
Հավելված N 17 
                                 ՀՀ կառավարության 2022 թվականի 

                   օգոստոսի 11-ի N 1266 - Ն որոշման 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ 
  

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N 
ՎՏԱՆԳԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՍԿՄԱՆ ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  

ԱՈՒԴԻՏԻ 
(ՏԳՏԴ ծածկագրեր՝ 10․3, 10.6, 10.7, 10.8, 10․9, 11.0, 10.4, 10.2, 11.07, 56,  10․86, 10․86․1, 10.86.9, 10.89, 10.89.9,  

10.32, 46.3, 47.1, 47.2, 47.8, 10.5, 10.86.1, 10.1, 10.86.1) 

 
____ ___________20  թ.

_____________________________ 
(Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական 

մարմնի (ՍԱՏՄ) ստորաբաժանման 
անվանումը) 

_____________ 
(գտնվելու վայրը) 

___________________________________ 
(հեռախոսահամարը, էլ. հասցեն) 

     
 

(ՍԱՏՄ ծառայողի պաշտոնը) 
________________________________________ 

(ազգանունը, անունը, հայրանունը) 
    

 
(ՍԱՏՄ ծառայողի պաշտոնը) 

________________________________________ 
(ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

    
 

(ՍԱՏՄ ծառայողի պաշտոնը) 
________________________________________ 
              (ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

   
  

   Աուդիտի սկիզբը   ________________________             Աուդիտի սկիզբը   ________________________ 
                                 (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)                                         (տարեթիվը, ամիսը, 
ամսաթիվը)                                      
 



 
     Աուդիտի հիմքը __________________________________________________________ 

(տարեկան ծրագիրը, դիմում և այլն) 
   

_____________________________________________ 
(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը) 

                
 

 (ՀՎՀՀ) 
_______________________________________________ 

(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային 
տվյալները) 

____________________________________ 
(հեռախոսահամարը, էլ. հասցեն) 

  
________________________________________________ 
( օբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները) 

____________________________________ 
(հեռախոսահամարը, էլ. հասցեն) 

_______________________________________________ _________________________________ 
  

Աուդիտի հրամանի համարը __________ ամսաթիվը _____________________________________ 
Աուդիտի նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) __________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

 
NN 
ը/կ 

Տեղեկատվական բնույթի հարցեր Պատասխան 

1. Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (ներառյալ իրավաբանական անձանց ֆիրմային անվանումը), անհատ 
ձեռնարկատիրոջ անունը, անձնագրային տվյալները (սերիան, համարը, ում կողմից է տրված) 

  

2. Պետական գրանցման տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը   
3. Պետական գրանցման համարը   
4. Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը (փոստային հասցեն), 

անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը 
  

5. Տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության իրականացման վայրը և կոնտակտային տվյալները (հեռախոսահամարը և 
կապի այլ միջոցներ) 

  

6. Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների անվանումները և գտնվելու վայրը 
(փոստային հասցեն), այդ թվում` հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ 

  



7. Տնտեսավարող սուբյեկտի կազմում գործող բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումներում իրականացվող գործունեության 
տեսակները 

  

8. Տնտեսավարող սուբյեկտների և դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների պաշտոնատար անձանց կոնտակտային 
տվյալները (հեռախոսահամարը և այլ կապի միջոցներ) 

  

9. Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից գործունեությունն սկսելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը   
10. Տնտեսավարող սուբյեկտների օբյեկտների կառուցման (վերջին վերակառուցման (վերանորոգման) տարեթիվը, ամիսը, 

ամսաթիվը 
  

11. Ապրանքային նշանի, հանրահայտ ապրանքային նշանի առկայության մասին տեղեկություն   
12. Ներդրված որակի կառավարման համակարգը (եթե առկա են ISO 9001, HACCP, ISO 22000, ISO 14000)   
13. Սննդի շղթայում ներգրավված աշխատողների թիվը   
14. Թողարկվող արտադրատեսակները՝ անվանացանկով, այդ թվում՝ հատուկ նշանակության սննդամթերքի արտադրության   
15. Կազմակերպության շրջանառության (իրացման) ծավալները՝ նախորդ տարվա տվյալներով (դրամ)   
16. Նպատակային շուկան` միջազգային և (կամ) ազգային, մարզային, տեղական շուկաներ, նշել, թե որ շուկայում է 

արտադրանքն իրացվում: 
  

  
 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր 
NN 
ը/կ Հարցերը Այո ՈչՉ/Պ Կշիռը Ստուգման եղանակը Նորմատիվ ակտի համարը Նշումներ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Արդյո՞ք սննդամթերքի արտադրության 

(պատրաստման) գործընթացների 

իրականացման ժամանակ պատրաստողը 

մշակել, իրականացրել/ ներդրել և 

պահպանել/ապահովել է վտանգի 

վերլուծության և հսկման կրիտիկական 

կետերի համակարգի (ՎՎՀԿԿ) (անգլերեն 

տարբերակը՝ НАССР — Hazard Analysis and 

      3 
Ակնադիտական և/կամ 

փաստաթղթային 
զննում 

Մաքսային միության հանձնաժողովի 
2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 880 

որոշմամբ հաստատված 
«Սննդամթերքի անվտանգության 

մասին» (ՄՄ ՏԿ 021/2011) Մաքսային 
միության տեխնիկական կանոնակարգի 

(այսուհետ` ՄՄ ՏԿ 021/2011) 10-րդ 
հոդվածի 2-րդ կետ 

  



Critical Control Points) սկզբունքների վրա 

հիմնված ընթացակարգերը։ 

2․ Արդյո՞ք իրականցվում է սննդամթերքի 

անվտանգությունն ապահովելու համար 

անհրաժեշտ սննդամթերքի 

արտադրության (պատրաստման) 

տեխնոլոգիական գործընթացների 

ընտրություն։ 

      2 

ակնադիտական 
զննում և/կամ 

փաստաթղթային 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 կանոնակարգի 
10-րդ հոդված, 3-րդ կետ, 1-ին 

ենթակետ 
  

3․ Արդյո՞ք իրականացվում է սննդամթերքի 

արտադրության (պատրաստման) 

տեխնոլոգիական գործառնությունների 

հաջորդականության և հոսքայնության 

ընտրություն՝ պարենային (սննդային) 

հումքի և սննդամթերքի աղտոտումը 

բացառելու նպատակով։ 

   2 

ակնադիտական 
զննում և/կամ 

փաստաթղթային 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 կանոնակարգի 
10-րդ հոդված, 3-րդ կետ, 2-րդ 

ենթակետ 
 

4․ Արդյո՞ք իրականացվում է տեխնոլոգիական 

գործառնությունների և սննդամթերքի 

արտադրության (պատրաստման) 

փուլերում սննդամթերքի վերահսկելի 

փուլերի սահմանում արտադրական 

հսկողության ծրագրերում։ 

   3 

ակնադիտական 
զննում և/կամ 

փաստաթղթային 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 կանոնակարգի 10-րդ 
հոդված, 3-րդ կետ, 3-րդ ենթակետ 

 



5․ Արդյո՞ք իրականացվում է սննդամթերքի 

արտադրության (պատրաստման) 

ընթացքում օգտագործվող պարենային 

(սննդային) հումքի, տեխնոլոգիական 

միջոցների, փաթեթավորման նյութերի, 

արտադրատեսակի, ինչպես նաև 

սննդամթերքի նկատմամբ հսկողություն՝ 

անհրաժեշտ հուսալի և համալիր 

հսկողություն ապահովող միջոցներով։ 

   2 

ակնադիտական 
զննում և/կամ 

փաստաթղթային 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 կանոնակարգի 10-րդ 
հոդված, 3-րդ կետ, 4-րդ ենթակետ 

 

6․ Արդյո՞ք իրականացվում է տեխնոլոգիական 

սարքավորումների սարքինության 

նկատմամբ հսկողություն տեխնիկական 

կանոնակարգերով սահմանված 

պահանջներին համապատասխան 

սննդամթերքի արտադրության 

(պատրաստման) գործընթացն ապահովող 

կարգով։ 

   2 

ակնադիտական 
զննում և/կամ 

փաստաթղթային 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 կանոնակարգի 

 

10-րդ հոդված, 3-րդ կետ, 5-րդ 
ենթակետ 

 

7․ Արդյո՞ք իրականացվում է տեխնոլոգիական 

գործառնությունների վերահսկելի փուլերի և 

սննդամթերքի նկատմամբ իրականացված 

հսկողության արդյունքների մասին 

տեղեկատվության փաստաթղթավորման 

   2 
փաստաթղթային 

զննում 
ՄՄ ՏԿ 021/2011 կանոնակարգի 10-րդ 

հոդված, 3-րդ կետ, 6-րդ ենթակետ 
 



ապահովում։ 

8․ Արդյո՞ք պահպանվում են սննդամթերքի 

պահպանման և փոխադրման 

(տրանսպորտային փոխադրման) 

պայմանները։ 

   2 
ակնադիտական 

զննում 
ՄՄ ՏԿ 021/2011 կանոնակարգի 10-րդ 

հոդված, 3-րդ կետ, 7-րդ ենթակետ 
 

9․ Արդյո՞ք սննդամթերքի արտադրության 

(պատրաստման) գործընթացում 

օգտագործվող արտադրական 

շինությունները, տեխնոլոգիական 

սարքավորումները և գույքը պահվում են 

սննդամթերքի աղտոտումը բացառող 

պայմաններում։ 

   2 
ակնադիտական 

զննում 
ՄՄ ՏԿ 021/2011 կանոնակարգի 10-րդ 
հոդված, 3-րդ կետ,  8-րդ ենթակետ 

 

10․ Արդյո՞ք իրականացվում է սննդամթերքի 

անվտանգության ապահովման 

նպատակով աշխատողների կողմից 

անձնական հիգիենայի ձևերի ընտրություն 

և դրանց կանոնների պահպանման 

ապահովում։ 

   3 

ակնադիտական 
զննում և/կամ 

փաստաթղթային 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 կանոնակարգի 10-րդ 
հոդվածի, 3-րդ կետ,  9-րդ ենթակետ 

 

11․ Արդյո՞ք սննդամթերքի անվտանգության 

ապահովման եղանակների ընտրություն, 

սննդամթերքի արտադրության 

   2 

ակնադիտական 
զննում և/կամ 

փաստաթղթային 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 կանոնակարգի 10-րդ 
հոդված, 3-րդ կետ,  10-րդ ենթակետ 

 



(պատրաստման) գործընթացում 

օգտագործվող արտադրական 

շինությունների, տեխնոլոգիական 

սարքավորումների և գույքի մաքրման, 

լվացման, ախտահանման, 

միջատազերծման և կրծողների ոչնչացման 

գործընթացների պարբերականությունը 

սահմանված է և դրանք իրականացվում են։ 

12․ Արդյո՞ք տեխնիկակական 

կանոնակարգերով սահմանված 

պահանջներին համապատասխան 

արտադրված սննդամթերքի 

համապատասխանությունը հավաստող 

փաստաթղթերը վարվում ու պահվում են՝ 

թղթային և (կամ) էլեկտրոնային կրիչներով։ 

   2 
փաստաթղթային 

զննում 
ՄՄ ՏԿ 021/2011 կանոնակարգի 10-րդ 
հոդված, 3-րդ կետ,  11-րդ ենթակետ 

 

13․ Արդյո՞ք պահպանվում է սննդամթերքի 

հետագծելիությունը։    3 
փաստաթղթային 

զննում 
ՄՄ ՏԿ 021/2011 կանոնակարգի 10-րդ 
հոդված, 3-րդ կետ,  12-րդ ենթակետ 

 



14․ Արդյո՞ք շրջանառության մեջ դրվող 

սննդամթերքի համապատասխանությունն 

ապահովելու նպատակով սննդամթերք 

պատրաստողը ներդրել է այդ 

սննդամթերքի արտադրության 

(պատրաստման) գործընթացում 

անվտանգության ապահովման 

ընթացակարգեր։ 

   2 

ակնադիտական 
զննում և/կամ 

փաստաթղթային 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 կանոնակարգի 11-րդ 
հոդվածի 1-ին կետ 

 

15. Արդյո՞ք սննդամթերքի արտադրության 

(պատրաստման) գործընթացում 

անվտանգության ապահովման 

կազմակերպումը և  հսկողությունը 

իրականացվում են պատրաստողի կողմից՝ 

ինքնուրույն և (կամ) երրորդ կողմի 

մասնակցությամբ։ 

     2 
փաստաթղթային 

զննում 
ՄՄ ՏԿ 021/2011 կանոնակարգի 11-րդ 

հոդվածի 2-րդ կետ 
  

16. Արդյո՞ք սննդամթերքի արտադրության 

(պատրաստման) գործընթացում 

անվտանգության ապահովման 

նպատակով պատրաստողը սահմանել է 

այն վտանգավոր գործոնների ցանկը, 

որոնց հետևանքով արտադրության 

(պատրաստման) գործընթացում կարող են 

   2 
փաստաթղթային 

զննում 
ՄՄ ՏԿ 021/2011 կանոնակարգի 11-րդ 

հոդված, 3-րդ կետ, 1-ին ենթակետ 
 



շրջանառության մեջ դրվել տեխնիկական 

կանոնակարգերի պահանջներին 

չհամապատասխանող սննդամթերք։ 

17. Արդյո՞ք սննդամթերքի արտադրության 

(պատրաստման) գործընթացում 

անվտանգության ապահովման 

նպատակով պատրաստողը սահմանել է 

արտադրության (պատրաստման) 

գործընթացում հսկման կրիտիկական 

կետերի ցանկը՝ սննդամթերքի (դրա մի 

մասի) արտադրության գործընթացում 

տեխնոլոգիական գործառնությունների 

պարամետրերի, պարենային (սննդային) 

հումքի և փաթեթավորման նյութերի 

անվտանգության պարամետրերի 

(ցուցանիշների), որոնց նկատմամբ 

անհրաժեշտ է իրականացնել հսկողություն՝ 

սահմանված վտանգավոր գործոնները 

կանխարգելելու կամ վերացնելու 

նպատակով։ 

     4 
փաստաթղթային 

զննում 
ՄՄ ՏԿ 021/2011 կանոնակարգի 11-րդ 
հոդվածի 3-րդ կետ, 2-րդ ենթակետ 

  

18. Արդյո՞ք սննդամթերքի արտադրության 

(պատրաստման) գործընթացում 
     2 

փաստաթղթային 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 կանոնակարգի 11-րդ 
հոդվածի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետ 

  



պատրաստողը սահմանել է հսկման 

կրիտիկական կետերում վերահսկելի 

պարամետրերի սահմանային արժեքները։ 

19. Արդյո՞ք սննդամթերքի արտադրության 

(պատրաստման) գործընթացում 

պատրաստողը սահմանել է 

արտադրության (պատրաստման) 

գործընթացում հսկման կրիտիկական 

կետերի մոնիթորինգի կարգը։ 

     2 
փաստաթղթային 

զննում 
ՄՄ ՏԿ 021/2011 կանոնակարգի 11-րդ 
հոդված, 3-րդ կետ, 4-րդ ենթակետ   

20․ Արդյո՞ք սննդամթերքի արտադրության 

(պատրաստման) գործընթացում 

պատրաստողը սահմանել է գործողության 

կարգ՝ սահմանված վերահսկելի 

պարամետրերի սահմանային արժեքներից 

հսկման կրիտիկական կետերում 

վերահսկելի պարամետրերի սահմանային 

ցուցանիշների շեղման դեպքում։ 

     1 
փաստաթղթային 

զննում 
ՄՄ ՏԿ 021/2011 կանոնակարգի 11-րդ 
հոդված, 3-րդ կետ, 5-րդ ենթակետ 

  

21.  Արդյո՞ք սահմանված է շրջանառության մեջ 

դրվող սննդամթերքի տեխնիկական 

կանոնակարգերի պահանջներին 

համապատասխանության ստուգման 

     1 
փաստաթղթային 

զննում 
ՄՄ ՏԿ 021/2011 կանոնակարգի 11-րդ 
հոդված, 3-րդ կետ, 6-րդ ենթակետ 

  



անցկացնելու պարբերականություն։ 

22․ Արդյո՞ք սահմանված է սննդամթերքի 

արտադրության (պատրաստման) 

գործընթացում արտադրական 

շինությունների մաքրման, լվացման, 

ախտահանման, միջատազերծման և 

կրծողների ոչնչացման գործընթացները, 

տեխնոլոգիական սարքավորումների և 

գույքի մաքրման, լվացման և 

ախտահանման գործընթացներն 

իրականացնելու պարբերականությունը։ 

     2 

ակնադիտական 
զննում և/կամ 

փաստաթղթային 
զննում 

ՄՄ ՏԿ 021/2011 կանոնակարգի 11-րդ 
հոդված, 3-րդ կետ, 7-րդ ենթակետ   

23․ Արդյո՞ք սահմանված են արտադրական 

շինություններ կրծողների, միջատների, 

սինանտրոպ թռչունների և կենդանիների 

մուտքը կանխարգելող միջոցները։ 

     1 
փաստաթղթային 

զննում 
ՄՄ ՏԿ 021/2011 կանոնակարգի 11-րդ 
հոդված, 3-րդ կետ, 8-րդ ենթակետ 

  

24. Արդյո՞ք պատրաստողները վարում և 

պահում են սննդամթերքի արտադրության 

(պատրաստման) գործընթացում 

անվտանգության ապահովմանն ուղղված 

միջոցառումների իրականացման 

վերաբերյալ փաստաթղթերը՝ ներառյալ 

կենդանական ծագման չմշակված 

   0.5 
փաստաթղթային 

զննում 
ՄՄ ՏԿ 021/2011 կանոնակարգի 11-րդ 

հոդված, 4-րդ կետ 
 



պարենային (սննդային) հումքի 

անվտանգությունը հավաստող 

փաստաթղթերը՝ թղթային և (կամ) 

տեղեկատվության էլեկտրոնային 

կրիչներով։ 

25. Արդյո՞ք կենդանական ծագման չմշակված 

պարենային (սննդային) հումքի 

անվտանգությունը հավաստող 

փաստաթղթերը պահվում են՝ դրանց 

տրման օրվանից երեք տարվա ընթացքում։ 

     0.5 
փաստաթղթային 

զննում 
ՄՄ ՏԿ 021/2011 կանոնակարգի 11-րդ 

հոդված, 4-րդ կետ 
  

  
1. «Այո»` առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է 

(«Այո»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների կեսի և կեսից ավելիի դրական պատասխանի 
դեպքում, որը չի կշռավորվում) 

V     

2. «Ոչ»` ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում 
(«Ոչ»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների` մինչև կեսի դրական պատասխանի դեպքում, 
որը կշռավորվում է) 

  V   

3. «Չ/Պ»՝ չի պահանջվում, չի վերաբերում     V 

 

 

Ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝ 

1․ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 880 որոշմամբ հաստատված «Սննդամթերքի 
անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 021/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ։ 

 



ՍԱՏՄ ծառայող     __________________      Տնտեսավարող ____________________ 

(ստորագրությունը)       (ստորագրությունը) 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
       ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
                 ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                        Բ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 
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