 
Օրենք), ՀՀ Կենտրոնական բանկի (այսուհետ` Լիազոր մարմին) կողմից ընդունված 
նորմատիվ իրավական ակտերի և դրանցում համապատասխանաբար կատարված 
փոփոխությունների և լրացումների, «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ (այսուհետ` Ընկերություն) ներքին 
իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան: 

1.2. Կանոնակարգը սահմանում է փողերի լվացմանն ու ահաբեկչության 
ֆինանսավորմանը հակազդելու Ընկերության կողմից վարվող քաղաքականությունը, 
իրականացվող այն պարտադիր միջոցառումները և ընթացակարգերը, որոնք 
կբացառեն Ընկերության միջոցով հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների 
շրջանառությունն ու ահաբեկչության ֆինանսավորումը, դրանց կանխարգելմանն 
ուղղված միջոցառումները, կասկածելի գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունների 
հավաքագրման, հաշվառման և պահպանման կարգը, սույն Կանոնակարգի 
կատարման հետ կապված Ընկերության աշխատակիցների պարտականություններն ու 
պատասխանատվությունը:  

1.3. Ընկերությունը վարում է այնպիսի քաղաքականություն, որը հնարավորինս 
բացառում է հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված և ահաբեկչության 
ֆինանսավորման աղբյուր հանդիսացող միջոցների ներդրումը կամ շրջանառությունն 
Ընկերությունում: 

1.4. Կանոնակարգը գործում է Ընկերության ամբողջ համակարգում, նրանում 
առկա դրույթները տարածվում են Ընկերության կառավարման բոլոր մարմինների, 
կառուցվածքային ստորաբաժանումների, դրանց ղեկավարների և համապատասխան 
աշխատակիցների վրա: 

1.5. Կանոնակարգում, ինչպես նաև Կանոնակարգի հիման վրա ընդունված այլ 
ներքին իրավական ակտերում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են` 

Լիազոր մարմին" ՀՀ Կենտրոնական Բանկ, 

Ընկերության  կառավարման մարմիններ" Գործադիր տնօրեն, Խորհուրդ, 
բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողով, 

Ներքին դիտարկումների մարմին․  Ընկերության ՓԼ/ԱՖ կանխարգելմամբ 
զբաղվող ներքին դիտարկումների ստորաբաժանում կամ աշխատակից կամ 
մասնագիտացված գործունեություն իրականացնող համապատասխան անձ,  

Սպասարկող ստորաբաժանում" Ընկերության այն կառուցվածքային 
ստորաբաժանումները, որոնք անմիջականորեն իրականացնում են հաճախորդների 
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սպասարկում և կնքում են գործարքներ, իրականացնում են այլ ֆինանսական 
գործառնություններ, 

Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտներ" ՀՀ քրեական օրենսգրքով 
նախատեսված արարքների կատարմամբ ստացված գույքը, այդ թվում` դրամական 
միջոցները, արժեթղթերը և գույքային իրավունքները, քաղաքացիական իրավունքների 
այլ օբյեկտները (ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված 
գույքը), 

Փողերի լվացում" Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների 
օրինականացում՝ հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի փոխարկումը 
(կոնվերտացումը) կամ փոխանցումը (եթե հայտնի է, որ այդ գույքն ստացվել է հանցավոր 
գործունեության արդյունքում), որը նպատակ է ունեցել թաքցնել կամ խեղաթյուրել այդ 
գույքի հանցավոր ծագումը կամ օժանդակել որևէ անձի, որպեսզի նա խուսափի իր 
կատարած հանցանքի համար պատասխանատվությունից, կամ գույքի իրական բնույթը, 
ծագման աղբյուրը, գտնվելու վայրը, տնօրինման եղանակը, տեղաշարժը, իրավունքները 
կամ պատկանելիությունը  թաքցնելը  կամ  խեղաթյուրելը (եթե հայտնի է, որ այդ գույքն 
ստացվել է հանցավոր գործունեության արդյունքում) կամ գույք ձեռք  բերելը կամ   
տիրապետելը կամ օգտագործելը կամ տնօրինելը (եթե այդ գույքի ստացման պահին 
հայտնի էր, որ այն ստացվել է հանցավոր գործունեության արդյունքում), 

Ահաբեկչության ֆինանսավորում" Ահաբեկչության կատարման և (կամ) 
կատարման մտադրության համար ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից 
ուղղակի կամ անուղղակի ֆինանսական միջոցների տրամադրումը կամ հավաքումը (ՀՀ 
Քրեական օրենսգրքի 217.1-րդ հոդվածով նախատեսված արարքի կատարումը), 

 Զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման ֆինանսավորումը․	  գույքի 
տրամադրումն է կամ ֆինանսական ծառայությունների մատուցումը Հայաստանի 
Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 386-րդ հոդվածով և 387-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասով նախատեսված արարքների կատարման նպատակով, 

Ահաբեկչության հետ կապված անձ․ Ցանկացած անձ կամ կազմակերպություն, 
այդ թվում ահաբեկչության կամ ահաբեկչության փորձի մեջ կասկածվող, մեղադրվող 
կամ դրանց համար դատապարտված անձ կամ ահաբեկչական կազմակերպություն, 
նրանց հետ փոխկապակցված անձ, նրանց կողմից կամ նրանց անունից կամ նրանց 
ցուցումների ներքո գործող կամ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն նրանց պատկանող 
կամ նրանց կողմից կառավարվող այլ անձ, որը ներառվել է Միավորված ազգերի 
կազմակերպության անվտանգության խորհրդի բանաձևերով կամ դրանց համաձայն 
կամ լիազոր մարմնի հրապարակած ցանկերում,  

Զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման հետ կապված անձ․	  ցանկացած 
անձ, որը ներառվել է Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության 
խորհրդի՝ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման և (կամ) դրա ֆինանսավորման 
համար թիրախային ֆինանսական պատժամիջոցներ սահմանող բանաձևերով կամ 
դրանց համաձայն հրապարակված ցանկերում, 
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Ընկերության  ՓԼ/ԱՖ  տվյալների  ընդհանուր բազա" ՄԱԿ-ի Անվտանգության 
խորհրդի կողմից հրապարակված անձանց և կազմակերպությունների, Լիազոր մարմնի 
կողմից ներկայացված ցանկերի և Ընկերության վերլուծությունների հաշվին 
հավաքագրված տեղեկությունների  ցանկի  հիման վրա կազմված ընդհանուր բազա, 

Գործարք" Ընկերության և հաճախորդի կամ լիազորված անձի միջև, ինչպես նաև 
հաճախորդի կամ լիազորված անձի և այլ անձանց միջև Ընկերության միջոցով կնքված 
կամ վերջինիս ուսումնասիրության (դիտարկման) առարկա հանդիսացող գործարք: 
Գործարք կարող է համարվել նաև որոշակի գործարքի հիման վրա կամ դրա արդյունքում 
իրավունքներ և պարտականություններ առաջացնող փոփոխող կամ դադարեցնող 
յուրաքանչյուր գործողություն, 

Գործարքի մյուս կողմ" Հաճախորդի կողմից իրականացվող գործարքի այլ 
մասնակից, որը տրամադրում (փոխանցում) կամ որին հասցեագրվում են գործարքից 
բխող դրամական միջոցները կամ այլ գույք, 

Կասկածելի գործարք կամ գործարար հարաբերություն․ Գործարք կամ 
գործարար հարաբերություն,  այդ թվում՝ գործարքի կատարման կամ գործարար 
հարաբերության հաստատման փորձ, որի դեպքում Օրենքով, Լիազոր մարմնի 
ուղեցույցերով, Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված կամ այլ 
դեպքերում կասկածվում է, կամ բավարար հիմքեր կան կասկածելու, որ այդ գործարքում 
կամ գործարար հարաբերությունում ներառված գույքն ստացվել է հանցավոր 
ճանապարհով կամ այդ գույքը կապված է ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ կամ, 
որ առկա է մտադրություն դրանք օգտագործել ահաբեկչական կազմակերպությունների 
կամ անհատ ահաբեկիչների կողմից` ահաբեկչական նպատակներով, 

Իրական շահառու" Գործարար հարաբերության կամ գործարքի կողմ 
չհանդիսացող ֆիզիկական անձ, որի անունից կամ օգտին հաճախորդն իրականում 
գործում է և (կամ) որն իրականում տիրապետում և (կամ) վերահսկում է հաճախորդին 
կամ այն անձին, որի անունից գործարքը կատարվում է: Իրավաբանական անձի դեպքում 
իրական շահառու է համարվում նաև այն ֆիզիկական անձը, որը փաստացի (իրական) 
հսկողություն է իրականացնում իրավաբանական անձի կամ գործարքի (գործարար 
հարաբերության) նկատմամբ և (կամ) ի շահ որի իրականացվում է գործարար 
հարաբերությունը կամ գործարքը: Իրավաբանական անձի իրական շահառու կարող է 
համարվել նաև այն ֆիզիկական անձը, որը 

 քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է տվյալ իրավաբանական անձի` ձայնի 
իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) 20 % և ավելիին, կամ իր 
մասնակցության ուժով կամ իրավաբանական անձի հետ կնքված պայմանագրին 
համապատասխան հնարավորություն ունի կանխորոշել դրա որոշումները, 
 հանդիսանում է տվյալ իրավաբանական անձի կառավարման և (կամ) ղեկավար 
մարմնի անդամ, 
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 գործում է տվյալ իրավաբանական անձի հետ համաձայնեցված` ելնելով 
ընդհանուր տնտեսական շահերից, 

Միանգամյա գործարք" Այն գործարքը, որի արդյունքում հաճախորդի և 
Ընկերության միջև պարբերական ծառայությունների տրամադրման 
պարտավորություններ չեն առաջանում և (կամ) գործարար հարաբերություն չի 
հաստատվում, 

Գործարար հարաբերություն․ Հաճախորդին մատուցվող պարբերական 
ծառայություններ, որոնք չեն սահմանափակվում մեկ կամ մի քանի միանգամյա 
գործարքներով, 

Լիազորված անձ" Հաճախորդի հանձնարարությամբ և հաճախորդի անունից 
գործարքի կատարման կամ գործարար հարաբերությունում որոշակի իրավաբանական 
կամ փաստացի գործողություններ իրականացնելու լիազորություն ունեցող, այդ թվում` 
լիազորագրով կամ օրենքով սահմանված այլ հիմքով հաճախորդի կողմից տված 
լիազորությունների հիման վրա ներկայացուցչություն իրականացնող անձ,  

Քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձ" Անձ, որը օտարերկրյա պետությունում 
կամ տարածքում իրականացնում է կամ իրականացրել է բարձրաստիճան մակարդակով 
պետական, քաղաքական կամ հանրային բնույթի նշանակալից գործառույթներ, 
մասնավորապես՝  

 պետության ղեկավարները, կառավարության ղեկավարները, նախարարները և 
նախարարի տեղակալները, 
 խորհրդարանի անդամները, 
 բարձրագույն ատյանի դատարանի, սահմանադրական դատարանի կամ այլ 
բարձր դատական ատյանների անդամները, որոնց որոշումները բողոքարկման 
ենթակա չեն, բացառությամբ առանձնահատուկ հանգամանքներով 
պայմանավորված բողոքարկման դեպքերի, 
 աուդիտորների դատարանների անդամները կամ կենտրոնական բանկերի 
խորհուրդների անդամները, 
 դեսպանները, գործերի հավատարմատարները և զինված ուժերի 
բարձրաստիճան սպաները, 
 քաղաքական կուսակցությունների ակնառու գործիչները, 
 պետական սեփականություն հանդիսացող կազմակերպությունների վարչական, 
կառավարման կամ վերահսկողական մարմինների անդամները: 
Քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձանց շրջանակը չի ընդգրկում միջին և 

ցածր դասի հանրային գործառույթներ իրականացնող անձանց: 

Կենսական շահերի կենտրոն" Այն վայրը, որտեղ կենտրոնացված են անձի 
ընտանեկան կամ տնտեuական շահերը: Ընտանեկան կամ տնտեuական շահ է 
համարվում այն վայրը, որտեղ գտնվում է անձի բնակելի տունը (բնակարանը), որտեղ 
բնակվում է անձը կամ նրա ընտանիքը, և որտեղ գտնվում է նրա (ընտանիքի) անձնական 
կամ ընտանեկան հիմնական գույքը, կամ հիմնական տնտեuական (պրոֆեuիոնալ) 
գործունեության իրականացման վայրը, 
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Հաճախորդ" համարվում է Ընկերության հետ գործարար հարաբերություններ 
հաստատող կամ  այդպիսի հարաբերությունների մեջ գտնվող անձը, ինչպես նաև այն 
անձը, որն առաջարկում է Ընկերությանը կատարել կամ կատարում է միանգամյա 
գործարք, 

Հաճախորդի գործարար բնութագիր" Հաճախորդի եկամուտի աղբյուրների, 
գործունեության բնույթի, ազդեցության ու նշանակության, գործարար 
հարաբերությունների և միանգամյա գործարքների առկա ու ակնկալվող շարժի, 
ծավալների և ոլորտների, լիազորված անձանց և իրական շահառուների առկայության, 
ինքնության ու փոխկապակցվածության բնույթի վերաբերյալ Ընկերության կողմից 
հավաքագրված տեղեկությունների (պատկերացումների) ամբողջությունը, 

Բարձր ռիսկային  գործարքներ կամ գործարար հարաբերություններ" «Փողերի 
լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի» մասին ՀՀ օրենքով, 
Լիազոր մարմնի նորմատիվ իրավական ակտերով, ինչպես նաև սույն Կանոնակարգով 
սահմանված այնպիսի չափանիշներ, որոնք վկայում են փողերի լվացման կամ 
ահաբեկչության ֆինանսավորման բարձր հավանականության մասին, այդ թվում՝ 

 քաղաքական ազդեցություն ունեցող և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց 
կողմից և նրանց հետ իրականացվող գործարքները, 
 ըստ ներկայացնողի արժեթղթերով, այդ թվում՝ ըստ ներկայացնողի չեկային 
գրքույկներով իրականացվող գործարքները, 
 օֆշորային տարածքներում իրականացվող գործարքները, ինչպես նաև 
ներքոհիշյալ անձինք, գործարքները և հնարավոր իրավիճակները, 
 օֆշորային երկրում կամ տարածքում գրանցված (գործող կամ բնակվող) 
իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ  հաճախորդը և նրա հետ կապված 
գործարքները, 
 հաճախորդի գործարար հարաբերության կամ միանգամյա գործարքի կապը 
այնպիսի պետությունների (տարածքների) հետ, որտեղ չեն կիրառվում կամ ոչ 
պատշաճ են կիրառվում ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի միջազգային պահանջները, ինչպես 
նաև ՄԱԿ-ի կողմից հրապարակված այն երկրների հետ, որոնց նկատմամբ 
կիրառվում են պատժամիջոցներ, 
 բարեգործական և շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունները, 
 այն դեպքերը, երբ հայտնի է դառնում, որ հաճախորդի հետ գործարար 
հարաբերության հաստատումը կամ գործարքի կատարումը մերժվել է այլ 
ֆինանսական հաստատության կողմից, 
 Լիազոր մարմնի Խորհրդի կողմից և միջազգային փորձի արդյունքում առաջացած 
տիպային օրինակները: 
Եթե գործարքը կամ հաճախորդը համապատասխանում է բարձր ռիսկի 

գործարքների չափանիշներին, ապա տեղեկատվություն Սպասարկող 
ստորաբաժանման պատախանատու աշխատակիցը տեղեկատության տրամադրման 
ձևի միջոցով այդ մասին պարտավոր է մինչև գործարքի իրականացումը անմիջապես 
տեղյակ պահել Ներքին դիտարկումների մարմնին, 
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Միջին ռիսկի չափանիշ․ Օրենքով, Լիազոր մարմնի նորմատիվ իրավական 
ակտերով, սույն Կանոնակարգով  սահմանված այդպիսի չափանիշներ են հանդիսանում 
հետևյալ անձինք, դեպքերը կամ օբյեկտները՝ 

 Նույն հաճախորդի հետ մեկ և ավելի անգամ կատարվելիք միանգամյա 
գործարքները, 
 Նոր հաճախորդների հետ կնքված պայմանագրերը, 
 Այն գործարքները, որոնցում գործող գործարքի կողմերի, լիազորված անձանց և 
իրական շահառուների անունները չեն գտնվում ահաբեկիչների ցուցակում, 

Ցածր ռիսկի չափանիշ․	 Օրենքով, ՀՀ ԿԲ-ի նորմատիվ իրավական ակտերով, 
Ընկերության համապատասխան ներքին ակտով սահմանված այնպիսի չափանիշներ, 
որոնք վկայում են փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման ցածր 
հավանականության մասին, այդ թվում` 

  ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի տեսանկյունից արդյունավետորեն վերահսկվող 
ֆինանսական հաստատությունները, 
  պետական մարմինները կամ պետական սեփականություն հանդիսացող 
կազմակերպությունները, 

Գործարար հարաբերության կամ գործարքի կասեցում" Օրենքով սահմանված 
կարգով կասկածելի գործարար հարաբերության կամ գործարքի առարկա ֆինանսական 
միջոցների կամ այլ գույքի փաստացի և իրավաբանական շարժի ժամկետային արգելք, 

Գործարար հարաբերության կամ գործարքի իրականացման մերժում" Օրենքով 
և այլ օրենքներով սահմանված կարգով կասկածելի գործարար հարաբերության կամ 
գործարքի կատարման համար նախատեսված գործողությունների չիրականացում, 

Ֆինանասական միջոցների սառեցում" Օրենքով սահմանված կարգով 
ահաբեկչության հետ կապված անձանց ֆինանսական միջոցների փաստացի և 
իրավաբանական շարժի ժամկետային արգելք, 

Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի 
բանաձևերով կամ դրանց համաձայն հրապարակված ցանկերը.  Միավորված ազգերի 
կազմակերպության անվտանգության խորհրդի բանաձևերով կամ դրանց համաձայն 
հրապարակված՝ ահաբեկչության կամ զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման 
հետ կապված անձանց ցանկեր: 

1.6. Սույն Կանոնակարգում կիրառվող այլ հասկացություններն ունեն Օրենքով 
սահմանված նշանակությունը: 
 

2. ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ 
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ  ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 
2.1. Ընկերությունը Օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն Կանոնակարգով 

սահմանված կարգով  միջոցներ  է  ձեռնարկում  իր  հաճախորդի  կողմից  
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իրականացվող  կասկածելի  գործարար  հարաբերությունները և գործարքները 
բացահայտելու և կանխելու ուղղությամբ, ինչպես նաև կատարում է Օրենքով 
սահմանված այլ պարտականություններ: 

2.2. Ընկերությունը Օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն Կանոնակարգով 
սահմանված կարգով Լիազոր մարմնին է ներկայացնում փողերի լվացման և 
ահաբեկչության ֆինանսավորման վերաբերյալ՝ Օրենքով, դրա հիման վրա ընդունված 
իրավական այլ ակտերով և սույն Կանոնակարգով սահմանված  տեղեկությունները,  
այդ  թվում  օրենքով  սահմանված գաղտնիք  պարունակող  տեղեկությունները: 

2.3. Սպասարկող ստորաբաժանումները պարտավոր են սույն Կանոնակարգով 
սահմանված միջոցներ ձեռնարկել Ընկերության հաճախորդների կամ երրորդ անձանց 
կողմից իրականացվող կասկածելի գործարքները բացահայտելու և կանխելու 
ուղղությամբ: 

2.4. Սպասարկող ստորաբաժանումների աշխատակիցներն իրավունք չունեն այլ 
անձանց, ինչպես նաև այն անձին, որի վերաբերյալ տեղեկություն է տրամադրվում 
Ընկերության Ներքին դիտարկումների մարմնին, հայտնելու տեղեկության 
տրամադրման փաստի մասին: 

2.5. Ընկերությունը քրեական հետապնդում իրականացնող մարմիններին 
Օրենքով և սույն Կանոնակարգով նշված տեղեկությունները տրամադրում է 
բացառապես «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով: 

2.6. Ընկերության հաշվապահության համապատասխան աշխատակիցը Ներքին 
դիտարկումների մարմնին, իսկ վերջինս, գործադիր տնօրենի գրավոր թույլտվության 
հիման վրա՝ Լիազոր մարմնին են տրամադրում հետևյալ գործարքներից ցանկացածի 
վերաբերյալ հաշվետվություն. 

2.6.1. անկանխիկ գործարքները, որոնց գումարը գերազանցում է 20 միլիոն 
դրամը, ինչպես նաև կանխիկի հետ կապված գործարքները, որոնց գումարը 
գերազանցում է 5 միլիոն դրամը, 
2.6.2. կասկածելի  գործարքները  կամ գործարար հարաբերությունները` անկախ 
2.6.1. ենթակետով նշված գումարի չափից: 
2.7. Անկախ գումարային մեծությունից` տեղեկացման ենթակա գործարքներ չեն 

համարվում. 
2.7.1. հաճախորդի հետ կնքված և նախկինում հաշվետվությամբ ներկայացված 
գործարքներում փոփոխությունները, որոնք չեն առաջացնում գործարքի գումարի 
կամ արժույթի փոփոխություն, 
2.7.2. Ընկերության կողմից սեփական կարիքների համար կատարվող գործարքը` 
Ընկերության ընթացիկ գործունեության ապահովման նպատակով` 
բացառությամբ հաճախորդներից ֆինանսական ակտիվների գնումների, 
2.7.3. ֆինանսական երկրորդային շուկայում երկու մասնագիտացված անձանց 
միջև կնքվող գործարքները, որոնք կնքվում են իրենց հաշվին և իրենց անունից,: 
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2.8. Ներքին դիտարկումների մարմինն հավաքագրում և ապահովում է 
Սպասարկող ստորաբաժանումների հասանելիությունը Լիազոր մարմնից ստացված 
«Ահաբեկչության մեջ կասկածվող սուբյեկտների» ցանկում ընդգրկված անձանց 
վերաբերյալ տեղեկություններին: 

2.9. Ընկերության Ներքին դիտարկումների մարմինն իրականացնում է 
Սպասարկող ստորաբաժանումների կողմից ներկայացված պարտադիր տեղեկացման 
և կասկածելի գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունների ամփոփումը, 
պահպանումը, ինչպես նաև «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման 
դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի, Լիազոր մարմնի նորմատիվ ակտերի և սույն 
Կանոնակարգի համաձայն` Ընկերության գործադիր տնօրենին, Ընկերության 
Խորհրդին և Լիազոր մարմնին հաշվետվությունների տրամադրումը: 

2.10. Ներքին դիտարկումների մարմինն պարտավոր է ըստ անհրաժեշտության, 
բայց ոչ պակաս քան եռամսյակը մեկ անգամ իրականացնել Ընկերության կողմից 
կատարված ֆինանսական գործառնությունների համապատասխանության 
ուսումնասիրություններ` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ 
պայքարի մասին» ՀՀ օրենքի, նշված օրենքի հիման վրա ընդունված իրավական 
ակտերի և սույն Կանոնակարգի պահանջներին` չխոչընդոտելով տեղեկատվություն 
տրամադրող ստորաբաժանումների բնականոն գործունեությանը: 

2.11. Ներքին դիտարկումների մարմինն Ընկերության համապատասխան 
աշխատողներին պարզաբանումներ է տալիս փողերի լվացման և ահաբեկչության 
ֆինանսավորման դեմ պայքարին ուղղված աշխատանքների իրականացման 
ընթացքում առաջացած հարցերի վերաբերյալ: 

2.12. Կանոնակարգի պահանջների պատշաճ կատարման նպատակով 
Սպասարկող ստորաբաժանումների ղեկավարները և պատասխանատու 
աշխատողները համագործակցում են  Ներքին դիտարկումների մարմնի հետ: 
 

3. ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ  ԿԱՄ   ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

3.1. Գործարար հարաբերությունը կամ գործարքը կարող է համարվել 
կասկածելի, եթե՝ 

3.1.1. Հաճախորդը գործարքն իրականացնող աշխատակցին (Ընկերությանը)  
առաջարկում  է կնքել (հաստատել) կամ նրա հետ կնքում  (հաստատում) է այնպիսի 
գործարք (գործարար հարաբերություն), որը թեկուզև համապատասխանում է 
օրենքների և իրավական այլ ակտերի պահանջներին, սակայն տվյալ գործարքով 
(գործարար հարաբերությամբ) հնարավոր չէ պարզել հաճախորդի ինքնությունը 
կամ ստանալ տվյալ գործարքի (գործարար հարաբերության) կնքման կամ 
իրականացման համար Ընկերության համար սույն Կանոնակարգով և/կամ 
Օրենքով նախատեսված տեղեկություններ, 
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3.1.2. Ընկերության (գործարք իրականացնող աշխատակցի) համար ակնհայտ է 
դառնում, որ առաջարկվող կամ կնքված գործարքի (գործարքների) արժեքը չի 
գերազանցում սույն Կանոնակարգի 2.6.1. կետով նախատեսված հաշվետվության 
տրամադրման համար անհրաժեշտ սահմանաչափը միայն այն պատճառով, որ 
հաճախորդը ցանկանում է խուսափել Ընկերության կողմից այդ գործարքի 
վերաբերյալ հաշվետվության տրամադրումից,        
3.1.3. Հաճախորդի  տվյալները  (անունը,  ազգանունը,  անվանումը  և  այլն)  առկա  
են  Ընկերության ՓԼ/ԱՖ տվյալների  ընդհանուր բազայում, 
3.1.4. Հաճախորդը կատարում է խոշոր գումարների ներգրավմամբ գործարքներ, 
որոնք նրա եկամուտներին չեն համապատասխանում, 
3.1.5. Հաճախորդն  անտարբեր  է  գործարքի  էական  պայմանները  սահմանելու    
նկատմամբ (ընդունելի է ցանկացած պայման), 
3.1.6. Հաճախորդը ակնհայտ մտահոգություն է ցուցաբերում Ընկերության 
հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման և 
ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման ներքին կանոնների և դրանց 
հնարավոր կիրառման կապակցությամբ․ 

3.1.6.1. հաճախորդը գործարքն իրականացնող աշխատակցին 
հարցուփորձ է անում, թե կարող են արդյոք իր ներկայացված  
փաստաթղթերը համարվել կասկածելի, կամ պահանջում է 
խորհրդատվություն՝ իր անվամբ հաշվետվություն ուղարկելուց խուսափելու 
համար, 
3.1.6.2. տեղեկանալով, որ գումարը գերազանցում է սույն Կանոնակարգով 
սահմանված գումարային շեմը, հաճախոդը փորձում է փոքրացնել 
գործարքի գումարի չափը, 
3.1.6.3. հաճախորդը  չի  ցանկանում  շարունակել  կամ  անհանգստանում  
է  այն  բանից  հետո, երբ տեղեկանում է, որ գործարքը գերազանցում է սույն 
Կանոնակարգով սահմանված գումարային շեմը, 
3.1.6.4. հաճախորդը  ցուցաբերում է չհիմնավորված շտապողականություն  
գործարքի իրականացման ընթացքում, 

3.1.7. Եթե   դրամական   փոխանցումները   կատարվում   են   կամ   ստացվում   
են   օֆշորային երկրներից, որտեղ, համաձայն Ընկերության հայտնի դարձած 
տեղեկատվության, բացակայում են «փողերի լվացման» դեմ պայքարի 
կանոնակարգեր: 
3.2. Լիազոր մարմնի ներկայացրած ուղեցույցներով կարող են սահմանվել 

գործարքը կամ գործարար հարաբերությունները կասկածելի համարելու՝ սույն  
Կանոնակարգի 3.1 կետում չնշված այլ հիմքեր, ինչպես նաև կասկածելի գործարքի 
հիմքերը որոշելու այլ չափանիշներ, որոնց հիման վրա Ընկերությունը (գործարքն 
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իրականացնող աշխատակիցը) տվյալ գործարքը (գործարար հարաբերությունը) 
ճանաչում է կասկածելի: 

3.3. Ընկերությունը կարող է կասկածելի գործարքի կամ գործարար  
հարաբերության  վերաբերյալ հաշվետվություն տրամադրել Լիազոր մարմնին նաև այն 
դեպքերում, երբ այդ գործարքի կամ գործարար հարաբերության կասկածելիությունը չի 
բխում Օրենքից, Լիազոր մարմնի ներկայացրած ուղեցույցներից, սույն  
Կանոնակարգով  սահմանված  կասկածելի  գործարքի  հիմքերից  և չափանիշներից, 
սակայն դրա կատարման տրամաբանությունը և շարժը (դինամիկան) հիմք են տալիս 
ենթադրելու,  որ  այն  իրականացվում  է  փողերի  լվացման  կամ  ահաբեկչության  
ֆինանսավորման նպատակով: 

3.4. Ընկերության (գործարքն իրականացնող աշխատակցի) կողմից գործարքը 
կամ գործարար հարաբերությունը, այդ թվում՝ դրանց կատարման փորձը պետք է 
որակվի որպես կասկածելի և դրա մասին սույն Կանոնակարգով սահմանված 
հաշվետվությունն անմիջապես տրամադրվի Լիազոր մարմնին՝  կասկածելի  գործարքի  
կամ գործարար հարաբերության հիմքերի կամ չափանիշների հայտնաբերման 
դեպքում: 

3.5. Գործարար հարաբերությունը կամ գործարքը պետք է համարվի կաuկածելի՝ 
անկախ սույն Կանոնակարգի 3.4 կետի դրույթից, եթե կասկածվում է կամ բավարար 
հիմքեր կան կասկածելու, որ գործարար հարաբերությունում կամ գործարքում 
ներգրավված են այնպիսի ֆինանսական միջոցներ կամ այլ գույք, որոնք կապված են, 
կամ առկա է մտադրություն դրանք օգտագործել ահաբեկչական 
կազմակերպությունների կամ անհատ ահաբեկիչների կողմից՝ ահաբեկչական 
նպատակներով: 
 

4.  ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՊԱՏՇԱՃ (ՀԱՎԵԼՅԱԼ ԵՎ 
ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ) ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 

 
4.1. Ընկերությունը հաճախորդի հետ գործարար հարաբերություն կամ 

միանգամյա գործարք կատարելուց առաջ իրական շահառուի առկայությունը պարզում 
է հաճախորդի հայտարարության հիման վրա (Հավելված 2): Գործարար 
հարաբերության ընթացքում սույն կետով նախատեսված հայտարարության ձևը 
լրացվում (փոփոխվում) է միայն իրական շահառուի ի հայտ գալու կամ իրական 
շահառուի փոփոխության դեպքում: 

4.2. Հաճախորդի նույնականացման ընթացքում ձեռք բերված տեղեկությունները 
պետք է ստուգվեն հաճախորդին Սպասարկող ստորաբաժանման, իսկ 
անհրաժեշտության դեպքում նաև Ներքին դիտարկումների մարմնի և այլ 
ստորաբաժանումների ու աշխատակիցների կողմից: Ստուգումը պետք է ներառի այն 
տեղեկությունների ուսումնասիրումը, որոնք կբավարարեն հաճախորդի իրական 
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ինքնությունը պարզելու համար: Այդ նպատակով Սպասարկող ստորաբաժանման 
կողմից կարող են օգտագործվել ինչպես փաստաթղթային, այնպես էլ ոչ 
փաստաթղթային ստուգման մեթոդներ: 

4.3. Գործարար հարաբերությունում հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրություն 
իրականացնելիս Սպասարկող ստորաբաժանումը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում 
Ներքին դիտարկումների մարմինը այլ ստորաբաժանումների ու աշխատակիցների հետ 
նվազագույնը` 

4.3.1. ստուգում է գործարքների միջև առկա փոխադարձ կապը, բացահայտում 
այդ կապի  հնարավոր սխեմաները, ինչպես նաև որոշում, թե ինչ նպատակ ունեն 
նշված գործարքները, 
4.3.2. ստուգում է, թե արդյոք իրականացվող գործարքների էությունը 
համապատասխանում է հաճախորդի կողմից իրականացվող գործունեության 
տեսակներին, 
4.3.3. հավաքագրում է հաճախորդի եկամտի աղբյուրների վերաբերյալ 
հնարավոր տեղեկություններ, 
4.3.4. համադրում է հաճախորդի տարբեր գործարքներով շրջանառվող 
միջոցների աղբյուրները, շարժը, ծավալները, 
4.3.5. գնահատում է գործարքում կամ գործարար հարաբերությունում առկա 
ՓԼ/ԱՖ հնարավոր ռիսկերը՝ կասկածելի գործարքների ու գործարար 
հարաբերությունների հիմքերի և չափանիշների հետ համադրություն 
իրականացնելու միջոցով, 
4.3.6. ճշտում է որոշակի միավոր ժամանակահատվածում գործարքների 
տեսակները, հաճախականությունը և ժամանակագրությունը, 
4.3.7. իրականացնում է գործարքի կողմերի, ստացողի, իրական շահառուի, 
ինչպես նաև լիազորված անձի հաշվառում և իրականացնում համադրում 
հաճախորդների փոխկապակցվածությունը պարզելու նպատակով 
4.3.8. առավել ամբողջական ու խորացված ստուգում է հաճախորդի հետ 
գործարար հարաբերություններ հաստատելիս պահանջվող փաստաթղթերի 
(տեղեկությունների) իսկությունը, օրինակ, պահանջելով հիմնավորող այլ 
փաստաթղթեր (տեղեկություններ), 
4.3.9. պահանջում է հաճախորդի ակտիվների և միջոցների ծագման աղբյուրների 
վերաբերյալ տեղեկություններ, 
4.3.10. տվյալների բազաներով կատարում է հաճախորդի, գործարար 
հարաբերության և գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների ուսումնասիրություն, 
4.3.11. հաշվետվություն տրամադրող այլ անձանց, այդ թվում` օտարերկրյա 
գործընկերներին հարցումներ է կատարում` ճշտելու հաճախորդի, նրա հետ 
գործարար հարաբերությունների և միանգամյա գործարքների վերաբերյալ 
տեղեկությունները, 
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4.3.12. հաշվի են առնում Օրենքի և Լիազոր մարմնի խորհրդի կողմից 
հաստատված կանոնակարգի այլ պահանջներ: 
4.4. Հաճախորդի պարզեցված ուսումնասիրությունը ֆիզիկական անձանց համար 

նվազագույնը ներառում է հետևյալ տեղեկությունների պարզումը և հաշվառումը՝ 
4.4.1. անունը, ազգանունը, 
4.4.2. անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները: 
4.5. Հաճախորդի պարզեցված ուսումնասիրությունը իրավաբանական անձանց 

համար նվազագույնը ներառում է հետևյալ տեղեկությունների պարզումը և հաշվառումը՝ 
4.5.1. իրավաբանական անձի անվանումը, 
4.5.2. պետական գրանցման վկայականի համարը, 
4.5.3. ՀՎՀՀ, 
4.5.4. բանկային հաշիվները տնօրինելու իրավասություն ունեցող անձին 
նույնականացնող տեղեկությունները: 
4.6. Սպասարկող ստորաբաժանումը և Ներքին դիտարկումների մարմինը 

հաճախորդի հավելյալ ուսումնասիրություն  իրականացնում է միայն բարձր ռիսկի  
չափանիշների առկայության դեպքում, միջին ռիսկի առկայության դեպքում 
իրականցվում է հաճախորդի պարզեցված ուսումնասիրության և հավելյալ 
ուսումնասիրության այն քայլերը, որոնք կբավարարեն անհրաժեշտ տեղեկատվության 
ձեռք բերման համար, իսկ պարզեցված ուսումնասիրությունը կարող է իրականացնել 
նաև ցածր ռիսկի չափանիշների դեպքում: 

4.7. Ընկերությունը կարող է չիրականացնել հաճախորդի պատշաճ 
ուսումնասիրություն, բացառությամբ նույնականացման և ինքնության ստուգման, եթե 
առկա են կասկածներ փողերի լվացման կամ ահաբեկչության ֆինանսավորման 
վերաբերյալ, և Ընկերությունը ողջամտորեն կարծում է, որ հաճախորդի պատշաճ 
ուսումնասիրություն իրականացնելը կհանգեցնի հաճախորդին իր կասկածների 
բացահայտմանը։ Այս դեպքում Ընկերությունը կասկածելի գործարքի կամ գործարար 
հարաբերության վերաբերյալ հաշվետվություն է տրամադրում Լիազոր մարմնին։ 

 
5. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ՈՒ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 
5.1. Սպասարկող ստորաբաժանումները հաճախորդների հետ պայմանգրեր 

կնքելիս կամ հաճախորդի պատվերը կատարելիս առաջնորդվում են Ընկերության 
ներքին իրավական ակտերի պահանջներով, ինչպես նաև, ըստ անհրաժեշտության, 
ֆիզիկական անձ հաճախորդի վերաբերյալ պարզում նաև հետևյալ տեղեկությունները` 

5.1.1. ներդրվող միջոցների ծագման աղբյուրը, 
5.1.2. հաճախորդի գործունեության բնույթը և ոլորտը, 
5.1.3. հաճախորդի ռեզիդենտությունը` համաձայն «Արժութային կարգավորման 
և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք, 
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5.1.4. բանկերում նրա ունեցած բանկային հաշիվների մասին տեղեկություններ: 
5.2.  Եթե հաճախորդի նույնականացման ժամանակ պարզվում է, որ նրա անունը 

գտնվում է «Ահաբեկչության մեջ կասկածվող սուբյեկտների» ցանկում, ապա այդ մասին 
տվյալ ստորաբաժանման ղեկավարը կամ աշխատողը պարտավոր են անմիջապես 
տեղյակ պահել Ներքին դիտարկումների մարմնին և գործադիր տնօրենին: 

5.3. Եթե հաճախորդի նույնականացման ժամանակ պարզվում է, որ հաճախորդը 
քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձ է, ապա Սպասարկող ստորաբաժանման 
պատասխանատու աշխատակիցը նախքան նրա հետ համագործակցություն սկսելը, 
շարունակելը կամ դադարեցնելը  Ներքին դիտարկումների մարմնին պարտավոր է 
տեղյակ պահել այդ մասին, որը պետք է միջոցառումներ ձեռնարկի նրա եկամուտների 
աղբյուրը պարզելու համար` որից հետո գործադիր տնօրենի հավանությունը ստանալով 
միայն թույլատրում է ստորաբաժանման ղեկավարին սկսել/դադարեցնել կամ եթե 
դարձել է քաղաքական ազդեցություն անձ, ապա շարունակել համագործակցությունը: 
Քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձի առկայության դեպքում Սպասարկող 
ստորաբաժանման պատասխանատու աշխատակիցը պետք է իրականացնի 
գործարար հարաբերությունների ընթացիկ հավելյալ ուսումնասիրություն: 

5.4. Հաճախորդի, պարտատիրոջ կամ այլ անձի կողմից որպես գործակալ, 
ներկայացուցիչ կամ լիազորված անձ՝ մեկ այլ անձի հանդես գալու դեպքում, 
տեղեկատվություն տրամադրող ստորաբաժանումները պարտավոր են պարզել 
գործառնության իրական շահառուին, ինչպես նաև հավաքագրել գործակալի, 
ներկայացուցչի կամ լիազորված անձի վերաբերյալ սույն Կանոնակարգով պահանջվող 
տեղեկությունները; 

5.5. Սույն Կանոնակարգի 5.4 կետով նշված գործակալի, ներկայացուցչի կամ 
լիազորված անձի վերաբերյալ Սպասարկող ստորաբաժանումների կողմից 
տեղեկությունների ուսումնասիրությունը պարտադիր չէ, եթե որպես գործակալ, 
ներկայացուցիչ կամ լիազորված անձ հանդես է գալիս ֆինանսական շուկաներում 
որոշակի ֆինանսական գործառնություններ իրականացնելու համար լիցենզիա ունեցող 
անձը: 

5.6. Այն դեպքում, երբ հաճախորդը, պարտատերը կամ պայմանագրի մյուս կողմը 
օֆշորային երկրում կամ տարածքում (համաձայն Լիազոր մարմնի կողմից 
հաստատված օֆշորային տարածքների ցանկի) գրանցված և/կամ գործող 
իրավաբանական, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող կամ ֆիզիկական 
անձ է, ապա տվյալ ստորաբաժանման պատասխանատու աշխատակիցը ճշտում է այդ 
անձի կենսական շահերի կենտրոնը և եկամտի աղբյուրները՝ պահանջելով 
համապատասխան փաստաթղթեր: 

5.7. Սպասարկող ստորաբաժանումների պատասխանատու աշխատակիցները 
պարտավոր են պահանջվող փաստաթղթերին կից գրանցել և պահպանել նաև սույն 
Կանոնակարգով պահանջվող տեղեկությունների ցանկացած փոփոխություն: 
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6. ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ, 

ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ (ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ ԵՎ 
ԿԱՍԵՑՈՒՄԸ,  ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄՆԻՆ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ 

ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 
6.1. Սպասարկող ստորաբաժանումները ֆինանսական գործառնություններ 

կարող են իրականացնել միայն սույն Կանոնակարգով պահանջվող տեղեկությունները 
ստանալուց և գրառելուց հետո, և պարտավոր են մերժել գործարք կատարելու 
վերաբերյալ հաճախորդի կամ ցանկացած գործարքի կողմի դիմումը, եթե վերջիններս 
չեն ներկայացնում կամ հրաժարվում են ներկայացնել սույն Կանոնակարգի համաձայն 
պարտադիր տրամադրման ենթակա տեղեկությունները և փաստաթղթերը: 

6.2. Սպասարկող ստորաբաժանումները պարտավոր են մերժել գործարք 
կատարելու վերաբերյալ հաճախորդի կամ ցանկացած գործարքի կողմի դիմումը, եթե 
Ընկերությանը դիմող և կամ գործարքի կողմ հանդիսացող անձիք ընդգրկված են  սույն 
Կանոնակարգի 2.8. կետում նշված ցուցակում:  

6.3. Սպասարկող ստորաբաժանման պատասխանատու աշխատակիցը բարձր և 
միջին ռիսկի չափանիշներին համապատասխանող գործարքներ կամ հաճախորդներ 
ունենալու դեպքում մինչև այդ աշխատանքային օրվա ավարտը պետք է փաստաթղթեր 
պահանջելու միջոցով պարզի անհրաժեշտ տեղեկատվությունը: Եթե մինչև տվյալ 
աշխատանքային օրվա ավարտը անհրաժեշտ տեղեկատվությունը չի պարզվում, ապա 
տեղեկատվություն տրամադրող ստորաբաժանման պատասխանատու աշխատակիցը 
գործարքը կամ հաճախորդը որակում է, որպես բարձր ռիսկի չափանիշ ունեցող և 
տեղեկացնում Ներքին դիտարկումների մարմնին: 

6.4. Կասկածելի և բարձր ռիսկի չափանիշներին պատկանող գործարքի կամ 
հաճախորդի առկայության դեպքում, Ներքին դիտարկումների մարմինը 
ժամանակավոր կասեցնելով գործարքը իրականացնում է ներքոնշյալ 
գործողությունները` 

6.4.1. պարզում է անհրաժեշտ տեղեկատվությունը (գործարքի բնույթը, 
չափանիշները), 
6.4.2. Եթե մինչև գործարքի հայտի ընդունմանը հաջորդող աշխատանքային օրվա 
ավարտը չի հաջողվում պարզել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը (բնույթը, 
չափանիշները), ապա Ներքին դիտարկումների մարմինը դիմում է գործադիր 
տնօրենին այդ գործարքը կասեցնելու և Լիազոր մարմնին կասկածելի գործարքի 
վերաբերյալ հաշվետվություն տրամադրելու առաջարկությամբ,  
6.4.3. Եթե գործարքի հայտի ընդունման հաջորդող երկրորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում գործադիր տնօրենի կողմից Ներքին դիտարկումների մարմնի 
կատարած առաջարկության մերժման վերաբերյալ անհրաժեշտ հիմնավորումներ 
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չեն արվում, Ներքին դիտարկումների մարմինը գործարքը որակում է որպես 
կասկածելի և մինչև տվյալ աշխատանքային օրվա ավարտը, իսկ դրա 
անհնարինության դեպքում մինչև հաջորդ աշխատանքային օրվա  ժամը 12:00 
կասկածելի գործարքի վերաբերյալ հաշվետվություն ներկայացնում Լիազոր 
մարմնին: 
6.5. Ընկերությունը վերացնում է գործարքի կասեցումը կամ դադարեցումը, եթե 

հաճախորդի կողմից ներկայացվել են Ընկերության համար ընդունելի 
բացատրություններ և պարզաբանումներ, որոնք ակնհայտ հիմնավորում են, որ տվյալ 
գործարքը կասկածելի չէ՝ այդ մասին տեղեկացնելով Լիազոր մարմնին: 

6.6. Ընկերությունը գործառնությունների դադարեցման կամ կասեցման, ինչպես 
նաև գործառնությունների դադարեցման կամ կասեցման վերացման մասին Լիազոր 
մարմնին հայտնում է վերջինիս կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում: 

6.7. Ընկերությունը Լիազոր մարմնի որոշման հիման վրա պարտավոր է 
դադարեցնել կամ կասեցնել այն հաշիվներով գործառնությունները, որոնք կասկածվում 
են հանցավոր ճանապարհով ստացված միջոցների շրջանառության կամ 
ահաբեկչության ֆինանսավորման մեջ: 

6.8. Ընկերության գործադիր տնօրենը  իրավունք ունի փողերի լվացման 
կասկածի առկայության դեպքում մինչև 5 օրով, իսկ «Ահաբեկչության մեջ կասկածվող 
սուբյեկտների» ցանկում առկա հաճախորդների դեպքում պարտավոր է 5 օրով 
կասեցնել այդ գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը և այդ մասին անմիջապես 
Լիազոր մարմնին ներկայացնել այդ գործարքի վերաբերյալ տեղեկատվություն: 

6.9. Լիազոր մարմնի համապատասխան իրավասու մարմնի որոշման հիման վրա 
գործառնությունը դադարեցված կամ կասեցված լինելու դեպքում, Ընկերությունը 
վերացնում է կասեցումը կամ դադարեցումը` միայն Լիազոր մարմնի որոշման հիման 
վրա: 

6.10. Ընկերության կողմից գործարքի կամ գործարար հարաբերության 
կասեցման մասին Լիազոր մարմնին տեղեկացնելու կամ Լիազոր մարմնի կողմից 
գործարքի կամ գործարար հարաբերության կասեցման պահից 5 օրվա ընթացքում 
Լիազոր մարմինը որոշում է կայացնում «Փողերի լվացման և ահաբեկչության 
ֆինանսավորման դեմ պայքարի» մասին ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածով սահմանված 
դեպքերում քրեական հետապնդման մարմիններին հաղորդում ուղարկելու, կամ 
քրեական հետապնդման մարմիններին հաղորդում ուղարկելու հիմքերը պարզելու 
նպատակով կասեցման ժամկետը 5 օրով (բացառիկ դեպքերում՝ 10 օրով) 
երկարաձգելու կամ կասեցման որոշումը վերացնելու մասին: Սույն մասում նշված 
ժամկետում Լիազոր մարմնի որոշումը Ընկերությանը չտրամադրելու դեպքում 
կասեցման մասին որոշումը համարվում է վերացված:  
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6.11. Լիազոր մարմնի որոշումները Ընկերության  կողմից ստանալու նույն օրը, 
գործադիր տնօրենի կարգադրությամբ, տրամադրվում է Ներքին դիտարկումների 
մարմնին: 
 

7. ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵՂԵԿԱՑՄԱՆ  ԵՎ ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԳՈՐԾԱՐՔԻ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ        ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ         ԵՎ                                           ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ         ԿԱՐԳԸ 

 
7.1. Պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ  

հաշվետվության մեջ  նշվում են`  
7.1.1. հաճախորդի, լիազորված անձի, գործարքի մյուս կողմի, կասկածելի 
գործարքի դեպքում՝ նաև իրական շահառուի տվյալները, ներառյալ՝ 

7.1.1.1. ֆիզիկական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր հանդիսանալու 
դեպքում` անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, ծննդյան տարին, 
ամիսը,  ամսաթիվը,  քաղաքացիությունը,  անձը  հաuտատող փաuտաթղթի 
սերիան, համարը և տրամադրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, իսկ անհատ 
ձեռնարկատիրոջ համար՝ նաև պետական գրանցման վկայականի համարը 
և հարկ վճարողի հաշվառման համարը, 
7.1.1.2. իրավաբանական անձ  հանդիսանալու  դեպքում՝  անվանումը,  
գտնվելու վայրը, պետական գրանցման վկայականի համարը, իսկ 
ֆինանսական հաստատությունների կողմից հաշվետվության 
ներկայացման դեպքում՝ նաև հարկ վճարողի հաշվառման համարը, 
7.1.1.3. հաճախորդի բանկային հաշվի համարը, 

7.1.2. գործարքի առարկայի նկարագրությունը, 
7.1.3. գործարքի գինը (արժեքը), 
7.1.4. գործարքի կնքման ամuաթիվը, 
7.2. Կաuկածելի գործարար հարաբերության կամ գործարքի մաuին 

հաշվետվության մեջ նշվում են նաև գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը 
կաuկածելի համարելու հիմքը, չափանիշը, նկարագրությունը, ինչպես նաև գործարքը 
կամ գործարար հարաբերությունը կասեցված, մերժված լինելու կամ ահաբեկչության 
հետ կապված անձանց եկամուտները սառեցված լինելու հանգամանքը: 

7.3. Հաշվետվությունները պետք է ներկայացվեն ըստ պահանջվող կարգի, 
Ընկերության պատասխանատու աշխատակցի ստորագրությամբ:  

7.4. Գործարար հարաբերությունում կամ գործարքում հաճախորդի, լիազորված   
անձի, գործարքի մյուս կողմի կարգավիճակում պետական մարմին կամ տեղական  
ինքնակառավարման մարմին հանդես գալու դեպքում հաշվետվության մեջ նշվում է 
միայն այդ մարմնի անվանումը: 
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7.5. Հաշվետվության տրամադրումը կարող է կատարվել թղթային, իuկ Լիազոր 
մարմնի նորմատիվ իրավական ակտերով նախատեuված դեպքում` նաև (կամ) 
էլեկտրոնային եղանակով: 

 
8.  ՓԼ/ԱՖ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏՈՐԻ ԴԵՐՆ 

ՈՒ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ ԵՎ  
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐՔԻՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՐՄՆԻ ՀԵՏ 

 
8.1. Ներքին աուդիտորը, Օրենքով սահմանված կարգով, տարեկան առնվազն 

մեկ անգամ ստուգումներ է իրականացնում` հավաստիանալու, որ Ընկերության 
գործադիր տնօրենն ու Ներքին դիտարկումների մարմինն ապահովում են Ընկերության 
գործունեության լիարժեք համապատասխանությունն Օրենքի, Լիազոր մարմնի 
նորմատիվ իրավական ակտերի, սույն Կանոնակարգի և այլ ներքին իրավական 
ակտերի պահանջներին: 

8.2. Ներքին աուդիտորը Խորհրդին (պատճենը` Գործադիր տնօրենին) 
հաշվետվություններ է ներկայացնում ստուգումների արդյունքում ձևավորված իր 
գնահատականների և բացահայտումների վերաբերյալ, ներառյալ` ՓԼ/ԱՖ 
կանխարգելման հարցերով աշխատակիցների ուսուցման ու վերապատրաստման 
համարժեքության և արդյունավետության վերաբերյալ իր եզրակացությունը: 

8.3. Ներքին աուդիտորը  ցանկացած ստորաբաժանման ընթացիկ կամ պլանային 
ստուգման ընթացքում կասկածելի գործարքների կամ փողերի լվացման հավանական 
սխեմաների, Օրենքով և դրա հիման վրա ընդունված այլ իրավական ակտերի հիման 
վրա (ներքին ու արտաքին) պահանջների խախտումների հայտնաբերման դեպքում, 
մինչև ստուգման արդյունքների վերաբերյալ փաստաթուղթը համապատասխան 
իրավասու մարմնին ներկայացնելը, այդ մասին պետք է տեղեկացնի Ներքին 
դիտարկումների մարմնին` ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի անհրաժեշտ միջոցառումներն 
իրականացնելու նպատակով: 
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9.  ՓԼ/ԱՖ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԳՈՐԾԸԹԱՑՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԴԵՐՆ ՈՒ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 
9.1. Ընկերության Խորհուրդը և Գործադիր տնօրենը պատասխանատու են 

ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման քաղաքականության սահմանման, ներքին արդյունավետ 
համակարգի ձևավորման և դրա ընդհանուր ու ընթացիկ հսկողության համար: 

9.2. ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման ոլորտում Ընկերության Խորհուրդը. 
9.2.1. սահմանում է Ընկերության ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի քաղաքականությունը, 
9.2.2. հաստատում է Ընկերության ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի Կանոնակարգը, 
9.2.3. հաստատում է ներքին դիտարկումների մարմնի և ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման 
ներքին աուդիտի տարեկան ծրագրերը, դրանց կատարման հաշվետվությունները, 
ինչպես նաև վերահսկողություն իրականացնում այդ ծրագրերի իրականացման 
նկատմամբ, 
9.2.4. անհրաժեշտության դեպքում նախաձեռնում է Ներքին դիտարկումների 
մարմնի ուսումնասիրություններ, հաստատում է աուդիտորական կամ այլ 
ստուգումների արդյունքում բացահայտված համակարգային թերությունների 
վերացմանն ուղղված միջոցառումները և վերահսկում դրանց իրականացումը, 
9.2.5. հսկում է ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման ներքին համակարգի արդյունավետության 
ուսումնասիրության իրականացումը, 
9.2.6. քննարկում և հաստատում է ներքին աուդիտի, ինչպես նաև ներքին 
դիտարկումների մարմնի կողմից ներկայացված հաշվետվությունները, 
9.2.7. հավանություն է տալիս (կամ մերժում է) Ընկերության գործադիր տնօրենի 
ներկայացրած Ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակիցների 
թեկնածուների նշանակման (կամ ազատման) հարցին: 
9.3. ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի գործընթացում Ընկերության Գործադիր տնօրենը․ 
9.3.1. ապահովում է Խորհրդի կողմից սահմանված ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի 
քաղաքականության և դրա հիման վրա ընդունված ներքին իրավական ակտերի և 
ընթացակարգերի ամբողջական և արդյունավետ ներդրումն ու դրանց անընդհատ 
և արդյունավետ իրականացումը, 
9.3.2. կազմակերպում է միջոցառումներ Ընկերության աշխատակիցների կողմից 
ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի Օրենքի, ներքին իրավական ակտերի, ինչպես նաև էթիկայի 
կանոնների լիարժեք տիրապետումն ապահովելու համար, 
9.3.3. աջակցում և ապահովում է հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության, այդ 
թվում` պարզեցված կամ հավելյալ ուսումնասիրության, ընթացիկ մոնիտորինգի, 
ինչպես նաև տեղեկատվության հաշվառման, հավաքագրման ու թարմացման 
իրականացումը, 
9.3.4. կազմակերպում է Ներքին դիտարկումների մարմնի անհրաժեշտ 
նյութատեխնիկական ապահովվածությունը, 
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9.3.5. Ներքին դիտարկումների մարմնի հետ մեկտեղ մշակում և հաստատում է իր 
աշխատակիցների` ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտում պատշաճ ուսուցման և 
վերապատրաստման գործընթացը, 
9.3.6. իրականացնում է Ներքին դիտարկումների մարմնի կողմից կատարված 
ուսումնասիրությունների, աուդիտորական կամ այլ ստուգումների արդյունքում 
բացահայտված թերությունների վերացմանն ուղղված միջոցառումները, 
9.3.7. Խորհրդի համաձայնությամբ նշանակում և աշխատանքից ազատում է 
Ներքին դիտարկումների մարմնի ղեկավարին և աշխատակիցներին, 
9.3.8. Ներքին դիտարկումների մարմնի հետ մեկտեղ ապահովում է իր 
աշխատակիցների` ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ոլորտում պատշաճ ուսուցումը և 
վերապատրաստումը, 
9.3.9. կազմակերպում և ապահովում է Ներքին դիտարկումների մարմնի 
ղեկավարի և աշխատակիցների պարբերական ուսուցումն ու 
վերապատրաստումը, 
9.3.10. հաստատում է բարձր ռիսկի չափանիշներին համապատասխանող 
հաճախորդների հետ գործարար հարաբերության կնքումը, 
9.3.11.  որոշումներ է կայացնում Ներքին դիտարկումների մարմնի և/կամ 
Սպասարկող ստորաբաժանումների կողմից բարձրացրած ՓԼ/ԱՖ ոլորտին 
առնչվող հրատապ հարցերի վերաբերյալ, 
9.3.12. քննարկում և անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան իրավասու 
մարմնի քննարկմանն է ներկայացնում ՓԼ/ԱՖ ոլորտին առնչվող Ներքին 
դիտարկումների մարմնի կողմից ներկայացված խնդիրներն ու 
առաջարկությունները: 

 
10.  ՆԵՐՔԻՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 

ԽՈՐՀՐԴԻՆ  ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 
10.1. Ներքին դիտարկումների մարմինը ոչ ուշ քան կիսամյակը մեկ անգամ, 

կիսամյակին հաջորդող ամսում` 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում (եթե այլ բան 
նախատեսված չէ Ընկերության ներքին իրավական ակտերով) կազմում և Ընկերության 
Խորհրդին է ներկայացնում Օրենքով և ներքին իրավական ակտերով սահմանված 
հաշվետվությունները:  

10.2. Ներքին դիտարկումների մարմնի կողմից Ընկերության Խորհրդին 
ներկայացվող կիսամյակային հերթական հաշվետվությունը նվազագույնը ներառում է. 

10.2.1. պարտադիր տեղեկացման ենթակա գործարքների թիվը, 
10.2.2. կասկածելի գործարքների (գործարար հարաբերությունների) թիվն ու 
համառոտ նկարագրությունը, 
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10.2.3. այն գործարքների և գործարար հարաբերությունների թիվը և ամփոփ 
նկարագրությունը, որոնց վերաբերյալ իրականացվել են վերլուծություններ, 
սակայն չեն ներկայացվել որպես կասկածելի գործարքներ կամ գործարար 
հարաբերություններ, 
10.2.4. կասեցված կամ իրականացումը մերժված գործարար հարաբերությունների 
և գործարքների թիվը և համառոտ նկարագրությունը, 
10.2.5. կասեցված գործարքների արժեքը, 
10.2.6. սառեցված ֆինանսական միջոցների չափը, 
10.2.7. ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարին առնչվող այլ հարցեր և տեղեկություններ, 
10.2.8. Ընկերության Խորհրդի կողմից պահանջվող այլ տեղեկատվություն: 

 
11.  ՆԵՐՔԻՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՐՄՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆ  

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 
 

11.1. Ընկերության Ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակիցները 
նշանակվում և ազատվում են Ընկերության գործադիր տնօրենի կողմից` Խորհրդի 
համաձայնությամբ: 

11.2. Ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակիցները պետք է ունենան 
բարձրագույն կրթություն և առնվազն 1 տարվա մասնագիտական աշխատանքային 
փորձ:  

11.3. Ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակիցները պետք է Լիազոր 
մարմնի սահմանած կարգով և մասնագիտական համապատասխանության 
չափանիշների հիման վրա անցնեն որակավորում: Որակավորման և մասնագիտական 
համապատասխանության ստուգումը, այդ թվում` համապատասխան քննությունն 
անցկացվում է Ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակիցների թեկնածուների և 
հավակնորդների համար` Լիազոր մարմնի լիցենզավորման և վերահսկողության 
հանձնաժողովի կողմից: 

11.4. Առանց համապատասխանության որակավորման Ներքին դիտարկումների 
մարմնի աշխատակցի պաշտոնին նշանակված անձինք պետք է որակավորվեն 
նշանակման պահից եռամսյա ժամկետում, եթե այլ բան նախատեսված չէ Օրենքով և 
ենթաօրենսդրական ակտերով: 

11.5. Ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակցի պաշտոն առանց 
որակավորում անցնելու կարող են զբաղեցնել Լիազոր մարմնի կողմից որակավորված 
աուդիտորները, Համապատասխանության միջազգային ասոցիացիայի 
համապատասխանության դիպլոմ կամ հավաստագիր ունեցող անձինք, 
Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի կողմից կազմակերպված ՓԼ/ԱՖ 
դեմ պայքարի ոլորտում համապատասխանության գործնական դասընթացը և 
որակավորման քննությունն անցած անձինք: 



                                «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին»  կանոնակարգ 
 

22 
 

11.6. Ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակից չեն կարող լինել այն 
անձինք, ովքեր. 

11.6.1. կատարել են դիտավորյալ հանցագործություն, որի համար 
դատվածությունը սահմանված կարգով հանված կամ մարված չէ,  
11.6.2. դատարանի կողմից զրկված են ֆինանսական, հարկային, մաքսային, 
առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու 
իրավունքից,  
11.6.3. սնանկ են ճանաչվել և ունեն չմարված (չներված) պարտավորություններ, 
11.6.4. քրեական գործով ներգրավված են որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ 
ամբաստանյալ, 
11.6.5. ունեն բացասական գործարար համբավ ֆինանսական համակարգում, 
11.6.6. չեն համապատասխանում սույն Կանոնակարգի  սույն գլխով սահմանված 
պահանջներին, 
11.6.7. փոխկապակցված են Ընկերության ղեկավարների հետ: 
 

12.  ՓԼ/ԱՖ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ  
ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ 

 
12.1. Ընկերության բոլոր աշխատակիցները պետք է իրազեկ լինեն ՓԼ/ԱՖ 

կանխարգելման ոլորտում Ընկերության ներքին իրավական ակտերին: 
12.2. Ընկերությունը պարտավոր է կազմակերպել ուսուցում ՓԼ/ԱՖ 

կանխարգելմանն առնչվող իր բոլոր աշխատակիցների համար: 
12.3. Ընկերությունը, սույն Կանոնակարգով և այլ իրավական ակտերով 

սահմանված կարգով, պարբերաբար` առնվազն տարեկան կտրվածքով 
կազմակերպում և/կամ իրականացնում է ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման ոլորտում իր 
աշխատակիցների ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրեր: Այդ ծրագրերը պետք է 
նախատեսեն ուսուցում խորհրդի անդամների, գործադիր մարմնի, Ներքին 
դիտարկումների մարմնի, Սպասարկող ստորաբաժանման և Ներքին աուդիտի 
ծառայության աշխատակիցների համար: Այդ աշխատակիցների համար ուսուցումը և 
վերապատրաստումը պետք է հնարավորություն տա հավաստիանալու, որ նրանք ունեն 
ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման պահանջների ու ընթացակարգերի վերաբերյալ պատշաճ 
գիտելիքներ, մասնավորապես` 

12.3.1. բարձր, միջին և ցածր ռիսկի չափանիշների, կասկածելի գործարքի կամ 
գործարար հարաբերության առավել հաճախ հանդիպող հիմքերի և չափանիշների 
վերաբերյալ, այդ թվում` Լիազոր մարմնի ուղեցույցերով տրամադրվող կասկածելի 
գործարքների տիպաբանությունների վերաբերյալ, 
12.3.2. ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի ՀՀ օրենսդրության, սույն Կանոնակարգի, 
Ընկերության ներքին իրավական ակտերի դրույթների վերաբերյալ: 
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12.4. Ընկերությունում նոր աշխատակիցների ընդունման դեպքում 
համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարը կազմակերպում է 
աշխատակցի` ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման հարցերով ուսուցում` աշխատանքի անցնելուց 
հետո եռամսյա ժամկետում: 

12.5. Ընկերության կառուցվածքային ստորաբաժանման կողմից իրականացվող 
ուսուցման ծրագրերը, դրանց վերաբերյալ բոլոր նյութերը, ինչպես նաև ուսուցման 
ծրագրերին մասնակցած անձանց անուններն ու ստորագրություններն առանձին 
հաշվառվում են համաձայն Հավելված 1-ի և պահպանվում են տվյալ 
ստորաբաժանումում առնվազն 5 տարի: 

12.6. Ուսուցումն ու վերապատրաստումն այլ կազմակերպությունների կողմից 
կազմակերպված լինելու դեպքում, դասընթացին մասնակցած աշխատակիցը 
հնանարավորինս կարճ ժամկետում Ներքին դիտարկումների մարմնին է ներկայացնում 
12.5 կետով սահմանված փաստաթղթերը: 
 

13. ՊԱՏԱԽՍԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՍՈՒՅՆ  ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ 
                                         ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
 

13.1. Ընկերության յուրաքանչյուր կառավարման մարմին 
պատասխանատվություն է կրում Օրենքով և սույն Կանոնակարգով իրեն վերապահված 
գործառույթների պատշաճ և ամբողջական իրականացման համար, ՓԼ/ԱՖ 
կանխարգելումն արդյունավետ կազմակերպման խոչընդոտների վերացումն 
կազմակերպելու համար: 

13.2. Ընկերության յուրաքանչյուր կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավար 
պատասխանատվություն է կրում սույն Կանոնակարգով սահմանված գործառույթներն 
ու պահանջներն իրենց ստորաբաժանումներում պատշաճ կազմակերպելու և 
կատարումն ապահովելու, Ներքին դիտարկումների մարմնի հետ օպերատիվ 
համագործակցելու համար: 

13.3. Ներքին դիտարկումների մարմինը պատասխանատու է Օրենքով, 
Լիազորված մարմնի նորմատիվ իրավական ակտերով և սույն Կանոնակարգով 
սահմանված գործառույթների ու պահանջների պատշաճ և ամբողջական կատարման 
համար, Ընկերության Խորհրդին, գործադիր տնօրենին և Լիազորված մարմնին 
հաշվետվություններ և այլ տեղեկություններ տրամադրելու համար: 

13.4. Սույն Կանոնակարգի պահանջները խախտելու համար գործադիր տնօրենը, 
Սպասարկող ստորաբաժանումների ղեկավարները և աշխատակիցները 
պատասխանատվություն են կրում Օրենքով, Ընկերության ներքին իրավական 
ակտերով և/կամ իրավասու մարմնի որոշմամբ սահմանված կարգով: 
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14.  ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

14.1. Սույն Կանոնակարգով չկանոնակարգված ՓԼ/ԱՖ կանխարգելմանն 
առնչվող հարցերը սահմանվում են Օրենքով, Լիազոր մարմնի նորմատիվ իրավական 
ակտերով և Ընկերության՝ «Ներքին աուդիտի գործունեության կանոնակարգ», 
«Հաշվետվությունների ներկայացման կարգի, ժամկետների և պատասխանատվության 
վերաբերյալ կանոնակարգ»  ներքին իրավական ակտերով: 

14.2. Սույն կանոնակարգի փոփոխությունները և լրացումները հաստատվում են  
Ընկերության Խորհրդի կողմից (եթե Ընկերության կանոնադրությամբ այլ բան 
սահմանված չէ) և ուժի մեջ են մտնում Խորհրդի որոշմամբ սահմանված ժամկետում: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ՓԼ/ԱՖ կանխարգելման շրջանակում անցկացված  
ուսուցման/վերապատրաստման թերթիկ 

 
 

հ/հ Անցկացման 
ամսաթիվ 

Ուսուցման/ 
վերապատրաստման 
կազմակերպիչ (անձ 

և/կամ 
կազմակերպություն) 

Մասնակիցներ 
(անուն, 

ազգանուն, 
ստորաբաժանում) 

Ուսուցման/ 
վերապատրաստման 
ծրագիր, թեմա(ներ)1 

Մասնակիցների 
ստորագրություն 

      
      
      
 
 
 
 
 
Ուսուցման/վերապատրաստման 
կազմակերպող անձ2                  …..………………… 
             (ստորագրություն)                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1 Ուսուցման/վերապատրաստման ընթացքում տրամադրված նյութերը կցվում են թերթիկին և պահվում: 
2 Ուսուցման/վերապատրաստման կազմակերպող անձի ստորագրությունը պարտադիր է այն    
Ընկերության/Ընկերության ստորաբաժանումներից մեկի կողմից կազմակերպված լինելու դեպքում: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 

 
 
 
 
 
 
 

ԻՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ  (ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 

 

Ես՝                                                                                             ս,                             թ.     
                                                                             հաստատելով գործարար հարաբերություն 
կամ գործարքում հանդես գալով որպես                                                               , հայտարարում 
եմ, որ գործարար հարաբերության մեջ կամ գործարքում առկա է/առկա չէ իրական շահառու: 
  
 Իրական շահառու է                                                                ը: 
 

Պարտավորվում եմ նաև գործարար հարաբերության ընթացքում իրական շահառուի 
փոփոխության կամ իրական շահառուի ի հայտ գալու դեպքում տեղյակ պահել              
Ձեզ: 
 
 
 
 

«       »                         20   թ.                                                                           - 
                                 (ստորագրություն) 
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