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ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 23(363) «27» դեկտեմբերի 2018թ. 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
 

 

382 «Դիվանագիտական ծառայության  մասին» ԱՀ ՀՕ-80-Ն օրենքը 
 

 

383 «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» ԱՀ ՀՕ-81-Ն 

օրենքը 
 

 

 

384 «Հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ 

սահմանելու մասին» ԱՀ ՀՕ-82-Ն օրենքը 
 

 

 

385 ««Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-83-Ն օրենքը 
 

 

 

386 ««Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-84-Ն օրենքը 

 

 

 
 

387 ««Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-85-Ն օրենքը 

 

 

 
 

388 ««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-86-Ն օրենքը 

 

 

 
 

389 ««Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-87-Ն օրենքը 

 

 

 
 

390 ««Արտոնագրային վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-88-Ն օրենքը 

 

 

 
 

391 ««Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-89-Ն օրենքը 

 

 

 
 

392 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային օրենսգրքում 

լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-90-Ն 

օրենքը 

 

 

 
 

393 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական  

 



օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 

ԱՀ ՀՕ-91-Ն օրենքը 
 

 

 

394 ««Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-

92-Ն օրենքը 

 

 

 
 

395 ««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տոների և հիշատակի 

օրերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-93-Ն օրենքը 

 

 

 
 

396 «Արցախի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-94-Ն օրենքը 

 

 
 

 

397 ««Պետական կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

ԱՀ ՀՕ-95-Ն օրենքը 

 

 

 
 

398 «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական 

երաշխիքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-96-Ն օրենքը 

 

 

 
 

399 ««Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-97-Ն օրենքը 

 

 

 
 

 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

400 «Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջե-

ում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն և Արցախի 

Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 

12-ի N 99-Ա որոշումներում փոփոխություններ կատարելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 1082-Ն որոշումը  
 

 

401 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

մայիսի 11-ի N 350-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 1088-Ն որոշումը  

 

 

 
 

402 «Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջե-

ում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփո-

խություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1089-Ն 

որոշումը  

 

 

 

 

 
 

403 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

հոկտեմբերի 25-ի N 855-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 1090-Ն որոշումը  

 

 

 
 



404 «Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջե-

ում վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառավարու-

թյան 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 

1094-Ն որոշումը  

 

 

 

 

 
 

405 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

մարտի 1-ի N 135-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 1100-Ն որոշումը  

 

 

 
 

406 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 

թվականի հունվարի 24-ի N 34 որոշման մեջ փոփոխություններ և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 

թվականի մարտի 6-ի N 133-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփո-

խություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1101-Ն 

որոշումը  

 

 

 

 

 

 
 

407 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 

թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 918-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1109-Ն որոշումը  

 

 

 
 

408 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1113-Ն որոշումը  

 

 
 

409 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1114-Ն որոշումը  

 

 
 

410 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1115-Ն որոշումը  

 

 
 

411 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1116-Ն որոշումը  

 

 
 

412 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

մայիսի 23-ի N 400-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 1122-Ն որոշումը  

 

 

 
 

413 «Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջե-

ում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն և Արցախի 

Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 

8-ի N 79-Ա որոշումներում փոփոխություններ կատարելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 1131-Ն որոշումը  

 

 

 

 

 

 
 

414 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության Շահումյանի շրջանի «Քարվաճառի շրջանային 

բուժմիավորում» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը 

վերանվանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 511 

որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1134-Ն որոշումը 

 

 

 

 

 

 

 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                     դեկտեմբերի 20-ին 

 

ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

ԳԼՈՒԽ 1 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

 Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան 

 

 1. Սույն օրենքը կարգավորում է Արցախի Հանրապետության 

դիվանագիտական ծառայության կազմակերպման կարգը, ծառայության 

անցնելու և ծառայությունը դադարեցնելու, ծառայողական առաջխաղացման, 

դիվանագիտական աստիճաններ շնորհելու, դիվանագիտական ծառայություն 

իրականացնող անձանց կարգավիճակի, ծառայության ընթացքում ու դրանից 

հետո այդ անձանց և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական 

երաշխիքների, դիվանագիտական ծառայության մարմինների ֆինանսա-

վորման սկզբունքների, ինչպես նաև դիվանագիտական ծառայության հետ 

կապված այլ հարաբերություններ: 

 

Հոդված 2. Օրենքի գործողության ոլորտը 

 

 1. Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է Արցախի Հանրապետու-

թյան դիվանագիտական ծառայության մարմինների և դրանցում դիվանագի-

տական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց (այսուհետ` նաև դիվանագետ) վրա: 

2. Սույն օրենքի գործողությունը չի տարածվում Արցախի Հանրապե-

տության դիվանագիտական ծառայության մարմիններում քաղաքացիական 

ծառայողների, ինչպես նաև աշխատանքային պայմանագրով վարչատեխ-

նիկական կամ սպասարկման գործառույթներ իրականացնող անձանց վրա: 

3. Օտարերկրյա պետություններում Արցախի Հանրապետության 

դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկ-

ների վարչատեխնիկական կամ սպասարկման  անձնակազմում  օտարերկրյա  

քաղաքացիների կամ այդ պետության մշտական բնակիչներ համարվող` 

քաղաքացիություն չունեցող անձանց աշխատանքի ընդունելու դեպքում 

հաշվի են առնվում նաև տվյալ պետության օրենսդրության, ինչպես նաև այդ 

պետության հետ կնքված` Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերի համապատասխան պահանջները: 

 

Հոդված 3. Դիվանագիտական ծառայությունը 

 

1. Դիվանագիտական ծառայությունը մասնագիտական գործունեություն է, 

որը դիվանագիտական ծառայության մարմիններում իրականացնում են 

դիվանագետները սույն օրենքով և այլ իրավական ակտերով այդ 



մարմիններին վերապահված խնդիրների լուծման ու գործառույթների 

իրականացման նպատակով: 

2. Դիվանագիտական ծառայությունը պետական ծառայության 

բաղկացուցիչ մասն է: 

 

Հոդված 4. Դիվանագիտական ծառայության խնդիրները 

 

 1. Դիվանագիտական ծառայության խնդիրներն են` միջազգային 

իրավունքի հիման վրա բոլոր պետությունների հետ բարիդրացիական, 

փոխշահավետ հարաբերություններ հաստատելու նպատակով Արցախի 

Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունն իրականացնելը, 

միջազգային հարաբերություններում Արցախի Հանրապետության շահերը և 

իրավունքները պատշաճ ու հետևողական ներկայացնելը, Արցախի Հանրա-

պետության քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց իրավունքներն ու 

օրինական շահերը պաշտպանելը: 

 

Հոդված 5. Դիվանագիտական ծառայության մարմինները 

 

 1. Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության 

մարմիններն են` 

1)  Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը. 

2) Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը 

ենթակա մարմինը. 

3) Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը 

ենթակա` օտարերկրյա պետություններում գործող առանձնացված ստորաբա-

ժանումները (այսուհետ՝ օտարերկրյա պետությունում Արցախի 

Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններ)` 

ա. Արցախի Հանրապետության դեսպանությունները, 

բ. միջազգային կազմակերպություններում Արցախի Հանրապետության 

մշտական ներկայացուցչությունները, 

գ. Արցախի Հանրապետության հյուպատոսական հիմնարկները: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված դիվանագիտական ծառայության 

մարմինները կազմում են Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի 

նախարարության համակարգը: 

 

Հոդված  6. Դիվանագիտական ծառայության մասին օրենսդրությունը 

 

 1. Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայությունը կարգա-

վորվում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, սույն օրենքով, 

Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և այլ իրավական 

ակտերով: 

2. Դիվանագետների աշխատանքային հարաբերությունները կարգավոր-

վում են Արցախի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությամբ, եթե 

դիվանագիտական ծառայության մասին օրենսդրությամբ այդ հարաբերու-

թյունները կարգավորող առանձնահատկություններ սահմանված չեն: 



3. Եթե Արցախի Հանրապետության վավերացրած միջազգային 

պայմանագրերով սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված է սույն 

օրենքով, ապա կիրառվում են այդ պայմանագրերի նորմերը: 

 

ԳԼՈՒԽ 2 

ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

Հոդված 7. Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի    

                 նախարարությունը 

 

1. Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը 

գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի ընդհանուր ղեկավարությամբ մշակում և 

իրականացնում է արտաքին գործերի բնագավառում Արցախի Հանրապե-

տության արտաքին քաղաքականությունը, կազմակերպում և ղեկավարում է 

դիվանագիտական ծառայությունը՝ իրեն վերապահված լիազորությունների 

շրջանակներում:  

 

Հոդված 8. Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի  

                 նախարարության ղեկավարումը 

 

1. Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը 

ղեկավարում է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը: 

2. Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը նշանակ-

վում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ սահմանված 

կարգով: 

3. Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի հրամանով 

արտաքին քաղաքականության առանձին բնագավառների, գործառույթների և 

դրանք ապահովող կառուցվածքային ստորաբաժանումների, ենթակա 

պետական մարմնի գործունեության համակարգումը կարող է վերապահվել 

նախարարին, ինչպես նաև նախարարի տեղակալին (տեղակալներին)ֈ 

4. Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի 

պաշտոնը հայեցողական պաշտոն էֈ Արցախի Հանրապետության արտաքին 

գործերի նախարարի տեղակալները նշանակվում են Արցախի Հանրապետու-

թյան օրենսդրությամբ սահմանված կարգովֈ 

5. Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը 

գործում է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարից 

պատվիրակված լիազորությունների ուժով և համակարգում է աշխատանք-

ները (գործունեությունը) իրեն հանձնարարված բնագավառներում:  

6. Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի, նրա 

տեղակալների լիազորությունները սահմանվում են օրենքներով, Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի  հրամանագրերով, իսկ դրանց իրականաց-

ման հետ առնչվող հարցերը սահմանվում են արտաքին գործերի 

նախարարության կանոնադրությամբ, որը հաստատում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունըֈ  

 



Հոդված 9. Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի  

                 նախարարության գլխավոր քարտուղարը 

 

1. Գլխավոր քարտուղարը Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի 

նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն է և ապահովում է 

դիվանագիտական ծառայության շարունակականությունը: 

2. Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության 

գլխավոր քարտուղարը նշանակվում է նախարարի կողմից՝ արտաքին 

գործերի նախարարության համակարգում դիվանագիտական ծառայության 

ղեկավար պաշտոններում 10 տարվա  ստաժ ունեցող անձանց թվիցֈ 

3. Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության 

գլխավոր քարտուղարի՝ սույն օրենքով և այլ օրենքներով սահմանված 

լիազորությունների իրականացման հետ առնչվող հարցերը սահմանվում են 

արտաքին գործերի նախարարության կանոնադրությամբ:  

  

Հոդված 10. Օտարերկրյա պետությունում Արցախի Հանրապետության  

                դիվանագիտական ծառայության մարմինները 

 

 1. Օտարերկրյա պետությունում Արցախի Հանրապետության դիվանագի-

տական ծառայության մարմինն իրականացնում է պաշտոնական հարաբերու-

թյունները հավատարմագրման պետության հետ և ներկայացնում է Արցախի 

Հանրապետությունն այդ պետությունում և (կամ) միջազգային 

կազմակերպությունում: 

2. Միջազգային կազմակերպությունում Արցախի Հանրապետության 

մշտական ներկայացուցչությունն իրականացնում է պաշտոնական հարաբե-

րություններ և ներկայացնում է Արցախի Հանրապետությունը միջազգային 

կազմակերպություններում: Կախված միջազգային կազմակերպությունում 

ընդունված կարգից` ներկայացուցչությունը կարող է ունենալ նաև այլ 

անվանում՝ առաքելություն, պատվիրակություն և այլն: 

3. Օտարերկրյա պետությունում Արցախի Հանրապետության դիվանագի-

տական ծառայության մարմինն իր գործունեությամբ ենթակա և հաշվետու է 

Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը: 

4. Օտարերկրյա պետություններում Արցախի Հանրապետության 

դիվանագիտական ծառայության մարմնի գործառույթները և գործունեության 

հետ կապված հարցերը սահմանվում են սույն օրենքով, իր կանոնադրությամբ 

և այլ իրավական ակտերով: Օտարերկրյա պետություններում Արցախի 

Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմնի կանոնադրու-

թյունը հաստատում է արտաքին գործերի նախարարը: 

5. Օտարերկրյա պետություններում Արցախի Հանրապետության 

դիվանագիտական ծառայության մարմնին կից կարող են գործել ռազմական, 

առևտրական և այլ կցորդներ, մասնագիտացած միջազգային կազմակերպու-

թյուններում Արցախի Հանրապետության ներկայացուցիչներ, որոնք գործում 

են իրենց նշանակող մարմնի՝ օրենքով սահմանված լիազորությունների 

շրջանակում: 

6. Միջազգային պայմանագրերի առկայության դեպքում օտարերկրյա 

պետություններում կարող են գործել այլ ներկայացուցչություններ՝ այդ 

պայմանագրերով սահմանված կարգով և պայմաններով: 



7. Սույն հոդվածի 5-րդ և 6-րդ մասերում նշված կցորդները, 

ներկայացուցիչները և ներկայացուցչությունները գործում են օտարերկրյա 

պետություններում Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական 

ծառայության մարմնի ղեկավարի ընդհանուր ղեկավարությամբ: 

8. Սույն հոդվածում նշված կցորդների և ներկայացուցիչների նշանակման, 

գործունեության կարգի, կարգավիճակի հետ կապված հարաբերությունները 

կարգավորվում են  Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: 

 

Հոդված 11. Օտարերկրյա պետությունում Արցախի Հանրապետության  

                     դիվանագիտական ծառայության մարմինների ստեղծումը և  

                լուծարումը 

 

1. Արցախի Հանրապետության դեսպանությունն ստեղծվում է Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով՝ Արցախի Հանրապետության 

և տվյալ օտարերկրյա պետության միջև նախապես ձեռք բերված 

պայմանավորվածության հիման վրա: 

2. Արցախի Հանրապետության դեսպանությունը կարող է լուծարվել 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով` տվյալ օտարեր-

կրյա պետության հետ Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական 

հարաբերությունները խզելու, ինչպես նաև դեսպանության պահպանումը 

որևէ պատճառով նպատակահարմար չլինելու դեպքերում: 

3. Միջազգային կազմակերպությունում Արցախի Հանրապետության 

մշտական ներկայացուցչությունն ստեղծվում և լուծարվում է  Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով` տվյալ միջազգային 

կազմակերպության հիմնադիր փաստաթղթերի կամ միջազգային 

կազմակերպությունում ընդունված կարգի համաձայն: 

4. Արցախի Հանրապետության դեսպանության և միջազգային կազմակեր-

պությունում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության 

ստեղծման և լուծարման կազմակերպական հարցերը կարգավորվում են 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումներով: 

5. Արցախի Հանրապետության դեսպանությունը և միջազգային կազմակեր-

պությունում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչությունը 

Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով սահմանված 

կարգով և պայմաններով կարող են միաժամանակ հավատարմագրվել մեկից 

ավելի օտարերկրյա պետություններում և միջազգային 

կազմակերպություններում: 

6. Արցախի Հանրապետության դեսպանությունը և միջազգային 

կազմակերպությունում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուց-

չությունը Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով 

նախատեսված կարգով և պայմաններով անհրաժեշտության դեպքում կարող 

են որևէ օտարերկրյա պետության շահերը ներկայացնել այլ օտարերկրյա 

պետությունում կամ միջազգային կազմակերպությունում: 

7. Օտարերկրյա պետության դիվանագիտական ներկայացուցչությունը 

Արցախի Հանրապետության հետ փոխադարձ համաձայնությամբ կարող է 

Արցախի Հանրապետության շահերը ներկայացնել այլ օտարերկրյա 

պետությունում կամ միջազգային կազմակերպությունում` ընդունող 



պետության կամ միջազգային կազմակերպության հետ նախապես ձեռք 

բերված պայմանավորվածության հիման վրա:   

 

Հոդված 12. Օտարերկրյա պետությունում Արցախի Հանրապետության  

                     դիվանագիտական ծառայության մարմինների գործառույթները 

 

1. Արցախի Հանրապետության դեսպանության գործառույթներն են` 

1) ներկայացնել Արցախի Հանրապետությունը համապատասխան 

օտարերկրյա պետությունում (այսուհետ` նաև դեսպանընկալ պետություն) և 

ապահովել պաշտոնական հարաբերություններն այդ պետության հետ. 

2) խրախուսել և ամրապնդել Արցախի Հանրապետության ու 

դեսպանընկալ պետության միջև բարեկամական հարաբերությունները և 

նպաստել փոխշահավետ կապերի զարգացմանը քաղաքական, տնտեսական, 

մշակութային, գիտական և այլ բնագավառներում. 

3) պաշտպանել Արցախի Հանրապետության, ինչպես նաև նրա 

քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց իրավունքները և օրինական 

շահերը դեսպանընկալ պետությունում. 

4) պարզաբանել Արցախի Հանրապետության արտաքին և ներքին 

քաղաքականությունը. 

5) նպաստել դեսպանընկալ պետության հետ կնքած միջազգային 

պայմանագրերի կատարմանը. 

6) վարել բանակցություններ դեսպանընկալ պետության իշխանություն-

ների և այդ պետությունում հավատարմագրված դեսպանությունների ու 

միջազգային կազմակերպությունների հետ, 

7) իրականացնել միջազգային իրավունքի նորմերի և Արցախի Հանրապե-

տության օրենսդրության համաձայն հյուպատոսական գործողություններ. 

8) օրինական միջոցներով հավաքել, մշակել ու Արցախի Հանրապետության 

արտաքին գործերի նախարարին տրամադրել տեղեկություններ 

դեսպանընկալ պետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների, 

քաղաքական և տնտեսական իրավիճակի մասին. 

9) նպաստել Արցախի Հանրապետության և դեսպանընկալ պետության հայ 

համայնքի համակողմանի կապերի ամրապնդմանն ու զարգացմանը: 

2. Միջազգային կազմակերպությունում Արցախի Հանրապետության 

մշտական ներկայացուցչության գործառույթներն են` 

1) ներկայացնել Արցախի Հանրապետությունը համապատասխան 

միջազգային կազմակերպությունում և ապահովել պաշտոնական հարաբերու-

թյուններ միջազգային կազմակերպության հետ, ինչպես նաև այդ միջազգային 

կազմակերպություններում օտարերկրյա պետությունների մշտական 

ներկայացուցչությունների հետ. 

2) պաշտպանել Արցախի Հանրապետության շահերը տվյալ միջազգային 

կազմակերպությունում. 

3) պարզաբանել Արցախի Հանրապետության արտաքին և ներքին 

քաղաքականությունը. 

4) նպաստել համապատասխան միջազգային կազմակերպության հետ կամ 

դրա շրջանակներում կնքած միջազգային պայմանագրերի կատարմանը, 



5) վարել բանակցություններ միջազգային կազմակերպության հետ, ինչպես 

նաև այդ միջազգային կազմակերպություններում օտարերկրյա պետություն-

ների մշտական ներկայացուցչությունների հետ, 

6) օրինական միջոցներով հավաքել, մշակել և Արցախի Հանրապետության 

արտաքին գործերի նախարարին տրամադրել տեղեկություններ տվյալ 

միջազգային կազմակերպությունում տեղի ունեցող գործընթացների մասին: 

3. Արցախի Հանրապետության դեսպանությունը և միջազգային կազմակեր-

պությունում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչությունն 

իրականացնում են Արցախի Հանրապետության օրենքներով և (կամ) 

միջազգային պայմանագրերով իրենց վերապահված այլ գործառույթներ: 

 

Հոդված 13. Օտարերկրյա պետությունում Արցախի Հանրապետության 

                      դիվանագիտական ծառայության մարմինների ղեկավարումը 

 

1. Օտարերկրյա պետությունում Արցախի Հանրապետության 

դիվանագիտական ծառայության մարմնի ղեկավարը կարող է լինել Արցախի 

Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանը (այսուհետ` դեսպան) կամ 

Արցախի Հանրապետության գործերի հավատարմատարը` տվյալ պետության 

հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն, ինչպես նաև 

միջազգային կազմակերպությունում Արցախի Հանրապետության մշտական 

ներկայացուցիչը (այսուհետ`  մշտական ներկայացուցիչ): 

2. Դեսպանին և մշտական ներկայացուցչին (այսուհետ՝ նաև դիվանագի-

տական ներկայացուցիչներ) նշանակում և ազատում է Արցախի 

Հանրապետության Նախագահըֈ 

3. Դիվանագիտական ներկայացուցիչները նշանակվում են մինչև չորս 

տարի ժամկետով, իսկ պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո անմի-

ջապես այլ պետությունում դիվանագիտական ներկայացուցչի պաշտոնում 

նշանակվելու դեպքում` մինչև երեք տարի ժամկետով: Անհրաժեշտության 

դեպքում նշված ժամկետները կարող են երկարաձգվել կամ կրճատվելֈ  

4. Արցախի Հանրապետության գործերի հավատարմատարին պաշտոնի 

նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության արտաքին 

գործերի նախարարը: 

5. Օտարերկրյա պետությունում Արցախի Հանրապետության 

դիվանագիտական ծառայության մարմնի ղեկավարի ժամանակավոր 

բացակայության դեպքում նրա պարտականություններն ամբողջ ծավալով 

կատարում է Արցախի Հանրապետության գործերի ժամանակավոր 

հավատարմատարը, որին Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի 

նախարարի համաձայնությամբ պաշտոնի նշանակում և ազատում է 

դեսպանը կամ մշտական ներկայացուցիչը, իսկ դրա անհնարինության 

դեպքում՝ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը՝ տվյալ 

դիվանագիտական ծառայության մարմնի ամենաբարձր դիվանագիտական 

պաշտոն զբաղեցնող դիվանագետների թվից: 

 

 
 
 
 



Հոդված 14. Օտարերկրյա պետությունում Արցախի Հանրապետության  

                 դիվանագիտական ծառայության մարմնի ղեկավարի` իր  

                     պարտականությունների կատարմանն անցնելու սկիզբը  

                և ավարտը 

 

1. Դեսպանն իր պարտականությունների կատարմանն է անցնում 

դեսպանընկալ պետության ղեկավարին այդ պաշտոնում իր նշանակվելու 

մասին հավատարմագիրը հանձնելուց կամ այդ պետության արտաքին 

գործերի գերատեսչության ղեկավարին իր նշանակվելու մասին 

հավատարմագրի կրկնօրինակը հանձնելուց հետո` դեսպանընկալ 

պետությունում ընդունված կարգի համաձայն: 

2. Արցախի Հանրապետության գործերի հավատարմատարն իր 

պարտականությունների կատարմանն է անցնում այդ պաշտոնում իր 

նշանակվելու մասին Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի 

նախարարի նամակը դեսպանընկալ պետության արտաքին գործերի 

գերատեսչության ղեկավարին հանձնելուց անմիջապես հետո կամ այդ 

պետությունում ընդունված կարգի համաձայն: 

3. Մշտական ներկայացուցիչն իր պարտականությունների կատարմանն է 

անցնում միջազգային կազմակերպության ղեկավարին (գլխավոր 

քարտուղարին) իր նշանակման մասին Արցախի Հանրապետության 

արտաքին գործերի նախարարի նամակը հանձնելուց հետո: 

4. Դեսպանի և մշտական ներկայացուցչի լիազորությունները դադարեց-

վում են Արցախի Հանրապետության Նախագահի կողմից հետևյալ 

դեպքերում. 

1) իր գործառույթները կատարելու անհնարինության դեպքում. 

2) միջազգային իրավունքով նախատեսված դեպքերում. 

3) սույն օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-3-րդ, 6-8-րդ, 10-14-րդ 

կետերում և 2-րդ մասում նշված դեպքերում: 

5. Մինչև օտարերկրյա պետությունում Արցախի Հանրապետության  դիվա-

նագիտական ծառայության մարմնի ղեկավարի պաշտոնում նշանակվելը 

դիվանագիտական ծառայության պաշտոն զբաղեցրած անձը պաշտոնա-

վարության ավարտից հետո թափուր պաշտոնի առկայության դեպքում 

Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում 

նշանակվում է դիվանագիտական ծառայության պաշտոնի՝ առանց մրցույթի: 

6. Մինչև օտարերկրյա պետությունում Արցախի Հանրապետության 

դիվանագիտական ծառայության մարմնի ղեկավարի պաշտոնում 

նշանակվելը դիվանագիտական ծառայության պաշտոն չզբաղեցրած անձը 

պաշտոնավարության ավարտից հետո չի կարող նշանակվել Արցախի 

Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում դիվանագի-

տական ծառայության պաշտոնի, բացառությամբ Արցախի Հանրապետության 

արտաքին գործերի նախարարի համապատասխան հրամանի: 

 

Հոդված 15. Հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը և հատուկ  

                 առաքելությունները 

 

1. Միջազգային հարաբերություններում որոշակի խնդիրներ լուծելու 

նպատակով Արցախի Հանրապետության Նախագահը  կարող է նշանակել 



հատուկ հանձնարարություններով դեսպան կամ ստեղծել հատուկ առաքելու-

թյուններ, որոնց կազմում կարող են ընդգրկվել ինչպես դիվանագետներ, 

այնպես էլ այլ անձինք: 

 

Հոդված 16. Հյուպատոսական հիմնարկի ստեղծումը, լուծարումը և  

                 գործունեության կարգավորումը 

 

1. Արցախի Հանրապետության հյուպատոսական հիմնարկն ստեղծվում և 

լուծարվում է Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով` 

Արցախի Հանրապետության և տվյալ օտարերկրյա պետության միջև 

նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածությամբ և պայմաններով: 

2. Արցախի Հանրապետության հյուպատոսական հիմնարկն իր 

գործունեությամբ ենթակա և հաշվետու է Արցախի Հանրապետության 

արտաքին գործերի նախարարությանը: 

3. Արցախի Հանրապետության հյուպատոսական հիմնարկը տվյալ 

օտարերկրյա պետությունում իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության դեսպանության անմիջական քաղաքական ղեկավա-

րությամբ: 

4. Արցախի Հանրապետության հյուպատոսական հիմնարկի ղեկավարի 

պաշտոնի նշանակման և պաշտոնից ազատման, ինչպես նաև հյուպատո-

սական հիմնարկների գործունեության հետ կապված հարաբերությունները 

կարգավորվում են օրենքով: 

 

ԳԼՈՒԽ 3 

ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԸ  ԵՎ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԸ 

 

Հոդված 17. Դիվանագիտական պաշտոնները  

 

1. Դիվանագիտական պաշտոնները դասակարգվում են ըստ դիվանագի-

տական հայեցողական պաշտոնների և դիվանագիտական ծառայության 

պաշտոնների: 

2. Դիվանագիտական հայեցողական պաշտոններն են` 

1) Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ. 

2) արտակարգ և լիազոր դեսպան. 

3) միջազգային կազմակերպությունում մշտական ներկայացուցիչ. 

4)  Արցախի Հանրապետության գործերի հավատարմատար. 

5) Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի 

խորհրդական. 

6) օտարերկրյա պետությունում Արցախի Հանրապետության դիվանագի-

տական ծառայության մարմնի խորհրդական. 

7) գլխավոր հյուպատոս. 

8) Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի մամուլի 

քարտուղար.     

9) Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի օգնական: 

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված պաշտոնները համարվում են 

դիվանագիտական ծառայության պաշտոններ, եթե այդ պաշտոններում 



նշանակված անձինք ունեն սույն օրենքին համապատասխան շնորհված 

դիվանագիտական աստիճաններ: 

4. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոններն են` 

1) Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության 

գլխավոր քարտուղար. 

2) Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության 

ենթակա մարմնի ղեկավար. 

3) Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության 

կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավար (վարչության պետ). 

4) Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության 

ենթակա մարմնի ղեկավարի  տեղակալ. 

5) արտակարգ դեսպանորդ և լիազոր նախարար. 

6) Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության 

կառուցվածքային ստորաբաժանման բաժնի վարիչ (պետ). 

7) խորհրդական. 

8) հյուպատոս. 

9) փոխհյուպատոս. 

10) առաջին քարտուղար. 

11) երկրորդ քարտուղար. 

12) երրորդ քարտուղար. 

13) կցորդ: 

5․ Սույն հոդվածի 2-րդ մասում և 4-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերում նշված 

պաշտոն զբաղեցնող անձանց վրա չեն տարածվում սույն օրենքով 

սահմանված մրցույթի, ատեստավորման, վերապատրաստման, նշանակման 

և ազատման հետ կապված նորմերը: 

 

Հոդված 18. Դիվանագիտական աստիճանները 

 

 1. Դիվանագիտական աստիճանները հատուկ դասային աստիճաններ են, 

որոնք դիվանագետին շնորհվում են դիվանագիտական ծառայության 

անցնելիս և ծառայության ընթացքում: 

2. Դիվանագիտական աստիճանները բնութագրում են մասնագիտական 

գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին համապատասխանող 

որակավորումը: 

3. Դիվանագիտական աստիճանները լինում են բարձրագույն դիվանագի-

տական և դիվանագիտական: 

4. Բարձրագույն դիվանագիտական աստիճաններն են` 

1) արտակարգ և լիազոր դեսպանի աստիճանը. 

2) արտակարգ դեսպանորդ և լիազոր նախարարի աստիճանը: 

5. Դիվանագիտական աստիճաններն են` 

1) առաջին դասի խորհրդականի աստիճանը. 

2) երկրորդ դասի խորհրդականի աստիճանը. 

3) առաջին դասի առաջին քարտուղարի աստիճանը. 

4) երկրորդ դասի առաջին քարտուղարի աստիճանը. 

5) առաջին դասի երկրորդ քարտուղարի աստիճանը. 

6) երկրորդ դասի երկրորդ քարտուղարի աստիճանը. 

7) երրորդ քարտուղարի աստիճանը. 



8) կցորդի աստիճանը: 

 

Հոդված 19. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոնների և  

                        դիվանագիտական աստիճանների հարաբերակցությունը 

 

1. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու համար 

նվազագույն դիվանագիտական աստիճանների ցանկը սահմանում է Արցախի 

Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը: 

 

Հոդված 20.  Դիվանագիտական աստիճաններ շնորհելու իրավասություն    

                  ունեցող անձինք 

 

1. Բարձրագույն դիվանագիտական աստիճանները շնորհում է Արցախի 

Հանրապետության Նախագահըֈ  

2. Դիվանագիտական աստիճանները շնորհում է Արցախի Հանրապետու-

թյան արտաքին գործերի նախարարը` արտաքին գործերի նախարարության 

մրցութային-ատեստավորող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա:

  

 

Հոդված 21. Դիվանագիտական աստիճանի շնորհումը 

 

1. Սույն օրենքի 25-րդ հոդվածով նախատեսված մրցույթի հիման վրա 

պաշտոնի նշանակված անձին տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար 

անհրաժեշտ նվազագույն դիվանագիտական աստիճանը շնորհվում է սույն 

օրենքի 28-րդ հոդվածով սահմանված փորձաշրջանն անցնելուց հետո: 

2. Հերթական դիվանագիտական աստիճանը կարող է շնորհվել 

համապատասխանաբար ավելի ցածր դիվանագիտական աստիճանով 

հետևյալ ժամկետներում ծառայելու դեպքում. 

1) կցորդ, երրորդ քարտուղար` առնվազն երեք տարի. 

2) երկրորդ դասի երկրորդ քարտուղար, առաջին դասի երկրորդ 

քարտուղար, երկրորդ դասի առաջին քարտուղար, առաջին դասի առաջին 

քարտուղար` առնվազն երկու տարի. 

3) երկրորդ դասի խորհրդական` առնվազն երեք տարի: 

3. Հերթական դիվանագիտական աստիճանը շնորհվում է սույն օրենքի 32-

րդ հոդվածով սահմանված ատեստավորման արդյունքում մրցութային-

ատեստավորող հանձնաժողովի կողմից՝ Արցախի Հանրապետության 

արտաքին գործերի նախարարին ներկայացված դրական եզրակացության 

հիման վրա: 

4. Բացառիկ դեպքերում ծառայության մեջ ունեցած լուրջ հաջողու-

թյունների և անբասիր աշխատանքի համար մրցութային-ատեստավորող 

հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա դիվանագետին կարող է 

շնորհվել արտահերթ՝ ավելի բարձր դիվանագիտական աստիճան կամ սույն 

հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված ժամկետից շուտ հերթական դիվանա-

գիտական աստիճան՝ սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված ժամկետից 

շուտ: 



5. Արտահերթ դիվանագիտական աստիճանի կամ սահմանված ժամկետից 

շուտ հերթական դիվանագիտական աստիճանի շնորհումը կարող է 

իրականացվել ծառայության ընթացքում ոչ ավելի, քան երկու անգամ: 

 

Հոդված  22. Դիվանագիտական աստիճանը պահպանելը և դրանից զրկելը 

 

1. Դիվանագիտական աստիճանները շնորհվում են ցմահ: 

2. Սույն օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ, 5-րդ, 9-14-րդ կետերով 

սահմանված հիմքերով դիվանագիտական ծառայությունից ազատվելու 

դեպքերում Արցախի Հանրապետության Նախագահը կամ Արցախի 

Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը կարող է պաշտոնից 

ազատված անձանց զրկել իրենց շնորհած դիվանագիտական աստիճանից: 

 

ԳԼՈՒԽ 4 

ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԻՆ ՆՇԱՆԱԿՎԵԼԸ 

 

Հոդված 23. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոնի նշանակվելու  

                  իրավունք ունեցող անձինք 

 

1. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոնի նշանակվելու իրավունք 

ունի Արցախի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի, որը 

տիրապետում է հայերենին, առնվազն երկու օտար լեզվի, ունի բարձրագույն 

կրթություն, բավարարում է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի 

նախարարության հաստատած` համապատասխան պաշտոնի նկարագրի 

պահանջները և չկան նրան պաշտոնի նշանակելու համար սույն օրենքի 24-րդ 

հոդվածով սահմանված սահմանափակումներ: 

2. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոնի նշանակվելու համար 

անհրաժեշտ մասնագիտությունների ցանկը սահմանում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը: 

 

Հոդված 24. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոնում նշանակման              

                  համար սահմանափակումները 

 

 1. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոնի չեն կարող նշանակվել այն 

անձինք, որոնք` 

1) դատական կարգով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ են 

ճանաչվել. 

2) դատական կարգով զրկվել են որոշակի պաշտոն զբաղեցնելու 

իրավունքից. 

3) տառապում են այնպիսի հիվանդությամբ, որը ծառայության ընթացքում 

կարող է խոչընդոտել ծառայողական պարտականությունների և լիազորու-

թյունների իրականացմանը. 

4) դատապարտվել են հանցագործության համար, և դատվածությունը 

սահմանված կարգով չի հանվել կամ չի մարվել: 

2. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոնում նշանակումը սահմանա-

փակող հիվանդությունների ցանկը հաստատում է Արցախի Հանրապետու-

թյան կառավարությունը: 



 

Հոդված 25. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու  

                    համար մրցույթը 

 

1. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթն 

անցկացվում է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի 

նախարարության՝ սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 6-րդ, 7-րդ և 10-13-

րդ կետերում նշված դիվանագիտական ծառայության թափուր պաշտոնները 

զբաղեցնելու նպատակով՝ այդ պաշտոնները ներքին մրցույթով կամ 

արտամրցութային կարգով չհամալրվելու դեպքում: 

2. Մրցույթ անցկացնելու մասին մրցութային-ատեստավորող հանձնա-

ժողովի հայտարարությունը, մրցույթի դրվող պաշտոնի նկարագիրը և 

մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը 

հրապարակվում են մրցույթն անցկացնելուց առնվազն մեկ ամիս առաջ 

առնվազն 500 տպաքանակ ունեցող մամուլով և (կամ) Արցախի 

Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կայքում: 

3. Մրցույթին մասնակցելու համար կարող են դիմել մրցույթի դրված 

պաշտոնի նկարագրի պահանջներին համապատասխան մասնագիտություն և 

անհրաժեշտ աշխատանքային ստաժ ունեցողները: 

4. Մրցույթի անցկացման կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության 

արտաքին գործերի նախարարը: 

 

Հոդված 26. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոն  

                    զբաղեցնելու այլ կարգը 

 

1. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոնը կարող է համալրվել 

արտամրցութային կարգով, ռոտացիայի հիման վրա և ներքին մրցույթով: 

2. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոնն արտամրցութային կարգով 

համալրվում է հետևյալ դեպքերում. 

1)  Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության 

միևնույն կառուցվածքային ստորաբաժանումում այլ պաշտոնի նշանակվելու 

դեպքում, եթե դիվանագետը բավարարում է տվյալ պաշտոնի նկարագրի 

պահանջները և ունի այդ պաշտոնում նշանակվելու համար անհրաժեշտ 

նվազագույն դիվանագիտական աստիճանը. 

2) Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության 

ենթակա մարմնից՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումում, կառուցվածքային 

ստորաբաժանումից՝ ենթակա մարմնում կամ մեկ այլ կառուցվածքային 

ստորաբաժանումում հավասարազոր պաշտոնի նշանակվելու դեպքում. 

3) օտարերկրյա պետությունում Արցախի Հանրապետության դիվանագի-

տական ծառայության մարմնում ծառայության ընթացքում ավելի բարձր 

պաշտոնի նշանակվելու դեպքում, եթե դիվանագետը բավարարում է այդ 

պաշտոնի նկարագրի պահանջները և ունի անհրաժեշտ նվազագույն 

դիվանագիտական աստիճանը. 

4) սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ, 4-րդ մասի 2-րդ և 4-րդ 

կետերում նշված պաշտոններից ազատվելիս Արցախի Հանրապետության 

արտաքին գործերի նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումում 

և ենթակա մարմնում պաշտոնի նշանակվելու դեպքում, եթե դիվանագետը 



բավարարում է տվյալ պաշտոնի նկարագրի պահանջները և ունի այդ պաշ-

տոնում նշանակվելու համար անհրաժեշտ նվազագույն դիվանագիտական 

աստիճանը. 

5) սույն օրենքի 30-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված հիմքով 

ծառայությունը վաղաժամկետ դադարելիս օտարերկրյա պետությունում 

Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմնից  

Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության 

կառուցվածքային ստորաբաժանումում կամ ենթակա մարմնում 

հավասարազոր պաշտոնի նշանակվելու դեպքում. 

6) սույն օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն պետական կառավարման այլ 

մարմին գործուղված դիվանագետին Արցախի Հանրապետության արտաքին 

գործերի նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումում կամ 

ենթակա մարմնում հավասարազոր պաշտոնի նշանակվելու դեպքում 

գործուղման ժամկետի ավարտից հետո. 

7)  Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության 

միջնորդությամբ Արցախի Հանրապետության համար հատկացված քվոտա-

ների շրջանակում օտարերկրյա պետությունների բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում միջազգային հարաբերություններ մասնագիտությամբ 

ուսումը բարձր ցուցանիշներով ավարտած անձանց պաշտոնի նշանակվելու 

դեպքում՝ մրցութային-ատեստավորող հանձնաժողովի եզրակացության 

հիման վրա. 

8)  սույն օրենքի 14-րդ հոդվածի 5-րդ և 6-րդ մասերում նշված անձանց 

պաշտոնի նշանակվելու դեպքում: 

3. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոնը համալրվում է ռոտացիայի 

կարգով՝ սույն օրենքի 30-րդ հոդվածի համաձայն օտարերկրյա 

պետությունում դիվանագիտական ծառայության մարմնից Արցախի 

Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կառուցվածքային 

ստորաբաժանումում կամ ենթակա մարմնում հավասարազոր պաշտոնի 

նշանակվելու դեպքում: 

4. Դիվանագիտական ծառայության թափուր պաշտոնը համալրվում է 

ներքին մրցույթով, եթե այն չի համալրվել սույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերի 

համաձայն: 

5. Ներքին մրցույթին կարող են մասնակցել այն դիվանագետները, որոնք 

ունեն տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար անհրաժեշտ նվազագույն 

դիվանագիտական աստիճան, ինչպես նաև դիվանագիտական ծառայության 

կադրերի ռեզերվում սույն օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն 

կադրերի ռեզերվում գրանցված անձինք: 

6. Ներքին մրցույթը հայտարարվում է մրցույթի անցկացումից առնվազն 

մեկ ամիս առաջ: 

7. Ներքին մրցույթի անցկացման կարգը սահմանում է Արցախի 

Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը: 

 

Հոդված 27. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոնի նշանակումը 

 

1. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոնները զբաղեցվում են 

անժամկետ: 



2. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոնի նշանակումը կատարվում է 

Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի հրամանով` 

սույն օրենքով սահմանված դեպքերում մրցութային-ատեստավորող հանձնա-

ժողովի եզրակացության հիման վրա, այդ եզրակացությունն ստանալուց 

հետո` եռօրյա ժամկետում:  

 

Հոդված 28. Փորձաշրջանը 

 

1. Առաջին անգամ դիվանագիտական ծառայության պաշտոնի նշանակվող 

անձը պաշտոնի նշանակվում է մինչև վեց ամիս փորձաշրջանով: 

2. Փորձաշրջանի ընթացքում ստուգվում է անձի համապատասխանու-

թյունը զբաղեցվող պաշտոնին: 

3. Փորձաշրջանի ընթացքում կատարված աշխատանքի վերաբերյալ 

եզրակացություն է տալիս համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարը: 

4. Փորձաշրջանի անբավարար արդյունքի դեպքում փորձաշրջան անցնող 

անձին այդ մասին հայտնվում է գրավոր: 

 

Հոդված 29. Դիվանագետի երդումը 

 

1. Սույն օրենքի 28-րդ հոդվածով սահմանված փորձաշրջանի ավարտից 

հետո առաջին անգամ դիվանագիտական ծառայության պաշտոնի 

նշանակվող անձը մրցութային-ատեստավորող հանձնաժողովի նիստում 

Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի ներկայությամբ 

տալիս է հետևյալ բովանդակությամբ երդում. 

«Ստանձնելով Արցախի Հանրապետության դիվանագետի պաշտոնը` 

հանդիսավոր երդվում եմ. հավատարմորեն ծառայել Արցախի Հանրապե-

տությանը և հայ ժողովրդին, պահպանել Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությունը և օրենքները, արժանապատվորեն կրել դիվանագետի 

բարձր կոչումը»: 

2. Դիվանագետը ստորագրում է երդման տեքստը, և նրան 

հանդիսավորությամբ շնորհվում է Արցախի Հանրապետության դիվանագետի 

վկայական, որի ձևը սահմանում է Արցախի Հանրապետության արտաքին 

գործերի նախարարը: 

 

ԳԼՈՒԽ 5 

ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ.  

ՌՈՏԱՑԻԱՆ, ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄԸ 

 

Հոդված 30. Դիվանագետի ռոտացիան 

 

1. Առաջին անգամ դիվանագիտական ծառայության պաշտոնի նշանակված 

դիվանագետի ծառայությունն սկսվում է Արցախի Հանրապետության 

արտաքին գործերի նախարարությունում կամ ենթակա մարմնում: 

2. Դիվանագետի ծառայությունը ընթանում է ռոտացիայի սկզբունքով՝ 

Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում կամ 

ենթակա մարմնում առնվազն երկու տարի և օտարերկրյա պետությունում 



Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմնում՝ 

երկու տարի իրար հաջորդող աշխատանքային փուլերով: 

3. Օտարերկրյա պետությունում Արցախի Հանրապետության դիվանագի-

տական ծառայության մարմնում դիվանագիտական ծառայության ժամկետն 

անհրաժեշտության դեպքում կարող է երկարաձգվել 2 անգամ, սակայն ամեն 

անգամ մեկ տարուց ոչ ավելի ժամկետով:  

4. Օտարերկրյա պետությունում Արցախի Հանրապետության դիվանագի-

տական ծառայության մարմնում ծառայության ընթացքում դիվանագետի 

համաձայնությամբ թույլատրվում է դիվանագետի տեղափոխումն 

օտարերկրյա պետությունում գործող դիվանագիտական ծառայության այլ 

մարմին ոչ պակաս, քան մեկ տարի ժամկետով, պայմանով, որ պահպանվեն 

սույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով սահմանված ժամկետները: 

5. Չի թույլատրվում օտարերկրյա պետությունում Արցախի Հանրապե-

տության դիվանագիտական ծառայության մարմնում աշխատանքային փուլի 

ժամկետը լրանալուց անմիջապես հետո դիվանագետի նշանակումն օտա-

րերկրյա պետությունում դիվանագիտական ծառայության մեկ այլ մարմնում: 

6. Օտարերկրյա պետությունում գործող Արցախի Հանրապետության 

դիվանագիտական ծառայության մարմնում դիվանագետի ծառայությունը 

կարող է վաղաժամկետ դադարեցվել` 

1) անձնական դիմումի համաձայն. 

2) իր գործառույթները կատարելու անհնարինության դեպքում. 

3) միջազգային իրավունքի նորմերով նախատեսված այլ հանգամանքներ 

առաջանալու դեպքում. 

4) ծառայողական անհրաժեշտության դեպքում: 

7. Ռոտացիայի համար հավասարազոր պաշտոնների ցանկը սահմանում է 

Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը: 

8. Սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ և 4-րդ մասի 2-րդ և 4-րդ 

կետերում նշված պաշտոններից օտարերկրյա պետությունում դիվանագի-

տական ծառայության մարմնում նշանակում կատարվում է, եթե 

դիվանագետն ունի այդ պաշտոնում նշանակվելու համար անհրաժեշտ 

նվազագույն դիվանագիտական աստիճանը:  

 

Հոդված 31. Գործուղումը 

 

 1. Դիվանագետն իր համաձայնությամբ Արցախի Հանրապետության 

արտաքին գործերի նախարարությունից կարող է գործուղվել Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմ և պետական կառավարման 

համակարգի մարմիններ՝ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի 

նախարարության և նշված մարմինների միջև պայմանավորվածության 

դեպքում: 

2. Գործուղման ժամանակահատվածում դիվանագետը համարվում է 

դիվանագիտական ծառայության մեջ, և նրա վրա տարածվում են սույն 

օրենքով դիվանագետի համար սահմանված բոլոր իրավունքները և 

պարտականությունները: 

3. Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմից և պետական 

կառավարման համակարգի մարմիններից համապատասխան ծառայողներ 

կարող են գործուղվել Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի 



նախարարություն՝ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախա-

րարության և նշված մարմինների միջև պայմանավորվածության դեպքում: 

4. Գործուղման կարգը, պայմանները և դիվանագիտական ծառայության և 

քաղաքացիական ծառայության հավասարազոր պաշտոնների ցանկը 

սահմանում է  Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

 

ԳԼՈՒԽ 6 

ԴԻՎԱՆԱԳԵՏԻ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ,  

ԿԱԴՐԵՐԻ ՌԵԶԵՐՎԸ 

 

Հոդված 32. Դիվանագետի ատեստավորումը 

 

1. Դիվանագետի ատեստավորումն իրականացնում է Արցախի Հանրապե-

տության արտաքին գործերի նախարարության մրցութային-ատեստավորող 

հանձնաժողովը դիվանագետին դիվանագիտական  աստիճան  շնորհելու,  17-

րդ  հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 4-րդ մասի 5-13-րդ կետերում նշված 

պաշտոն զբաղեցնող դիվանագետի՝ իր զբաղեցրած պաշտոնին համապա-

տասխանությունն ստուգելու նպատակով: 

2. Ատեստավորումն իրականացվում է հարցազրույցի միջոցով, եթե 

մրցութային-ատեստավորող հանձնաժողովն այլ որոշում չի կայացնում: 

3. Օտարերկրյա պետություններում  Արցախի Հանրապետության դիվանա-

գիտական ծառայության մարմիններում դիվանագետի ատեստավորումն 

իրականացվում է փաստաթղթային ուսումնասիրության միջոցով, եթե 

մրցութային-ատեստավորող հանձնաժողովն այլ որոշում չի կայացնում: 

4. Դիվանագետի արտահերթ ատեստավորում կարող է իրականացվել 

դիվանագետի հերթական ատեստավորումից առնվազն մեկ տարի հետո՝ սույն 

օրենքի 21-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված արտահերթ կամ 

սահմանված ժամկետից շուտ հերթական դիվանագիտական աստիճան 

շնորհելու դեպքում: 

5. Դիվանագետի ատեստավորման կարգը սահմանում է Արցախի 

Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը:  

 

Հոդված 33. Դիվանագետի վերապատրաստումը 

 

1. Դիվանագետի վերապատրաստումն իրականացվում է դիվանագետի 

դիմումով կամ սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի համաձայն իրականացված 

ատեստավորման արդյունքում մրցութային-ատեստավորող հանձնաժողովի 

որոշման հիման վրա՝ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի 

նախարարության դիվանագիտական դպրոցում, օտարերկրյա պետության 

համապատասխան ուսումնական հաստատությունում կամ միջազգային 

կազմակերպությունում կազմակերպվող դասընթացներին մասնակցության 

միջոցով: 

2. Դիվանագետի վերապատրաստման հետ կապված ծախսերը կատար-

վում են Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության` 

պետական բյուջեով հաստատված միջոցների հաշվին, օտարերկրյա 

պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների միջոցների հաշվին` 



նրանց հրավերով, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

չարգելված այլ միջոցների հաշվին: 

3. Օտարերկրյա պետության համապատասխան ուսումնական հաստա-

տությունում կամ միջազգային կազմակերպությունում կազմակերպվող 

դասընթացների ժամկետը վեց ամիսը գերազանցելու դեպքում դիվանագետի և 

Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության միջև 

կնքվում է պայմանագիր վերապատրաստման պայմանների մասին: 

4. Դիվանագետի վերապատրաստման կարգը և սույն հոդվածի 3-րդ 

մասում նշված պայմանագրի ձևը սահմանում է Արցախի Հանրապետության 

արտաքին գործերի նախարարը:  

 

Հոդված 34. Դիվանագիտական ծառայության կադրերի ռեզերվը 

 

1. Դիվանագիտական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցվում են այն 

դիվանագետները, որոնք ազատվել են զբաղեցրած պաշտոնից հետևյալ 

հիմքերով. 

1) Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի 

համաձայնությամբ որպես միջազգային ծառայողներ միջազգային կազմակեր-

պություններում աշխատանքի անցնելը. 

2) Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի 

համաձայնությամբ մեկ տարուց ավելի ժամկետով ուսանելը կամ գիտական 

գործունեությամբ զբաղվելը. 

3) սույն օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում նշված 

պաշտոններում ընտրվելը կամ նշանակվելը. 

4) սույն օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ և 8-րդ կետերում 

սահմանված հիմքով դիվանագիտական ծառայության պաշտոնից ազատվելը: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-3-րդ կետերում նշված հիմքով 

դիվանագիտական ծառայության կադրերի ռեզերվում անձը գրանցվում է մեկ 

տարի ժամկետով դիվանագիտական ծառայության զբաղեցրած պաշտոնից 

ազատվելու հիմքերը դադարելու, իսկ 4-րդ կետում նշված հիմքով՝ պաշտոնից 

ազատվելու օրվանից: 

3. Կադրերի ռեզերվում գրանցված անձը կարող է մասնակցել սույն օրենքի 

26-րդ հոդվածով սահմանված ներքին մրցույթին: 

4. Կադրերի ռեզերվում գտնվելու ժամկետը հաշվարկվում է 

դիվանագիտական ծառայության ստաժի մեջ: 

5. Դիվանագիտական ծառայության կադրերի ռեզերվում դիվանագետ-

ներին գրանցելու և ռեզերվից հանելու կարգը սահմանում է Արցախի 

Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը: 

 

ԳԼՈՒԽ 7 

ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ-ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ,  

ԷԹԻԿԱՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ 

 

Հոդված 35. Մրցութային-ատեստավորող հանձնաժողովը  

 

1. Դիվանագիտական ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու 

համար մրցույթ, ներքին մրցույթ, ատեստավորում անցկացնելու նպատակով 



Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում 

ստեղծվում է մրցութային-ատեստավորող հանձնաժողով: 

2. Մրցութային-ատեստավորող հանձնաժողովի կազմը և աշխատակարգը 

սահմանում է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը: 

 

Հոդված 36. Էթիկայի հանձնաժողովը 

 

1. Դիվանագիտական ծառայության ընթացքում դիվանագիտական 

ծառայողի կողմից վարքագծի կանոնների խախտումը ուսումնասիրելու 

նպատակով Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարու-

թյունում ստեղծվում է էթիկայի հանձնաժողով: 

2. Էթիկայի հանձնաժողովը քննում և լուծում է դիվանագետի վարքագծի 

կանոնների խախտումների վերաբերյալ դիմումները և դրանց առնչությամբ 

առաջարկություններ ներկայացնում իրավասու մարմին կամ պաշտոնատար 

անձինֈ 

3. Դիվանագետի վարքագծի կանոնները, էթիկայի հանձնաժողովի կազմը և 

աշխատակարգը հաստատում է Արցախի Հանրապետության արտաքին 

գործերի նախարարը: 
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ԴԻՎԱՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ԵՎ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ 

 

Հոդված 37. Դիվանագետների նկատմամբ կիրառվող խրախուսանքի  

                 միջոցները 

 

1. Ծառայողական պարտականությունները, հատուկ առաջադրանքները 

լավագույնս կատարելու, երկարամյա ծառայության, անբասիր աշխատանքի, 

ծառայության մեջ ունեցած նվաճումների համար դիվանագետի նկատմամբ 

կարող են կիրառվել խրախուսանքի հետևյալ միջոցները. 

1) շնորհակալության հայտարարում. 

2) միանվագ դրամական պարգևատրում․ 

3) Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության 

հուշամեդալով, մեդալով պարգևատրում․ 

4) հուշանվերով պարգևատրում․ 

5) լրացուցիչ վճարովի արձակուրդի տրամադրում․ 

6) կարգապահական տույժի հանում․ 

7) օրենքով սահմանված խրախուսանքի այլ միջոցներ: 

2. Խրախուսանքի միջոցները կիրառում է Արցախի Հանրապետության 

արտաքին գործերի նախարարը: 

3. Օտարերկրյա պետություններում Արցախի Հանրապետության դիվանա-

գիտական ծառայության մարմնի ղեկավարը Արցախի Հանրապետության 

արտաքին գործերի նախարարի համաձայնությամբ կիրառում է սույն 

հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ և 4-րդ կետերում նշված խրախուսանքի 

միջոցները: 



4. Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության 

հուշամեդալով, մեդալով պարգևատրման կարգը սահմանում է Արցախի 

Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը: 

 

Հոդված 38. Դիվանագետների նկատմամբ կիրառվող կարգապահական 

                  տույժերը 

 

1. Ծառայողական պարտականություններն անհարգելի պատճառով 

չկատարելու կամ անպատշաճ կատարելու, ծառայողական լիազորություն-

ները գերազանցելու, աշխատանքային կարգապահության կանոնները և 

դիվանագետի էթիկայի կանոնները խախտելու դեպքում դիվանագետի 

նկատմամբ կարող են կիրառվել հետևյալ կարգապահական տույժերը. 

1) նախազգուշացում․ 

2) նկատողություն․ 

3) խիստ նկատողություն: 

2. Կարգապահական տույժերը կիրառում է Արցախի Հանրապետության 

արտաքին գործերի նախարարը: 

3. Օտարերկրյա պետությունում Արցախի Հանրապետության դիվանագի-

տական ծառայության մարմնի ղեկավարը կարգապահական տույժերը 

կիրառում է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի 

համաձայնությամբ: 

4. Մինչև կարգապահական տույժ նշանակելը կարգապահական խախտում 

թույլ տված անձից պահանջվում է գրավոր բացատրություն: 

5. Կարգապահական տույժը չի կիրառվում, եթե կարգապահական 

խախտման հայտնաբերման օրվանից անցել է երեք ամիս, իսկ կարգապա-

հական խախտում կատարելու օրվանից՝ վեց ամիս: 

6. Կարգապահական տույժ կիրառելու մասին անձին հաղորդվում է 

կարգապահական տույժ կիրառելուց հետո` եռօրյա ժամկետում: 

7. Կարգապահական յուրաքանչյուր խախտման համար կարող է 

նշանակվել մեկ կարգապահական տույժ: 

8. Եթե կարգապահական տույժ նշանակելու օրվանից հետո` մեկ տարվա 

ընթացքում, նոր կարգապահական տույժ չի կիրառվել, ապա անձը 

համարվում է կարգապահական տույժի չենթարկված:  

 

Հոդված 39. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոնից ազատման  

                   հիմքերը  

 

1. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոնից ազատման հիմքերն են. 

1) անձնական դիմումը. 

2) Արցախի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելը. 

3) քաղաքական կամ հայեցողական պաշտոններում ընտրվելը կամ 

նշանակվելը. 

4) դիվանագիտական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու համար սույն 

օրենքով սահմանված առավելագույն տարիքը լրանալը. 

5) սույն օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ և 3-րդ կետերով նախա-

տեսված կարգապահական տույժերից որևէ մեկը մեկ տարվա ընթացքում 

կրկին կիրառելը. 



6) ժամանակավոր անաշխատունակության հետևանքով մեկ տարվա 

ընթացքում ավելի քան վեց ամիս աշխատանքի չներկայանալը (բացառու-

թյամբ հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի). 

7) ծառայողական պարտականությունների և լիազորությունների 

իրականացմանը խոչընդոտող հիվանդությամբ տառապելը. 

8) հաստիքների կրճատումը և (կամ) դիվանագիտական ծառայության 

մարմնի լուծարումը. 

9) ատեստավորման արդյունքում զբաղեցրած պաշտոնին անհամապա-

տասխանության մասին մրցութային-ատեստավորող հանձնաժողովի 

որոշումը. 

10) դիվանագետի վարքագծի կանոնները խախտելը. 

11) սույն օրենքի 43-րդ հոդվածով նախատեսված սահմանափակումները 

խախտելը. 

12) ազատազրկման դատապարտելու մասին դատարանի՝ օրինական ուժի 

մեջ մտած դատավճիռը. 

13) անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչելու մասին 

դատարանի որոշումը. 

14) դատական կարգով դիվանագիտական ծառայության պաշտոն 

զբաղեցնելու իրավունքից զրկվելը. 

15) դիվանագիտական ծառայության պաշտոնի նշանակվելու` սույն 

օրենքով սահմանված կարգը խախտելը. 

16) սույն օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելը. 

17) օրենքով սահմանված այլ հիմքերով: 

2. Դիվանագետի պարտականությունները դադարում են նրա մահվան 

դեպքում: 

 

Հոդված 40. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու  

                   առավելագույն տարիքը  

 

1. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոնում պաշտոնավարման 

առավելագույն տարիքը 65 տարին է: 

2. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոնում պաշտոնավարության 

առավելագույն տարիքը լրանալու դեպքում Արցախի Հանրապետության 

արտաքին գործերի նախարարի հրամանով դիվանագետը կարող է մինչև երեք 

տարի ժամկետով շարունակել պաշտոնավարել: 

 

ԳԼՈՒԽ 9 

ԴԻՎԱՆԱԳԵՏԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Հոդված 41. Դիվանագետի իրավունքները 

 

1. Դիվանագետի իրավունքներն են` 

1) «Հանրային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության օրենքով սահմանված իրավունքները. 

2) իր լիազորությունների շրջանակներում որոշումներ ընդունելը՝ 

անհրաժեշտության դեպքում խորհրդակցելով անմիջական ղեկավարի հետ, և 

հարցերի քննարկումներին մասնակցելը. 



3) աշխատանքի, աշխատավարձի, առողջության պաշտպանությունը, անվ-

տանգ և անհրաժեշտ աշխատանքային պայմաններով ապահովվածությունը. 

4) սոցիալական ապահովությունը. 

5) սահմանված կարգով դիվանագիտական աստիճանի բարձրացումը. 

6) վերապատրաստումը. 

7) մրցույթի և ատեստավորման արդյունքները բողոքարկելը, այդ թվում` 

դատական կարգով. 

8) դիվանագիտական ծառայության կատարելագործման վերաբերյալ 

առաջարկություններ ներկայացնելըֈ 

 

Հոդված 42. Դիվանագետի պարտականությունները 

 

1. Դիվանագետի պարտականություններն են` 

1) «Հանրային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված պարտականությունները. 

2) մասնագիտական գիտելիքներն ու կարողությունները մշտապես 

կատարելագործելը. 

3) իր իրավասությունների շրջանակում մարդու և քաղաքացու իրավունք-

ների ու օրինական շահերի պաշտպանությունն ապահովելը. 

4) իր լիազորությունների շրջանակներում առաջարկություններ, դիմումներ 

և բողոքներ քննության առնելն ու օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

դրանց ընթացք տալը. 

5) պետական, ծառայողական և օրենքով պահպանվող այլ գաղտնիքն 

օրենքով սահմանված կարգով պահպանելը, այդ թվում` դիվանագիտական 

ծառայության պաշտոնից ազատվելուց հետո` օրենքով նախատեսված 

ժամկետի ընթացքում. 

6) դիվանագետի վարքագծի կանոնները պահպանելը: 

 

Հոդված 43. Դիվանագիտական ծառայության հետ կապված  

                   սահմանափակումները 

 

1. Դիվանագետն իրավունք չունի` 

1) կատարելու այլ վճարովի աշխատանք, բացի գիտական, կրթական և 

ստեղծագործական աշխատանքից. 

2) անձամբ զբաղվելու ձեռնարկատիրական գործունեությամբ. 

3) խախտելու քաղաքական զսպվածության սկզբունքը` զբաղվելու 

կուսակցական գործունեությամբ կամ իր ծառայողական դիրքը կամ 

աշխատանքային միջոցներն օգտագործելու կուսակցությունների կամ 

հասարակական, այդ թվում` կրոնական միավորումների շահերի համար կամ 

նրանց նկատմամբ վերաբերմունք քարոզելու կամ իր ծառայողական 

պարտականությունները կատարելիս այլ քաղաքական կամ կրոնական 

գործունեություն իրականացնելու. 

4) խախտելու պետական, ծառայողական կամ օրենքով պահպանվող այլ 

գաղտնիք պարունակող փաստաթղթերի հետ աշխատելու` օրենսդրությամբ 

սահմանված պահանջները, այդ թվում` հրաժարվելու գաղտնիքին առնչվելու 

թույլտվության ձևակերպման սահմանված ընթացակարգն անցնելը. 



5) ստանալու հոնորար իր ծառայողական պարտականությունների 

կատարումից բխող` իր նախապատրաստած հրապարակումների կամ 

ելույթների համար. 

6) ոչ ծառայողական նպատակներով օգտագործելու դիվանագիտական 

ծառայության մարմնի նյութատեխնիկական, ֆինանսական և տեղեկատվա-

կան միջոցները, պետական այլ գույքն ու ծառայողական տեղեկատվությունը. 

7) իր ծառայողական պարտականությունների համար այլ անձանցից 

ընդունելու նվերներ, գումարներ կամ ծառայություններ, բացառությամբ 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի. 

8) լինելու երրորդ անձանց ներկայացուցիչն այն մարմնի հետ կապված 

հարաբերություններում, որտեղ ինքը ծառայության մեջ է, կամ որն անմիջա-

կանորեն ենթակա է իրեն, կամ անմիջականորեն վերահսկելի է իր կողմից: 

2. Դիվանագետին արգելվում է համատեղ աշխատել մերձավոր 

ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձանց (ծնող, ամուսին, 

զավակ, եղբայր, քույր, ամուսնու ծնող, վերջինիս զավակ, եղբայր և քույր) հետ, 

եթե նրանց ծառայությունը կապված է միմյանց նկատմամբ անմիջական 

ենթակայության կամ վերահսկողության հետ: 

3. Դիվանագիտական ծառայության պաշտոնի նշանակվելուց հետո` մեկ 

ամսվա ընթացքում, դիվանագետը Արցախի Հանրապետության օրենսդրու-

թյամբ սահմանված կարգով պարտավոր է առևտրային կազմակերպու-

թյունների կանոնադրական կապիտալում բաժնեմաս ունենալու դեպքում դա 

հանձնել հավատարմագրային կառավարման: 

4. Դիվանագիտական ծառայողի լիազորությունների իրականացման հետ 

կապված պարտականությունները գերակա են նրա կողմից իրականացվող 

սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում նշված աշխատանքի հանդեպ: 

5. Դիվանագետն իրավունք ունի հավատարմագրային կառավարման 

հանձնված գույքից ստանալ եկամուտներ: 

 

Հոդված 44. Դիվանագետների սոցիալական երաշխիքները 

 

1. Պետությունը դիվանագիտական ծառայողի համար երաշխավորում է` 

1) ծառայողական պարտականությունների կատարման համար անվտանգ 

և անհրաժեշտ աշխատանքային պայմաններ. 

2) ամենամյա վճարովի արձակուրդ. 

3) օտարերկրյա պետությունում դիվանագիտական ծառայության 

մարմնում ծառայելու ընթացքում բժշկական ապահովագրություն, ներառյալ՝ 

նրա ընտանիքի անդամների համար, Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջեի մասին օրենքով այդ նպատակով նախատեսված միջոցների հաշվին` 

ըստ բժշկական ապահովագրության պայմանագրերի. 

4) վերապատրաստում` այդ ընթացքում պահպանելով նրա պաշտոնը, 

ինչպես նաև դրա համար նախատեսվող աշխատավարձը. 

5) ծառայողական պարտականությունները կատարելու ընթացքում 

ստացած հաշմանդամության դեպքում նրան, իսկ զոհվելու դեպքում՝ նրա 

ընտանիքի անդամներին, Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով համապատասխան նպաստներով ապահովում` 

պատճառված վնասի միաժամանակյա փոխհատուցմամբ. 



6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և 

կարգով նրա դիմումի հիման վրա ծառայողական պարտականությունների 

կատարման հետ կապված՝ նրա և նրա ընտանիքի անդամների անվտան-

գության պաշտպանության ապահովումը բռնությունից, ահաբեկումից, այլ 

ոտնձգություններից. 

7) ծառայողական գործուղումների հետ կապված տրանսպորտային, 

բնակարանային և այլ ծախսերի՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով փոխհատուցումը. 

8) օրենքով սահմանված այլ երաշխիքներֈ 

 

Հոդված 45. Դիվանագետի վարձատրությունը և դիվանագիտական  

                        ծառայության հետ կապված ծախսերի փոխհատուցումը 

 

1. Դիվանագետների վարձատրության հետ կապված հարաբերությունները 

և առանձնահատկությունները կարգավորվում են «Պետական պաշտոններ 

զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքով: 

2. Օտարերկրյա պետությունում գործող  Արցախի Հանրապետության 

դիվանագիտական ծառայության մարմնում ծառայող դիվանագետին 

աշխատավարձից բացի վճարվում է ամսական փոխհատուցում օտարերկրյա 

պետությունում ծառայության հետ կապված ծախսերի համար՝ համաձայն 

տվյալ երկրի կենսամակարդակի հիման վրա հաշվարկված գործակցի՝  

Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած չափով: 

3. Նույն դիվանագիտական ծառայության մարմնում դիվանագետ 

ամուսինների ծառայության դեպքում ավելի ցածր պաշտոն զբաղեցնող 

ամուսինն ստանում է սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված 

փոխհատուցումը` 50 տոկոսի չափով: 

4. Օտարերկրյա պետությունում գործող  Արցախի Հանրապետության 

դիվանագիտական ծառայության մարմնում ծառայող դիվանագետին 

վճարվում է փոխհատուցում նրա հետ համատեղ բնակվող ընտանիքի 

յուրաքանչյուր անդամի համար` սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված 

փոխհատուցման 10 տոկոսի չափով: 

5. Դիվանագետի ամուսնու համար սույն հոդվածի 4-րդ մասում նշված 

փոխհատուցումը չի վճարվում, եթե նա օտարերկրյա պետությունում 

դիվանագիտական ծառայության մարմնում, սույն հոդվածի 3-րդ մասի 

համաձայն, զբաղեցնում է դիվանագիտական ծառայության պաշտոն կամ եթե 

սույն օրենքի 46-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն անցնում է աշխատանքի 

դեսպանընկալ պետությունում: 

6. Օտարերկրյա պետությունում Արցախի Հանրապետության 

դիվանագիտական ծառայության մարմնում ծառայող դիվանագետի հետ 

բնակվող երեխաների` հանրակրթական ուսումնական հաստատությունում 

ուսման ծախսերը հոգալու նպատակով դիվանագետին վճարվում է 

փոխհատուցում` Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած 

կարգով և չափով, մինչև երեխայի 18 տարին լրանալը: 

7. Օտարերկրյա պետությունում  Արցախի Հանրապետության դիվանագի-

տական ծառայության մարմնում ծառայող դիվանագետին տրամադրվում է 

նրա դիվանագիտական աստիճանին, զբաղեցրած պաշտոնին և ընտանիքի 



անդամների թվին համապատասխան բնակարանի համար փոխհատուցում՝ 

Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած չափով: 

8. Օտարերկրյա պետությունում  Արցախի Հանրապետության դիվանագի-

տական ծառայության մարմնում ծառայության մեկնող դիվանագետի և նրա 

ընտանիքի անդամների` Արցախի Հանրապետությունից օտարերկրյա 

պետություն մեկնելու և օտարերկրյա պետությունից Արցախի Հանրապե-

տություն վերադառնալու ծախսերը, ներառյալ՝ անձնական օգտագործման 

ուղեբեռի և տրանսպորտային միջոցի տեղափոխման ծախսերը, փոխհա-

տուցվում են Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

9. Օտարերկրյա պետությունում Արցախի Հանրապետության 

դիվանագիտական ծառայության մարմնի ղեկավարին և նրա ընտանիքի 

անդամներին՝ ծառայության յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում մեկ անգամ, 

իսկ դիվանագիտական ծառայության մարմնում ծառայություն անցնող 

դիվանագետին և նրա ընտանիքի անդամներին՝ ծառայության ամբողջ 

ընթացքում մեկ անգամ վճարվում է Արցախի Հանրապետությունում 

արձակուրդն անցկացնելու համար ճանապարհածախսը: 

10. Սույն հոդվածի իմաստով օտարերկրյա պետությունում Արցախի 

Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմնում ծառայող 

դիվանագետի ընտանիքի անդամներ են համարվում նրա ամուսինը և մինչև 18 

տարեկան երեխաները: 

 

Հոդված 46. Օտարերկրյա պետություն ծառայության մեկնած դիվանագետի  

                 ամուսնու իրավունքները 

 

1. Օտարերկրյա պետությունում Արցախի Հանրապետության 

դիվանագիտական ծառայության մարմին ծառայության մեկնած դիվանագետի 

ամուսինն օտարերկրյա պետությունից վերադառնալուց հետո պետական 

հիմնարկներում վերականգնվում է իր զբաղեցրած պաշտոնում կամ այլ 

հավասարազոր պաշտոնում` մինչև օտարերկրյա պետություն մեկնելն 

ստացած աշխատավարձից ոչ պակաս աշխատավարձով, եթե օրենքով այլ 

բան սահմանված չէ: 

2. Օտարերկրյա պետությունում Արցախի Հանրապետության 

դիվանագիտական ծառայության մարմին դիվանագիտական ծառայության 

մեկնած ամուսնու հետ համատեղ ապրած ժամանակահատվածն 

աշխատանքային ստաժում հաշվարկվում է Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

3. Դիվանագետի ամուսինը կարող է աշխատել դեսպանընկալ 

պետությունում, որտեղ ծառայում է նրա ամուսինը, եթե դա նախատեսված է 

Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով կամ 

թույլատրվում է տվյալ երկրի օրենսդրությամբ՝ նախապես տեղեկացնելով 

Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը:  

 

 
 
 
 



ԳԼՈՒԽ 10 

ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ 

 

Հոդված 47. Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական անձնագիրը 

 

1. Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական անձնագիրը Արցախի 

Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից 

տրամադրվող` անձը հաստատող փաստաթուղթ է, որը հաստատում է, որ 

դրա կրողը դիվանագետ կամ, սույն օրենքի 48-րդ հոդվածի համաձայն, այն 

կրելու իրավունքն ունեցող անձ է: 

 

Հոդված 48.  Դիվանագիտական անձնագիր կրելու իրավունք ունեցող  

                 անձինք 

 

1. Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական անձնագիր տրվում է՝ 

1)Արցախի Հանրապետության Նախագահին, Ազգային ժողովի 

նախագահին, պետական նախարարին և նրանց ընտանիքների անդամներին. 

2) Արցախի պաշտոնաթող նախագահին. 

3)Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախյան թեմի 

առաջնորդին. 

4) կառավարության անդամներին, Ազգային ժողովի պատգամավորներին, 

Արցախի Հանրապետության Անվտանգության խորհրդի անդամներին, 

Սահմանադրությամբ նախատեսված պետական մարմինների ղեկավարնե-

րին, Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանի նախագահին, 

Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազին. 

5)  Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում և 

դրան ենթակա մարմնում պաշտոն զբաղեցնող անձանց՝ ծառայողական 

գործուղումների նպատակով. 

6) օտարերկրյա պետություն դիվանագիտական ծառայության մեկնած 

դիվանագիտական  ներկայացուցիչներին,  դիվանագետներին,  սույն  օրենքի  

10-րդ հոդվածի 5-րդ և 6-րդ մասերում նշված ներկայացուցիչներին և 

ներկայացուցչության համապատասխան աշխատակիցներին, ինչպես նաև 

նրանց ընտանիքների անդամներին՝ ամուսնուն և մինչև 21 տարեկան 

չամուսնացած և խնամքի տակ գտնվող զավակներին, նրանց հետ 

օտարերկրյա պետություն մեկնելիս: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում չնշված անձանց դիվանագիտական անձնա-

գիր տրվում է Արցախի Հանրապետության Նախագահի թույլտվությամբ:  
 
Հոդված 49. Դիվանագիտական անձնագիր տալու և հետ վերցնելու կարգը 

 

1. Դիվանագիտական անձնագրի վավերականության ժամկետը հինգ տարի 

է: 

2.Պաշտոնավարության ավարտից հետո համապատասխան 

պաշտոնատար անձինք իրենց դիվանագիտական անձնագրերը հանձնում են 

Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն: 

3.Սույն օրենքի պահանջներին համապատասխան` Արցախի 

Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն չհանձնված, ինչպես 



նաև կորած դիվանագիտական անձնագրերը Արցախի Հանրապետության 

արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարում է անվավեր: 

4. Դիվանագիտական անձնագիր տալու, հաշվառելու, հետ վերցնելու և 

անվավեր հայտարարելու կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության 

արտաքին գործերի նախարարը: 

 

ԳԼՈՒԽ 11 

ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ 

 

Հոդված 50. Դիվանագիտական ծառայության մարմինների  

                   ֆինանսավորումը 

1. Դիվանագիտական ծառայության մարմինները ֆինանսավորվում են 

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեից: 

2. Օտարերկրյա պետությունում Արցախի Հանրապետության 

դիվանագիտական ծառայության մարմինները պետական բյուջեի միջոցներից 

բացի կարող են ֆինանսավորվել նաև այլ աղբյուրներից` Արցախի 

Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

 

ԳԼՈՒԽ 12 

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԵՎ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 
Հոդված 51․ Անցումային դրույթներ 

1. Մինչև 1961 թվականի դիվանագիտական հարաբերությունների մասին և 

1963 թվականի հյուպատոսական հարաբերությունների մասին Վիեննայի 

կոնվենցիաների համաձայն լիարժեք դիվանագիտական և հյուպատոսական 

հարաբերությունների հաստատումը՝ օտարերկրյա պետությունում Արցախի 

Հանրապետության մշտական ներկայացուցչությունը ներկայացնում է 

Արցախի Հանրապետությունը և պաշտպանում նրա օրինական  շահերը՝ սույն 

օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված իր լիազորությունների 

շրջանակներումֈ 

2. Օտարերկրյա պետությունում Արցախի Հանրապետության մշտական 

ներկայացուցչության վրա սույն օրենքի դրույթները տարածվում են այնքանով, 

որքանով դրանք իրենց էությամբ կիրառելի են:  

 

Հոդված 52. Օրենքի ուժի մեջ  մտնելը 

1․ Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրըֈ 

2․ Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել 

«Դիվանագիտական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2005 թվականի սեպտեմբերի 14-ի ՀՕ-238 օրենքը: 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                                         Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-80-Ն 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                     դեկտեմբերի 20-ին 

 

 

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 

ԳԼՈՒԽ 1 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Հոդված 1. Ռազմական դրության իրավական ռեժիմը  

 

1. Ռազմական դրությունը բացառապես Արցախի Հանրապետության վրա 

զինված հարձակման, դրա անմիջական վտանգի առկայության կամ 

պատերազմի դեպքերում իրականացվող ժամանակավոր միջոցառում է, որն 

իրենից ներկայացնում է պետական կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների գործունեության 

հատուկ իրավական ռեժիմ և թույլատրում է իրավաբանական անձանց, 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների, օտարերկրյա քաղաքացիների 

ու քաղաքացիություն չունեցող անձանց իրավունքների և ազատությունների 

որոշակի սահմանափակումների և նրանց նկատմամբ լրացուցիչ 

պարտավորությունների սահմանում: 

 

Հոդված 2. Ռազմական դրություն հայտարարելու իրավական հիմքերը 

 

1. Ռազմական դրություն հայտարարելու իրավական հիմքերն են՝ 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությունը, սույն օրենքը, ինչպես նաև 

ռազմական դրության իրավական ռեժիմի վերաբերյալ միջազգային 

իրավունքի համընդհանուր սկզբունքներն ու նորմերը: 

 

Հոդված 3. Ռազմական դրություն հայտարարելու նպատակը 

 

1. Ռազմական դրություն հայտարարելու նպատակն է Արցախի 

Հանրապետության զինված ուժերի և տնտեսության զորահավաքային 

ծավալման համար առավելագույն բարենպաստ պայմանների ստեղծմամբ 

դիմակայել Արցախի Հանրապետության վրա զինված հարձակմանը կամ 

կանխել դրա անմիջական վտանգը, ինչպես նաև ապահովել պետական և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների բնականոն գործունեությունն ու 

մարդկանց կյանքի և անվտանգության պաշտպանությունը ռազմական 

դրության պայմաններում: 
 

 

 

 

 

 

 



Գ Լ ՈՒ Խ 2 

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ  

ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԸ  ԵՎ ԿԱՐԳԸ 

 

Հոդված 4. Ռազմական դրություն հայտարարելու համար հիմք ծառայող             

               հանգամանքները 

 

1. Ռազմական դրություն հայտարարվում է միայն այն հանգամանքների 

առկայության դեպքում, որոնք անմիջականորեն սպառնում են Արցախի 

Հանրապետության ինքնիշխանությանը, անկախությանը, տարածքային 

ամբողջականությանը, անվտանգությանը և դրանով պայմանավորված` 

քաղաքացիների կյանքին ու անվտանգությանը, և այդ հանգամանքների 

վերացումն անհնարին է առանց արտակարգ միջոցներ ձեռնարկելու: 

2. Սույն հոդվածի առաջին մասում նշված հանգամանքներ են՝ 

1) այլ պետության զինված ուժերի ներխուժումն Արցախի Հանրապետու-

թյան տարածք, նման ներխուժման հետևանքով Արցախի Հանրապետության 

ցանկացած տարածքի բռնազավթումը. 

2) այլ պետության զինված ուժերի կողմից Արցախի Հանրապետության 

տարածք ներխուժելու անմիջական վտանգի առկայությունը. 

3) այլ պետության զինված ուժերի կողմից Արցախի Հանրապետության 

տարածքի ռմբահարումը. 

4) այլ պետության զինված ուժերի կողմից Արցախի Հանրապետության 

զինված ուժերի կամ այլ զորքերի վրա հարձակումը՝ անկախ վերջիններիս 

տեղակայման վայրից. 

5) այլ պետության գործողությունները, որոնք թույլ են տալիս երրորդ 

պետությանը իր տարածքն օգտագործել Արցախի Հանրապետության 

նկատմամբ զինված հարձակում իրականացնելու համար. 

6) այլ պետության կողմից Արցախի Հանրապետության տարածք 

ուղարկված կամ նրա անունից գործող զինված խմբերի, ապակայունացնող 

ուժերի կամ վարձկանների զինված ոտնձգություններն Արցախի 

Հանրապետության նկատմամբ: 

3. Արցախի Հանրապետության նկատմամբ զինված հարձակում կարող են 

համարվել նաև այլ պետության զինված ուժերի կողմից ցանկացած այլ 

գործողությունները կամ դրանց նախապատրաստությունը, ինչպես նաև 

Միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրության կամ միջազգային 

իրավունքի համընդհանուր սկզբունքների և նորմերի խախտմամբ 

իրականացված այլ գործողությունները, որոնք իրական սպառնալիք են 

ստեղծում Արցախի Հանրապետության ինքնիշխանության, անվտանգության և 

տարածքային ամբողջականության համար, ներառյալ՝ Արցախի 

Հանրապետությանը պատերազմ հայտարարելը: 

 

Հոդված 5. Ռազմական դրություն հայտարարելը 

 

1. Ռազմական դրություն հայտարարում է Արցախի Հանրապետության 

նախագահը` Արցախի Հանրապետության վրա զինված հարձակման, դրա 

անմիջական վտանգի առկայության կամ պատերազմի դեպքերում: 



2. Ռազմական դրություն հայտարարվելու դեպքում իրավունքի ուժով 

անհապաղ գումարվում է Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի 

հատուկ նիստ: Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը կարող է 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքով սահմանված կարգով վերացնել ռազմական դրությունը: 

3. Ռազմական դրություն հայտարարվելու դեպքում Արցախի 

Հանրապետության նախագահն ուղերձով դիմում է ժողովրդին և կարող է 

հայտարարել ընդհանուր կամ մասնակի զորահավաք: 

 

Հոդված 6.      Ռազմական դրություն հայտարարելու մասին Արցախի    

                  Հանրապետության նախագահի հրամանագրի       

                  բովանդակությունը 

 

1. Ռազմական դրություն հայտարարելու մասին Արցախի Հանրապետու-

թյան նախագահի հրամանագրում պետք է սահմանվեն՝ 

1) ռազմական դրություն հայտարարելու համար հիմք ծառայած հանգա-

մանքները. 

2) ռազմական դրություն հայտարարելու անհրաժեշտության հիմնավո-

րումը. 

3) այն տարածքի սահմանները, որտեղ հայտարարվում է ռազմական 

դրություն. 

4) ռազմական դրության իրավական ռեժիմն ապահովող միջոցները և 

ուժերը. 

5) Արցախի Հանրապետության և օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղա-

քացիություն չունեցող անձանց, կազմակերպությունների իրավունքների և 

ազատության ժամանակավոր սահմանափակումների, կիրառվող միջոցա-

ռումների, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ լրացուցիչ պարտավորությունների 

ցանկը. 

6) ռազմական դրության ժամանակահատվածում ստեղծվող պետական 

հատուկ մարմինները և նրանց իրավասությունների շրջանակները. 

7) ռազմական դրության պայմաններում կիրառվող միջոցառումների 

իրականացման համար պատասխանատու պետական մարմիններն ու 

պաշտոնատար անձինք. 

8) քաղաքացիական պաշտպանության նախապատրաստական կամ 

հիմնական միջոցառումների իրականացման կարգը. 

9) ռազմական դրության գործողությունն ուժի մեջ մտնելու ժամկետը: 

2. Ռազմական դրություն հայտարարելու մասին Արցախի Հանրապե-

տության նախագահի հրամանագիրը ենթակա է անհապաղ հրապարակման 

հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով և մամուլով: 

 

Հոդված 7. Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի       

                 առանձնահատկությունները 

 

1. Ռազմական դրության ժամանակ ընտրություններ կամ հանրաքվե 

կարող են չանցկացվել, եթե Արցախի Հանրապետության նախագահը ընդունել 

է համապատասխան հրամանագիր, և Արցախի Հանրապետության Ազգային 

ժողովը Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ սահմանված 



ժամկետում այն չի վերացրել: Պատերազմի ժամանակ ընտրություններ կամ 

հանրաքվե չեն անցկացվում: 

 

ԳԼՈՒԽ 3 

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ 

  

Հոդված 8. Ռազմական դրություն հայտարարվելու դեպքում       

                 իրականացվող միջոցառումները և ժամանակավոր                 

                 սահմանափակումները 

 

1. Ռազմական դրություն հայտարարվելու դեպքում ռազմական դրության 

ամբողջ ժամկետի ընթացքում կարող են իրականացվել հետևյալ 

միջոցառումները և ժամանակավոր սահմանափակումները. 

1) Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի և այլ զորքերի փոխա-

դրում լիակատար մարտական պատրաստականության, ընդհանուր կամ 

մասնակի զորահավաքի հայտարարում և անցկացում. 

2) արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ստորաբաժա-

նումների համալրում, լիակատար մարտական պատրաստականության 

փոխադրում և «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» Լեռնային Ղարա-

բաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված միջոցառումների 

իրականացում. 

3) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պաշտպա-

նական, պետության ու տնտեսության կենսագործունեության համար հատուկ 

նշանակություն ունեցող օբյեկտների փոխադրում ռազմական դրության 

աշխատանքային ռեժիմի. 

4) ռազմական դրություն հայտարարված տարածքում ազատ 

տեղաշարժվելու իրավունքի սահմանափակում, ինչպես նաև նշված տարածք 

մուտք գործելու և տարածքից դուրս գալու հատուկ ռեժիմի սահմանում, որը 

ներառում է օտարերկրյա քաղաքացիների ու քաղաքացիություն չունեցող 

անձանց՝ տվյալ տարածք մուտք գործելու և այնտեղ գտնվելու սահմանա-

փակումները. 

5) բնակչության կենսագոյության, հատուկ պահպանվող օբյեկտների և 

տրանսպորտի գործունեությունն ապահովող, ինչպես նաև բնակչության 

կյանքի և առողջության, շրջակա միջավայրի համար առավել վտանգ 

ներկայացնող օբյեկտների պաշտպանություն. 

6) ռազմական դրության իրավական ռեժիմին համապատասխանող 

ֆինանսական, վարկային, հարկային, մաքսային, սահմանային և բանկային 

պետական հատուկ քաղաքականության իրականացում, ֆինանսատնտե-

սական գործունեության առանձին տեսակների, ներառյալ՝ ծառայությունների 

մատուցման, ապրանքների և ֆինանսական միջոցների շրջանառության 

սահմանափակումներ. 

7) սննդամթերքի, դեղորայքի և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների 

վաճառքի, ձեռքբերման և շրջանառության հատուկ կարգի սահմանում. 

8) հավաքների ազատության իրավունքի սահմանափակում, գործադուլ-

ների և կազմակերպությունների գործունեությունը դադարեցնող կամ 

կասեցնող այլ միջոցառումների արգելում, ռազմական դրության 



պայմաններում Արցախի Հանրապետության պաշտպանունակության ու 

անվտանգության դեմ ուղղված քարոզչություն և այլ գործունեություն 

ծավալած կազմակերպությունների գործունեության կասեցում՝ օրենքով 

սահմանված կարգով. 

9) քաղաքացիների անձը հաստատող փաստաթղթերի ստուգում, 

քաղաքացիների անձնական առարկաների, բնակարանի և տրանսպորտային 

միջոցների զննության իրականացում, ինչպես նաև արտակարգ դրության 

իրավական ռեժիմը խախտած և տվյալ տարածքում չբնակվող անձանց 

վտարում՝ նրանց միջոցների հաշվին, իսկ նման միջոցներ չլինելու դեպքում՝ 

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին՝ 

կատարված ծախսերի հետագա փոխհատուցման պայմանով. 

10) կազմակերպությունների (անկախ կազմակերպական-իրավական 

ձևից) կողմից Արցախի Հանրապետության տնտեսության, պաշտպանության և 

բնակչության կենսագոյության համար հատուկ նշանակություն ունեցող 

արտադրանքի թողարկման առաջնահերթ կատարման ենթակա 

առաջադրանքների սահմանում. 

11) պարետային ժամի սահմանում, այսինքն՝ օրվա որոշակի 

ժամանակահատվածում առանց անձը հաստատող փաստաթղթերի և հատուկ 

թույլտվությունների փողոցներում ու այլ հասարակական վայրերում գտնվելու 

արգելում. 

12) օրենքով սահմանված կարգով կարծիքի արտահայտման 

ազատության սահմանափակում, ինչպես նաև տպագրող սարքերի, 

ռադիոհեռարձակող, ձայնաուժեղացնող տեխնիկական միջոցների, 

բազմացնող տեխնիկայի ժամանակավոր առգրավում կամ կալանք, 

լրագրողների հավատարմագրման հատուկ կարգի, կապի միջոցներից 

օգտվելու հատուկ կանոնների սահմանում. 

13) զենքի, ռազմամթերքի, պայթուցիկ և թունավոր նյութերի, հատուկ 

միջոցների վաճառքի սահմանափակում կամ արգելում, թմրեցնող, հոգեմետ 

(հոգեներգործուն), խիստ ներգործող նյութեր պարունակող դեղագործական 

միջոցների և պրեպարատների, էթիլային սպիրտի, ալկոհոլային խմիչքների, 

սպիրտ պարունակող արտադրանքի շրջանառության հատուկ ռեժիմի 

սահմանում, վտանգավոր արտադրությունների, պայթուցիկ, ռադիոակտիվ, 

քիմիական և կենսաբանական վտանգավոր նյութեր օգտագործող 

կազմակերպությունների գործունեության կասեցում: Անհրաժեշտության 

դեպքում թույլատրվում է ժամանակավորապես քաղաքացիներից առգրավել 

զենք և ռազմամթերք, թունավոր նյութեր, իսկ կազմակերպություններից՝ զենք, 

զինամթերք, մարտական ու ուսումնական ռազմական տեխնիկա, պայթուցիկ 

և ռադիոակտիվ նյութեր. 

14) առանձնահատուկ դեպքերում, կապված պաշտպանական, փրկարա-

րական, վթարավերականգնողական և այլ անհետաձգելի աշխատանքների 

իրականացման ու ապահովման անհրաժեշտության հետ, աշխատունակ 

բնակչության և տրանսպորտային միջոցների ներգրավում. 

15) բնակչության, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմին-

ների, պաշտպանական, պետության ու տնտեսության կենսագործունեության 

համար հատուկ նշանակություն ունեցող օբյեկտների, նյութական և 

մշակութային արժեքների տարահանում առավել անվտանգ տարածքներ: 



2. Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը կարող է «Ազգային 

ժողովի կանոնակարգ» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով 

սահմանված կարգով չեղյալ հայտարարել ռազմական դրության իրավական 

ռեժիմով նախատեսված միջոցառումների իրականացումը: 

 

Հոդված 9. Ռազմական դրության իրավական ռեժիմն ապահովող                

                մարմինները 

 

1. Ռազմական դրության իրավական ռեժիմն ապահովելու նպատակով 

օգտագործվում են Արցախի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային 

անվտանգության, ոստիկանության, արդարադատության, քաղաքացիական 

պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների ու այլ պետական լիազոր 

մարմինների ուժերն ու միջոցները: 

2. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային 

անվտանգության, ոստիկանության, արդարադատության, քաղաքացիական 

պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների բնագավառների պետական 

լիազոր մարմինների ուժերն ու միջոցները կիրառվում են հետևյալ 

միջոցառումների իրականացման նպատակով. 

1) հասարակական կարգի պահպանություն և հասարակական 

անվտանգության ապահովում. 

2) ռազմական դրություն հայտարարված տարածք մուտք գործելու և 

տարածքից դուրս գալու հատուկ ռեժիմի իրականացման ապահովում. 

3) բնակչության կենսագոյությունը, ռեժիմային, հատուկ ռեժիմային, 

հատուկ պահպանվող օբյեկտների և տրանսպորտի գործունեությունն 

ապահովող, ինչպես նաև բնակչության կյանքի և առողջության, շրջակա միջա-

վայրի համար առավել վտանգ ներկայացնող օբյեկտների պաշտպանություն. 

4) անօրինական զինված խմբավորումների գործունեության, ահաբեկչա-

կան և դիվերսիոն գործողությունների բացահայտում, կանխում և խափանում. 

5) քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում 

բնակչության պաշտպանության ապահովում. 

6) սույն օրենքով սահմանված ռազմական դրության ռեժիմի 

ապահովմանն ուղղված այլ միջոցառումների իրականացում: 

3. Ռազմական դրություն հայտարարված տարածքում պատերազմական 

գործողություններ իրականացվելու դեպքում սույն օրենքով նախատեսված 

միջոցառումների իրագործումն Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

հրամանագրով կարող է վերապահվել զինվորական կառավարման 

մարմիններին: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԳԼՈՒԽ 4 

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 

ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ, 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ 

ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Հոդված 10. Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ապահովման              

                  ուղղությամբ Արցախի Հանրապետության նախագահի           

                  լիազորությունները  

 

1. Արցախի Հանրապետության նախագահը՝ 

1) ղեկավարում է ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ապահովման 

կազմակերպման գործընթացը. 

2) սույն օրենքի համաձայն  սահմանում է ռազմական դրության 

իրավական ռեժիմն ապահովող միջոցառումները և ժամանակավոր 

սահմանափակումները, ռազմական դրության իրավական ռեժիմն ապահովող 

մարմինների և ուժերի լիազորությունները, ինչպես նաև վերահսկում է 

ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ապահովմանն ուղղված 

միջոցառումների ու ժամանակավոր սահմանափակումների իրականացման 

գործընթացը. 

3) սահմանում է ռազմական դրության պայմաններում Արցախի 

Հանրապետության զինված ուժերի և այլ զորքերի կիրառման կարգն ու նրանց 

խնդիրները, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավի-

ճակների պետական ծառայության և քաղաքացիական պաշտպանության 

կազմավորումների ուժերի խնդիրները. 

4) կարող է հայտարարել ընդհանուր կամ մասնակի զորահավաք. 

5) սահմանում է ռազմական դրության գործողության ժամկետի 

ընթացքում զինվորական ծառայություն անցնելու կարգը. 

6) իրականացնում է ռազմական դրության իրավական ռեժիմի 

ապահովմանն ուղղված` Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, 

սույն օրենքով և այլ օրենքներով նախատեսված այլ լիազորություններ: 

  

Հոդված 11. Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ապահովման      

                      ուղղությամբ Արցախի Հանրապետության կառավարության         

                լիազորությունները  

 

1. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը` 

1) սահմանում է կազմակերպությունների (անկախ կազմակերպական-

իրավական ձևից) կողմից Արցախի Հանրապետության տնտեսության, պաշտ-

պանության և բնակչության կենսագոյության համար հատուկ նշանակություն 

ունեցող արտադրանքի թողարկման առաջնահերթ կատարման ենթակա 

առաջադրանքները. 

2) վերահսկում է ռազմական դրության պայմաններում պետության և 

բնակչության կարիքների, Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի և այլ 

զորքերի, քաղաքացիական պաշտպանության ու արտակարգ իրավիճակների 

լիազոր պետական մարմնի ուժերի բավարարման համար անհրաժեշտ 

արտադրանքի թողարկման գործընթացը. 



3) սահմանում է սննդամթերքի, դեղորայքի, առաջին անհրաժեշտության 

ապրանքների վաճառքի, ձեռքբերման և շրջանառության հատուկ կարգ. 

4) ապահովում է ռազմական դրության իրավական ռեժիմին համապա-

տասխանող ֆինանսական, վարկային, հարկային, սահմանային, մաքսային և 

բանկային պետական հատուկ քաղաքականության իրականացումը, 

սահմանում է ֆինանսատնտեսական գործունեության առանձին տեսակների, 

ներառյալ` ծառայությունների մատուցման, ապրանքների և ֆինանսական 

միջոցների շրջանառության սահմանափակումների շրջանակները. 

5) սահմանում է ռազմական դրություն հայտարարված տարածքում 

բնակչության կենսագոյության, ռեժիմային, հատուկ ռեժիմային, հատուկ 

պահպանվող օբյեկտների և տրանսպորտի գործունեությունն ապահովող, 

ինչպես նաև բնակչության կյանքի ու առողջության, շրջակա միջավայրի 

համար առավել վտանգ ներկայացնող օբյեկտների աշխատանքի հատուկ 

ռեժիմ. 

6) սահմանում է պաշտպանական, քաղաքացիական պաշտպանության 

միջոցառումների, վթարավերականգնողական և այլ անհետաձգելի 

աշխատանքների իրականացման ու ապահովման նպատակով աշխատունակ 

բնակչության և տրանսպորտային միջոցների ներգրավման կարգը. 

7) սահմանում է ռազմական դրության ժամանակ պարետային ժամի 

ընթացքում փողոցներում ու այլ հասարակական վայրերում գտնվելու համար 

հատուկ թույլտվություններ (անցագրեր) տալու (փոխանակելու) կարգը, 

ինչպես նաև հատուկ թույլտվությունների (անցագրերի) ձևերը. 

8) սահմանում է ռազմական դրության ժամանակ ֆիզիկական անձանցից 

զենք և ռազմամթերք, թունավոր նյութեր, իսկ կազմակերպություններից` զենք, 

ռազմամթերք, մարտական և ուսումնական ռազմական տեխնիկա, պայթուցիկ 

և ռադիոակտիվ նյութեր ժամանակավորապես առգրավելու, ինչպես նաև 

ժամանակավորապես առգրավված զենքն ու ռազմամթերքը, պայթուցիկ 

նյութերը, մարտական և ուսումնական ռազմական տեխնիկան զինված ուժերի 

ստորաբաժանումներին, այլ զորքերին ու զինվորական կազմավորումներին, 

իսկ թունավոր նյութերը և ռադիոակտիվ նյութերը՝ իրավասու պետական 

մարմիններին հանձնելու կարգը. 

9) իրականացնում է ռազմական դրության իրավական ռեժիմի 

ապահովմանն ուղղված` Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, 

սույն օրենքով, այլ օրենքներով և Արցախի Հանրապետության նախագահի 

հրամանագրերով վերապահված այլ լիազորություններ: 

 

Հոդված 12. Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ապահովման         

                ուղղությամբ պետական կառավարման մարմինների           

                լիազորությունները  

 

1. Պետական կառավարման մարմինները իրենց իրավասությունների 

շրջանակներում՝ 

1) կազմակերպում են ռազմական դրության պայմաններում պետության և 

բնակչության կարիքների, Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի և այլ 

զորքերի, քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների 

լիազոր պետական մարմնի ուժերի բավարարման համար անհրաժեշտ 

արտադրանքի թողարկման գործընթացը. 



2) ռազմական դրություն հայտարարված տարածքում կազմակերպում են 

բնակչության պարենային և ոչ պարենային ապրանքների մատակարարումը, 

ապահովում են զորահավաքային առաջադրանքների ու ծրագրերի 

իրականացումը. 

3) իրականացնում են ռազմական դրություն հայտարարված տարածք 

մուտք գործելու և տարածքից դուրս գալու հատուկ ռեժիմի ապահովմանը, 

բնակչության կենսագոյությունը, ռեժիմային, հատուկ ռեժիմային, հատուկ 

պահպանվող օբյեկտների և տրանսպորտի գործունեությունն ապահովող, 

ինչպես նաև բնակչության կյանքի և առողջության, շրջակա միջավայրի 

համար առավել վտանգ ներկայացնող օբյեկտների պաշտպանությանն 

ուղղված գործողություններ. 

4) իրականացնում են ռազմական դրության իրավական ռեժիմի 

ապահովմանն ուղղված` Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, 

սույն օրենքով, այլ օրենքներով և իրավական ակտերով նախատեսված այլ 

լիազորություններ: 

 

Հոդված 13. Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ապահովման   

                      ուղղությամբ տեղական ինքնակառավարման մարմինների      

                լիազորությունները 

 

1. Տեղական ինքնակառավարման մարմիններն իրենց իրավասություն-

ների շրջանակներում՝ 

1) աջակցում են սույն օրենքով նախատեսված միջոցառումների 

իրականացմանը. 

2) իրականացնում են ռազմական դրության իրավական ռեժիմի 

ապահովմանն ուղղված` Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, 

սույն օրենքով, այլ օրենքներով և իրավական ակտերով նախատեսված այլ 

լիազորություններ: 

 

ԳԼՈՒԽ 5 

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ 

ԵՎ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ, 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

Հոդված 14. Ռազմական դրության պայմաններում իրականացվող   

                        միջոցառումների և ժամանակավոր սահմանափակումների         

                  սահմանները 

 

1. Ռազմական դրության պայմաններում իրականացվող միջոցառումները 

և ֆիզիկական անձանց սահմանադրական իրավունքների ու 

ազատությունների սահմանափակումները, պետական կառավարման և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների 

փոփոխությունները, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց առաջադրվող 

լրացուցիչ պարտավորություններն իրականացվում են այն սահմաններում, 

որոնք ապահովում են Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 76-րդ 

հոդվածի պահանջները և համարժեք են ռազմական դրություն հայտարարելու 

համար հիմք ծառայած հանգամանքներին, ինչպես նաև պետք է 



համապատասխանեն մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում 

Արցախի Հանրապետության միջազգային պարտավորություններին և բխեն 

ռազմական դրության պայմաններում (արտակարգ իրավիճակներում) 

պարտավորություններից շեղվելու վերաբերյալ միջազգային պարտավորու-

թյուններից: 

 

Հոդված 15. Ռազմական դրության գործողության ընթացքում  

                         ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց իրավունքների      

                  երաշխիքները 

 

1. Ռազմական դրություն հայտարարելու համար հիմք ծառայած 

հանգամանքներից կամ դրանց հետևանքների վերացման գործողություններից 

տուժած ֆիզիկական անձանց փոխհատուցվում է կրած նյութական վնասը և 

տրամադրվում է անհրաժեշտ օգնություն՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով: 

2. Ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, որոնց գույքն ու այլ 

միջոցներն օգտագործվել են ռազմական դրության հետևանքների վերացման 

նպատակով, իրավունք ունեն ստանալ համարժեք փոխհատուցում՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

  

Հոդված 16. Ռազմական դրության գործողության ընթացքում                     

                  ֆիզիկական անձանց և պաշտոնատար անձանց                

                    պարտականություններն ու պատասխանատվությունը 

 

1. Ֆիզիկական անձինք և պաշտոնատար անձինք պարտավոր են 

կատարել ռազմական դրություն հայտարարված տարածքում ռազմական 

դրության իրավական ռեժիմն ապահովող մարմինների և ուժերի պահանջ-

ները, ինչպես նաև մասնակցել և աջակցել ռազմական դրության իրավական 

ռեժիմի ապահովմանն ուղղված միջոցառումների իրականացմանը: 

2. Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի պահանջները խախտած 

ֆիզիկական անձինք և պաշտոնատար անձինք պատասխանատվություն են 

կրում օրենքով սահմանված կարգով: 

 

ԳԼՈՒԽ 6 

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

Հոդված 17. Ռազմական դրության գործողության դադարեցումը կամ   

                վերացումը 

 

1. Ռազմական դրություն հայտարարելու համար հիմք ծառայած 

հանգամանքների վերացման դեպքում ռազմական դրությունը կարող է 

ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն դադարեցվել Արցախի Հանրապետության 

նախագահի հրամանագրով, որի մասին բնակչությունն իրազեկվում է սույն 

օրենքով սահմանված` ռազմական դրություն հայտարարելու մասին 

տեղեկացվելու կարգով: 

2. Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովը պատգամավորների 

ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ կարող է վերացնել ռազմական 



դրությունը կամ չեղյալ հայտարարել ռազմական դրության իրավական 

ռեժիմով նախատեսված միջոցառումների իրականացումը, որի մասին 

բնակչությունն անհապաղ իրազեկվում է մամուլով և զանգվածային 

լրատվության մյուս միջոցներով: Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի 

ապահովմանն ուղղված որևէ առանձին միջոցառման իրականացումն 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից չեղյալ հայտարարվելու 

դեպքում դադարում է միայն այդ միջոցառման հետագա իրականացումը:  

3. Ռազմական դրության իրավական ռեժիմն ապահովելու նպատակով 

ընդունված և ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց իրավունքների և 

ազատությունների ժամանակավոր սահմանափակումներ նախատեսող 

նորմատիվ իրավական ակտերը կիրառվում են միայն ռազմական դրության 

գործողության ժամկետի ընթացքում և ուժը կորցրած են ճանաչվում 

ռազմական դրության գործողության դադարեցման հետ միաժամանակ՝ 

առանց այդ մասին հատուկ իրազեկելու: 

  

Հոդված 18. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը 

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող տասներորդ օրվանից: 

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել 

«Ռազմական դրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1995 

թվականի օգոստոսի 2-ի ԹՆ-0030-1 օրենքը: 

3. «Ռազմական դրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 1995 թվականի օգոստոսի 2-ի ԹՆ-0030-1 օրենքի հիման 

վրա ընդունված իրավական ակտերը պահպանում են իրենց ուժը: 

 

  

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                     դեկտեմբերի 20-ին 

 

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. 

1. Սույն օրենքը տարածվում է այն կազմակերպությունների և ֆիզիկական 

անձանց, այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերերի (այսուհետ` հարկ վճարող) 

վրա, որոնք սույն օրենքի 2-րդ հոդվածում նշված ժամկետներում ունեն 

շահութահարկի, եկամտահարկի, եկամտային հարկի, ակցիզային հարկի, 

ավելացված արժեքի հարկի, հաստատագրված վճարների, առևտրի հարկի, 

պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների, ավտոմոբիլային 

ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար 

կատարվող հատկացումների (մասհանումների), տարեկան պետական 

տուրքի ու բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների գծով 

ապառքներ, տույժեր և (կամ) տուգանքներ, ինչպես նաև հարկային 

օրենսդրությունը խախտելու համար սահմանված տուգանքներ 

(բացառությամբ օրենքով համայնքների բյուջեներ մուտքագրվող հարկերի 

գծով չվճարման համար սահմանված տուգանքների), «Հսկիչ-դրամարկղային 

մեքենաների կիրառման մասին», «Դրամարկղային գործառնությունների 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքների պահանջների 

խախտման համար սահմանված տուգանքներ (այսուհետ` հարկային և այլ 

պարտադիր վճարների գծով պարտավորություն): 

2. Սույն օրենքը տարածվում է նաև հարկ վճարողների այն հարկային և այլ 

պարտադիր վճարների գծով պարտավորությունների վրա, որոնց մասով 

առկա է օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտ: 

 

Հոդված 2. 

1. Այն հարկ վճարողները, որոնք 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 

ունեն հաշվարկված ու չվճարված հարկային և այլ պարտադիր վճարների 

գծով պարտավորություններ (այդ թվում` ստուգման ակտերով), ապառքներն 

ամբողջությամբ ու դրանց նկատմամբ մինչև 2019 թվականի հունվարի 1-ը 

հաշվարկված և չվճարված տույժերի 10 տոկոսը սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով 

սահմանված ժամանակացույցով և կարգով մարելու դեպքում ազատվում են 

հաշվարկված և չվճարված (այդ թվում` ստուգման ակտերով) տույժերի 90 

տոկոսից և տուգանքներից, ինչպես նաև «Դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 68-րդ 

հոդվածով նախատեսված կատարողական գործողությունների կատարման 

ծախսերը վճարելու պարտականությունից: 

2. Այն հարկ վճարողները, որոնք 2018 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2019 

թվականի հունվարի 1-ը ունեն հաշվարկված ու չվճարված հարկային և այլ 



պարտադիր վճարների գծով պարտավորություններ (այդ թվում` ստուգման 

ակտերով), ապառքներն ու տուգանքներն ամբողջությամբ ու դրանց 

նկատմամբ մինչև 2019 թվականի հունվարի 1-ը հաշվարկված և չվճարված 

տույժերի 10 տոկոսը սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված 

ժամանակացույցով և կարգով մարելու դեպքում ազատվում են հաշվարկված և 

չվճարված (այդ թվում` ստուգման ակտերով) տույժերի 90 տոկոսից, ինչպես 

նաև «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 68-րդ հոդվածով նախատեսված 

կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը վճարելու 

պարտականությունից: 

3. Այն հարկ վճարողները, որոնք մինչև 2019 թվականի մարտի 1-ը 

հարկային մարմիններ կներկայացնեն մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ն 

ընկած հաշվետու ժամանակաշրջանների համար հաշվարկ-հաշվետվու-

թյուններ (այդ թվում` ճշտված), և սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված 

ժամանակացույցով ու կարգով կմարեն դրանց հետևանքով առաջացող 

ապառքներն ամբողջությամբ և մինչև 2019 թվականի հունվարի 1-ը 

հաշվարկված տույժերի 10 տոկոսը, կազատվեն հաշվարկ-հաշվետվություն-

ների (այդ թվում` ճշտված) ներկայացման արդյունքում հաշվարկվող 

տույժերի 90 տոկոսից և տուգանքներից: Սույն մասին համապատասխան 

հաշվարկ-հաշվետվություններ (այդ թվում` ճշտված) չեն կարող ներկայացվել 

հարկային մարմինների կողմից հարկ վճարողների (հարկային գործակալ-

ների) մոտ ստուգվող կամ արդեն ստուգված ժամանակաշրջանների համար: 

4. Սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող հավելվածում նշված` 2010 

թվականի դեկտեմբերի 31-ից հետո փաստացի գործունեություն չիրականա-

ցրած հարկ վճարողներն ազատվում են 2010 թվականի դեկտեմբերի 31-ը 

ներառող և (կամ) դրան նախորդող հաշվետու ժամանակաշրջանների 

արդյունքներով առաջացած (այդ թվում` ստուգման ակտերով) հարկային և այլ 

պարտադիր վճարների գծով ապառքները, հաշվարկված և չվճարված 

տույժերն ու տուգանքները, գործունեության չիրականացման ժամանակա-

հատվածում հաշվարկված և չվճարված շահութահարկի ու եկամտահարկի 

կանխավճարները (այդ թվում` նվազագույն պարտադիր սոցիալական 

ապահովության վճարները) և հաստատագրված վճարները վճարելու 

պարտավորությունից, այդ թվում` օրինական ուժի մեջ մտած դատական 

ակտերով բռնագանձման ենթակա հարկային և այլ պարտադիր վճարների 

գծով պարտավորություններից, ինչպես նաև «Դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 68-րդ 

հոդվածով նախատեսված կատարողական գործողությունների կատարման 

ծախսերը վճարելու պարտականությունից: Սույն մասը չի տարածվում 

նախաքննության մարմնում չավարտված քրեական գործերով հարկային և այլ 

պարտադիր վճարների գծով պարտավորություններ ունեցող հարկ 

վճարողների վրա, ինչպես նաև այն հարկ վճարողների վրա, որոնց 

վերաբերյալ  ներկայացված են սնանկացման հայցեր: 

 

Հոդված 3. 

1. Հարկային մարմինը մինչև 2019 թվականի փետրվարի 20-ը սույն օրենքի 

2-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված հարկային և այլ պարտադիր վճարների 

գծով պարտավորություններ ունեցող հարկ վճարողներին փոստային կապի 



ծառայության (հետադարձ ծանուցմամբ) կամ անհատական հանձնման 

միջոցով տրամադրում է ծանուցում` հարկային և այլ պարտադիր վճարների 

գծով պարտավորությունների մարման ժամանակացույց կնքելու և սույն 

օրենքով սահմանված արտոնություններից օգտվելու հնարավորության 

մասին: 

2. Ծանուցումն ուղարկվում է կազմակերպության գտնվելու վայրի կամ 

ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) բնակության վայրի կամ 

հարկային մարմնին հայտնի՝ կազմակերպության կամ ֆիզիկական անձի 

(անհատ ձեռնարկատիրոջ) այլ հասցեով: 

3. Ծանուցումը համարվում է պատշաճ, եթե այն ստորագրությամբ 

հանձնվել է կազմակերպության ներկայացուցչին կամ ֆիզիկական անձին 

(անհատ ձեռնարկատիրոջը) կամ վերջինիս ներկայացուցչին: 

 

Հոդված 4. 

1. Հարկ վճարողները կարող են մինչև 2019 թվականի մարտի 1-ը դիմել 

իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմին` սույն օրենքին 

համապատասխան հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով 

պարտավորությունների մարման ժամանակացույցի հաստատման համար: 

2. Սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված կարգով պատշաճ ձևով 

չծանուցված հարկ վճարողի պատասխանատու պաշտոնատար անձինք 

(տնօրեն, կառավարիչ և այլն) կարող են իրենց հաշվառման վայրի հարկային 

մարմին դիմել մինչև սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 

ժամանակացույցի մարման վերջնաժամկետը: 

 

Հոդված 5. 

1. Հարկային մարմինը տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում հարկ 

վճարողի դիմումի հիման վրա վերջինիս հետ կազմում է ժամանակացույց, 

որով հարկ վճարողը պարտավորվում է վճարել սույն օրենքի 2-րդ հոդվածում 

նշված հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորությունները 

հետևյալ կարգով. 

1) մինչև 4 000 000 ՀՀ դրամ (առանց արտոնության գումարի) հարկային և 

այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորություն ունեցող հարկ 

վճարողներն ըստ սահմանված ժամանակացույցի մարում են գումարները 

սկսած 2019 թվականի մարտի 1-ից մինչև 2020 թվականի փետրվարի 29-ը` 

յուրաքանչյուր ամիս վճարելով հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով 

պարտավորության գումարի` առանց արտոնության գումարի, առնվազն մեկ 

տասներկուերորդ մասը: Հարկ վճարողը պարտավորվում է նաև սույն կետով 

սահմանված ժամանակացույցի ավարտին չունենալ ժամկետանց հարկային և 

այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորություններ. 

2) 4 000 000 ՀՀ դրամ և ավելի (առանց արտոնության գումարի) հարկային և 

այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորություն ունեցող հարկ 

վճարողներն ըստ սահմանված ժամանակացույցի մարում են գումարները 

սկսած 2019 թվականի մարտի 1-ից մինչև 2021 թվականի փետրվարի 28-ը` 

յուրաքանչյուր ամիս վճարելով հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով 

պարտավորության գումարի` առանց արտոնության գումարի, առնվազն մեկ 

քսանչորսերորդ մասը: Հարկ վճարողը պարտավորվում է նաև սույն կետով 



սահմանված ժամանակացույցի ավարտին չունենալ ժամկետանց հարկային և 

այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորություններ. 

3) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված դեպքում հարկ 

վճարողները, կախված հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով 

պարտավորության գումարի մեծությունից, ըստ սահմանված ժամանակա-

ցույցի մարում են գումարները սկսած հաշվառման վայրի հարկային մարմին 

դիմելու ամսվանից մինչև սույն մասի 1-ին կամ 2-րդ կետերում սահմանված 

ժամկետները` յուրաքանչյուր ամիս հավասարաչափ վճարելով հարկային և 

այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորության գումարը` առանց 

արտոնության գումարի: Հարկ վճարողը պարտավորվում է նաև սույն կետով 

սահմանված ժամանակացույցի ավարտին չունենալ ժամկետանց հարկային և 

այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորություններ: 

2. Եթե հարկ վճարողի հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով 

պարտավորությունների մասով առկա է օրինական ուժի մեջ մտած դատական 

ակտ, որը գտնվում է հարկադիր կատարման ընթացքում, ապա հարկային 

մարմինը սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված ժամանակացույցը 

կնքելուց հետո դիմում է դատական ակտերի հարկադիր կատարման 

ծառայությանը համապատասխան կատարողական թերթը վերադարձնելու և 

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժ» կետի համաձայն 

կատարողական վարույթն ավարտելու համար: Սույն մասով նախատեսված 

դեպքերում՝ հարկային մարմնի դիմումով ավարտված կատարողական 

վարույթների վրա չի տարածվում «Դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 68-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասի երկրորդ պարբերությամբ սահմանված պահանջը: 

 

Հոդված 6. 

1. Սույն օրենքի 5-րդ հոդվածում նշված ժամանակացույցի առաջին իսկ 

խախտման դեպքում հարկային մարմինը պարտավորությունների 

բռնագանձման հայց է ներկայացնում դատարան, իսկ օրինական ուժի մեջ 

մտած դատական ակտի առկայության դեպքում տասնօրյա ժամկետում 

կատարողական թերթը ներկայացնում է կատարման: 

2. Սույն օրենքի 5-րդ հոդվածում նշված ժամանակացույցի գործողության 

ընթացքում հարկ վճարողների կողմից հարկային և այլ պարտադիր վճարների 

պարտավորության գումարները նվազեցնող կամ հաշվանցվող գումարներն 

ավելացնող ճշտված հաշվարկ-հաշվետվություններ ներկայացվելու դեպքում, 

հարկային մարմնի կողմից հարկ վճարողների մոտ տասնօրյա ժամկետում 

իրականացվում են ուսումնասիրություններ: 

3. Սույն օրենքի 5-րդ հոդվածում նշված ժամանակացույցի գործողության 

ընթացքում հարկ վճարողների կողմից ժամանակացույցում չընդգրկված 

ժամանակահատվածների համար հարկային և այլ պարտադիր վճարների 

գծով ժամկետանց պարտավորություններ ունենալու դեպքում հարկային 

մարմինը կարող է կիրառել օրենքով սահմանված՝ հարկային և այլ 

պարտադիր վճարների գծով պարտավորությունների հարկադիր կատարման 

այլ միջոցներ: 

 

 



4. Սույն օրենքի 2-րդ հոդվածում նշված հարկային և այլ պարտադիր 

վճարների գծով պարտավորություն ունեցող այն հարկ վճարողները, որոնց 

նկատմամբ ներկայացվել են բռնագանձման հայցեր, կարող են հարկային 

մարմնի հետ կնքել հաշտության համաձայնություն: 

 

Հոդված 7. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Հավելված  

«Հարկային և այլ պարտադիր վճարների 

 գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքի 

 

Ց Ա Ն Կ 

2010 թվականի դեկտեմբերի 31-ից հետո փաստացի գործունեություն 

չիրականացրած, հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով 

պարտավորություններ ունեցող հարկ վճարողների 
 

Հ/հ ՀՎՀՀ 

Հարկ վճարողի անվանումը (ֆիզիկական  

անձի անունը, ազգանունը), կազմակերպաիրավական 

տեսակը 

Հարկային և 

այլ պարտա-

դիր վճար-

ների գծով 

պարտա-

վորություն-

ներ (հազար 

դրամներով) 

1.  90020527 
«Էլվարա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
243,218.7 

2.  90017558 
«Բելկար» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
96,317.0 

3.  90020354 
«Ռոյալ գրուպ» սահմանափակ պատասխանատվու-

թյամբ ընկերություն 
50,413.5 

4.  90012727 
«Արտրանս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
35,007.3 

5.  90027148 
«Թելյան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
26,374.2 

6.  90010884 
«Էլիտա 1» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
20,377.8 

7.  90003365 
«Շինանյութ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
18,438.7 

8.  90022823 
«Սի ֆուդ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
16,334.4 

9.  90026206 
«Լին-Լի» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
16,153.7 

10.  90020913 
«Կենցաղի տուն» սահմանափակ պատասխանատվու-

թյամբ ընկերություն 
15,679.3 

11.  90016358 
«Դելտա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
14,016.8 

12.  90014208 
«Տիտան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
13,788.7 

13.  90015605 
«Շեն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
11,059.4 

14.  90002655 
«Սարգսյան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
10,330.7 

15.  90018715 
«Արին Բերդ» սահմանափակ պատասխանատվու-

թյամբ ընկերություն 
10,113.5 

16.  90072886 «Ենգիբարյան» փակ բաժնետիրական ընկերություն 8,671.8 

17.  90029548 
«Կինոթատրոն Ռոսիա» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերություն 
7,850.2 

18.  90024536 
«Հակոբյան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
7,520.0 



19.  90014781 
«Թ-77» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
6,440.3 

20.  90016691 
«Պրոմստրոյ» սահմանափակ պատասխանատվու-

թյամբ ընկերություն 
5,470.2 

21.  90422435 
Անհատ ձեռնարկատեր Մնացականյան Ժիրայր 

Շամիրի 
4,820.3 

22.  
 

Քալանթարյան Սերգեյ 4,314.7 

23.  90024829 
«Նաջարյան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
4,078.2 

24.  08804232 
Ա. Կարապետյանի «Արծիվ» անհատական 

ձեռնարկություն 
3,781.1 

25.  90026771 
«Արթ բիզնես» սահմանափակ պատասխանատվու-

թյամբ ընկերություն 
3,757.2 

26.  90421166 Անհատ ձեռնարկատեր Կիրոյան Գոհար Էդուարդի 3,671.2 

27.  90024304 
«Վահրամ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
3,625.5 

28.  90027707 
«Կամուրջ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
3,546.6 

29.  90027646 
«Դա-Տի» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
3,446.6 

30.  90026497 
«Գրիշա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
3,235.3 

31.  90429064 
Անհատ ձեռնարկատեր Ավետիսյան Էդուարդ 

Վլադիմիրի 
3,202.0 

32.  90022919 
«Էլ մետ շին» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
2,667.6 

33.  90021615 
«Օկնա ի դվերի» սահմանափակ պատասխանատվու-

թյամբ ընկերություն 
2,345.6 

34.  90016992 
«Սերվիս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
2,085.0 

35.  90423489 
Անհատ ձեռնարկատեր Դոլուխանյան Ռոմիկ 

Վլադիմիրի 
2,035.4 

36.  91086191 Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգորյան Հովիկ Ռադիկի 1,673.3 

37.  90025787 
«Ֆավորիտ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
1,607.1 

38.  90417066 
Անհատ ձեռնարկատեր Սողոմոնյան Ռուզաննա 

Վալերիկի 
1,589.3 

39.  90213625 
«ԱՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
1,578.2 

40.  90028657 
«Վրեժ Մանգասարյան» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերություն 
1,562.2 

41.  90422821 Անհատ ձեռնարկատեր Սարգսյան Աշոտ Լեոնիդի 1,553.1 

42.  90017454 
««Հուստինիան» Իրավաբանական ընկերություն» փակ 

բաժնետիրական ընկերություն 
1,530.5 

43.  10001839 
«Փեփրոնե» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
1,362.5 

44.  90019108 «ԱՍՍԱ» արտադրական կոոպերատիվ 1,338.2 

45.  90020887 
«Օկտավա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
1,318.8 

46.  90340087 ‹‹Տեղական խոհանոց›› սահմանափակ 1,288.0 



պատասխանատվությամբ ընկերություն 

47.  90210747 «Դադամյան և որդիներ» արտադրական կոոպերատիվ 1,203.4 

48.  90428407 Անհատ ձեռնարկատեր Բաբայան Էրիկ Արտուրի 1,197.1 

49.  90014696 
«Էլիտա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
1,117.4 

50.  90411602 Անհատ ձեռնարկատեր Խաչատրյան Արմեն Մուրադի 1,088.1 

51.  90027585 
«Վիվա-Սերվիս» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերություն 
1,057.8 

52.  90408428 Անհատ ձեռնարկատեր Սարգսյան Արմեն Էդուարդի 990.8 

53.  90016933 
Ամերիկայի «Արմենիան թեքնոլոջի գրուփ» 

առանձնացված ստորաբաժանում 
976.4 

54.  90422211 Անհատ ձեռնարկատեր Աղալյան Արամ Անդրանիկի 956.9 

55.  90408204 Անհատ ձեռնարկատեր Վանյան Յուրի Բաբկենի 925.8 

56.  90432875 
Անհատ ձեռնարկատեր Գալստյան Ռոմելա 

Ալեքսանդրի 
809.4 

57.  90431667 Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգորյան Սամվել Հակոբի 781.9 

58.  90409884 Անհատ ձեռնարկատեր Պողոսյան Վալերիկ Արտիկի 739.9 

59.  90433113 Անհատ ձեռնարկատեր Միքայելյան Արթուր Ռոմանի 736.3 

60.  90423249 Անհատ ձեռնարկատեր Հարությունյան Էրիկ Ռուդոլֆի 711.6 

61.  90029444 
«Առաքելյան եղբայրներ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերություն 
693.3 

62.  90024312 
«Հայր և որդի Պետրոսյաններ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերություն 
683.3 

63.  92101527 Անհատ ձեռնարկատեր Առստամյան Կարեն Էդուարդի 683.3 

64.  90745664 
Անհատ ձեռնարկատեր Հայրապետյան Սուրիկ 

Սադըխի 
668.5 

65.  80000554 Անհատ ձեռնարկատեր Հասրաթյան Սեյրան Առաքելի 659.8 

66.  90746779 Անհատ ձեռնարկատեր Խաչատրյան Մհեր Ռաֆայելի 650.9 

67.  91087985 Անհատ ձեռնարկատեր Բադալյան Արտուր Արայիկի 648.5 

68.  90028838 
«Արմ պրոգրես» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերություն 
589.8 

69.  90024853 
«Արդի տեխնոլոգիաներ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերություն 
562.2 

70.  92101407 Անհատ ձեռնարկատեր Խաչատրյան Արայիկ Համլետի 533.5 

71.  90026377 
«Գանչա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
515.2 

72.  90434012 Անհատ ձեռնարկատեր Բաբայան Ռիտա Միքայելի 511.7 

73.  90423411 Անհատ ձեռնարկատեր Խաչատրյան Վիգեն Վարուժի 473.4 

74.  90029521 
«Ինթըրնեյշնլ դիվելըփմենթ ընդ քոնսթրաքշըն» փակ 

բաժնետիրական ընկերության Արցախի մասնաճյուղ 
452.7 

75.  90425201 Անհատ ձեռնարկատեր Իսրայելյան Աշոտ Վալերիի 442.3 

76.  90434191 Անհատ ձեռնարկատեր Միքայելյան Վարսիկ Լևոնի 428.5 

77.  90434039 Անհատ ձեռնարկատեր Շախունց Արամ Մելորդի 427.5 

78.  90213212 
«Արամ-Անի» սահմանափակ պատասխանատվու-

թյամբ ընկերություն 
425.9 

79.  90213753 
«Վեհ-Արմ-Զար» սահմանափակ պատասխանատվու-

թյամբ ընկերություն 
421.9 

80.  90015312 «Արաքս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 411.0 



ընկերություն 

81.  90429237 
Անհատ ձեռնարկատեր Կարապետյան Առնոդիկ 

Գուրգենի 
410.3 

82.  90433662 
Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգորյան Վիկտորյա 

Հովսեփի 
402.3 

83.  91423685 Անհատ ձեռնարկատեր Դադալյան Արթուր Հրանտի 377.6 

84.  90426119 Անհատ ձեռնարկատեր Պողոսյան Արմեն Ալեքսեյի 370.2 

85.  90142557 
«Էդուարդ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
349.7 

86.  91086236 Անհատ ձեռնարկատեր Մելժումյան Կարեն Էդուարդի 349.6 

87.  90436809 Անհատ ձեռնարկատեր Ալլահվերդյան Կարեն Վովայի 348.0 

88.  90746795 Անհատ ձեռնարկատեր Աղաջանյան Սամվել Յուրիկի 333.4 

89.  90427207 Անհատ ձեռնարկատեր Խաչատրյան Արմեն Սամվելի 316.1 

90.   Գալստյան Վարազդատ 315.4 

91.  90422968 Անհատ ձեռնարկատեր Ավանեսյան Էդլենա Ռուդիկի 306.7 

92.  90748276 Անհատ ձեռնարկատեր Բաղրյան Ալիք Համլետի 293.6 

93.  90013101 
«Վեկտոր» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
287.0 

94.  90025805 
«Արման Գրուպ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերություն 
268.0 

95.  90423129 Անհատ ձեռնարկատեր Սարգսյան Արամ Ալեքսեյի 266.6 

96.  90747531 Անհատ ձեռնարկատեր Սողոյան Սեյրան Խանաևի 263.8 

97.  90026627 
«Պեգաս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
258.0 

98.  90027284 
«Վաճառ շին» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերություն 
244.1 

99.  90027654 
«Նախագիծ-շին» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերություն 
223.1 

100.  91427582 Անհատ ձեռնարկատեր Սևումյան Վիլեն Հենրիխի 220.3 

101.  90023216 
«Մարիամ կոլա» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերություն 
212.0 

102.  90429442 Անհատ ձեռնարկատեր Գասպարյան Դավիթ Սամվելի 204.2 

103.  90433827 Անհատ ձեռնարկատեր Բաբայան Արևիկ Սամվելի 203.5 

104.  90023722 «Ալեքսանդր Գոլդ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 201.9 

105.  90018542 
Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի 

մասնաճյուղ 
201.3 

106.  90434803 Անհատ ձեռնարկատեր Սահակյան Էրիկ Կամսարի 175.7 

107.  90436636 Անհատ ձեռնարկատեր Ջալավյան Բորիս Աշոտի 174.8 

108.  80001429 Անհատ ձեռնարկատեր Սաֆարյան Նարինե Հայկի 169.8 

109.  90010713 
«Կանանցից հեռու» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերություն 
158.2 

110.  91429167 
Անհատ ձեռնարկատեր Խաչատրյան Արարատ 

Բահատուրի 
153.5 

111.  90428759 
Անհատ ձեռնարկատեր Թադևոսյան Աշոտ 

Համբարձումի 
144.6 

112.  90434063 Անհատ ձեռնարկատեր Չալյան Արաքսյա Յուրիի 142.0 

113.  90427748 Անհատ ձեռնարկատեր Գալստյան Վարյա Աշոտի 135.1 

114.  
 

Պետրոսյան Գեղամ 130.0 



115.  90430741 Անհատ ձեռնարկատեր Ավանեսյան Գոհար Համլետի 126.5 

116.  90426668 
Անհատ ձեռնարկատեր Առստամյան Ռոբերտ 

Վլադիմիրի 
124.2 

117.  90022669 
«Միջևան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
118.4 

118.  90426548 Անհատ ձեռնարկատեր Ստեփանյան Սամվել Համլետի 118.4 

119.  90436146 Անհատ ձեռնարկատեր Հակոբյան Ֆելիքս Սերյոժայի 116.8 

120.  90024235 
«Քլոթ մարկետ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերություն 
114.7 

121.  90419791 
Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգորյան Հակոբ 

Ալեքսանդրի 
110.8 

122.  90434313 Անհատ ձեռնարկատեր Ջաբիյան Արմեն Վալերիի 97.6 

123.  90438804 Անհատ ձեռնարկատեր Խաչատրյան Վաչիկ Հրաչի 96.0 

124.  90432153 Անհատ ձեռնարկատեր Խաչատրյան Էլզա Հրաչիկի 95.7 

125.  90430699 
Անհատ ձեռնարկատեր Համբարձումյան Վրեժ 

Վահանի 
95.1 

126.  90431608 Անհատ ձեռնարկատեր Մարտիրոսյան Գոհար Բորիկի 94.0 

127.  91764751 
Անհատ ձեռնարկատեր Խաչատուրյան Սուսաննա 

Ռոբերտի 
93.8 

128.  90016211 
«Նոր սերունդ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերություն 
93.3 

129.  91429116 Անհատ ձեռնարկատեր Ավանեսյան Արմեն Ակսելի 92.1 

130.  90407236 Անհատ ձեռնարկատեր Բալայան Սյուզաննա Համլետի 90.3 

131.  90428527 Անհատ ձեռնարկատեր Գասպարյան Մարատ Օլեգի 88.9 

132.  91089362 Անհատ ձեռնարկատեր Բեկնազարյան Արման Սերգեյի 88.9 

133.  90428895 
Անհատ ձեռնարկատեր Կարապետյան Հայկ 

Վլադիմիրի 
87.3 

134.  91087324 
Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգորյան Ռուզաննա 

Սահակի 
83.3 

135.  90434409 Անհատ ձեռնարկատեր Զաքարյան Արմեն Գեորգիի 82.7 

136.  90010902 
«Ասպար ընկերություն» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերություն 
81.9 

137.  90434228 Անհատ ձեռնարկատեր Զաքարյան Նունե Բարմենի 73.1 

138.  
 

Պետրոսյան Էրիկ 73.0 

139.  90437431 Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգորյան Հովիկ Համլետի 67.8 

140.  90435143 Անհատ ձեռնարկատեր Սարգսյան Արթուր Հրանտի 67.0 

141.  90140594 
«Հայրապետ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերություն 
64.7 

142.  90420208 Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգորյան Ժիրայր Յուրիի 61.2 

143.  91087204 Անհատ ձեռնարկատեր Հայրիյան Նելյա Մկրտիչի 59.2 

144.  90019433 
«Սենյորա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
58.5 

145.  91087796 
Անհատ ձեռնարկատեր Հարությունյան Արթուր 

Ռոբերտի 
58.0 

146.  92101724 Անհատ ձեռնարկատեր Պողոսյան Լուսինե Ժորիկի 57.0 

147.  90073846 
«Ալվարդ գրուպ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերություն 
56.8 

148.  90437269 
Անհատ ձեռնարկատեր Աբրահամյան Սամվել 

Ռոբերտի 
55.6 



149.  90434718 
Անհատ ձեռնարկատեր Առստամյան Սաթիկ 

Գալուստի 
55.0 

150.  80002706 Անհատ ձեռնարկատեր Թևանյան Սվետլանա Սուրիկի 54.4 

151.  90436463 Անհատ ձեռնարկատեր Լալայան Բելա Լաերտի 53.6 

152.  91084979 Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգորյան Գագիկ Ռոմայի 53.4 

153.  90424481 
Անհատ ձեռնարկատեր Բարխուդարյան Արմեն 

Ռոմայի 
52.8 

154.  90424894 Անհատ ձեռնարկատեր Դավթյան Արայիկ Յաշայի 50.1 

155.  
 

Ասատրյան Վարդան 46.0 

156.  90435985 Անհատ ձեռնարկատեր Զախարյան Նանար Հենրիկի 43.7 

157.  90428346 Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգորյան Սեդրակ Միքայելի 42.8 

158.  10001021 «Կապի հանգույց» բյուջետային ձեռնարկություն 41.0 

159.  90425295 Անհատ ձեռնարկատեր Թավադյան Արարատ Վալերիի 40.8 

160.  90748971 
Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգորյան Սուսաննա 

Ապրեսի 
37.4 

161.  90427439 Անհատ ձեռնարկատեր Լալայան Դավիթ Մանվելի 35.5 

162.  90428389 
Անհատ ձեռնարկատեր Հարությունյան Ալեքսեյ 

Շահենի 
34.5 

163.  90432438 
Անհատ ձեռնարկատեր Սողոմոնյան Լյուդմիլա 

Գրիգորիի 
33.4 

164.  91430346 Անհատ ձեռնարկատեր Պետրոսյան Ալինա Ալեքսեյի 32.9 

165.  90013032 
«Դիանիս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
32.0 

166.  90019279 
«Ստելա-Կ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
31.9 

167.  90431848 Անհատ ձեռնարկատեր Բաբայան Ռայա Արարատի 30.8 

168.  90431563 Անհատ ձեռնարկատեր Միրզոյան Ռիտա Կիմայի 28.8 

169.  90436705 Անհատ ձեռնարկատեր Միրզոյան Սուսաննա Ալբերտի 26.3 

170.  90006699 
«Ասրիյան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
24.5 

171.  90011285 «Աղբյուր» փակ բաժնետիրական ընկերություն 24.1 

172.  90436455 Անհատ ձեռնարկատեր Բաղդասարյան Վրեժ Ադամի 23.2 

173.  90431049 
Անհատ ձեռնարկատեր Հարությունյան Հարություն 

Անատոլիի 
22.9 

174.  90429719 
Անհատ ձեռնարկատեր Աբրահամյան Արտիկ 

Նիկոլայի 
22.1 

175.  90435617 
Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգորյան Ինեսսա 

Վոլդեմարի 
22.1 

176.  91428894 Անհատ ձեռնարկատեր Ավանեսյան Արամ Ռոմիկի 20.8 

177.  90408684 Անհատ ձեռնարկատեր Ավագյան Վազգեն Բեյբուդի 20.8 

178.  90016805 
«4*4» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
20.5 

179.  90747824 
Անհատ ձեռնարկատեր Ալլահվերդյան Անահիտ 

Գրիգորիի 
20.3 

180.  90748164 Անհատ ձեռնարկատեր Գալստյան Նունե Ժուկովի 19.8 

181.  90017145 
«Իոսիֆ և որդիներ» փակ բաժնետիրական 

ընկերություն 
19.4 

182.  90024906 «Մակրոգեյմս» սահմանափակ 17.5 



պատասխանատվությամբ ընկերություն 

183.  90002887 «Ապրես» արտադրական կոոպերատիվ 16.9 

184.  90426495 Անհատ ձեռնարկատեր Աբաղյան Արայիկ Սպարտակի 16.7 

185.  
 

Ալեքսանյան Վարդան 16.0 

186.  90430432 Անհատ ձեռնարկատեր Խաչատրյան Գոհար Հրանտի 15.7 

187.  
 

Դանիելյան Ռաջ 15.0 

188.  90017523 
«AG» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
14.7 

189.  90437708 
Անհատ ձեռնարկատեր Ծատրյան Օքսաննա 

Արամայիսի 
13.4 

190.  90431073 
Անհատ ձեռնարկատեր Զաքարյան Անդրանիկ 

Մավրիկի 
13.2 

191.  90429493 Անհատ ձեռնարկատեր Մանգասարյան Գենադի Իսայի 13.1 

192.  90435753 Անհատ ձեռնարկատեր Պետրոսյան Պյոտր Արկադիի 13.1 

193.  90440547 
Անհատ ձեռնարկատեր Խաչատրյան Արթուր 

Արամայիսի 
12.6 

194.  90028769 
«Դիքսի» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
12.1 

195.  90001069 «Անդրանիկ» արտադրական կոոպերատիվ 10.8 

196.  90401807 Անհատ ձեռնարկատեր Ավանեսյան Աշոտ Վանիի 10.1 

197.  90439522 Անհատ ձեռնարկատեր Ավետիսյան Հովիկ Յուրիի 10.0 

198.  80003107 Անհատ ձեռնարկատեր Մելքոնյան Դավիթ Սուրենի 9.9 

199.  90433611 
Անհատ ձեռնարկատեր Հայրապետյան Սամվել 

Ալեքսանդրի 
9.6 

200.  90410565 Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգորյան Կարեն Համլետի 9.1 

201.  
 

Ավագյան Էռնիկ Վլադիմիրի 9.0 

202.  90433481 Անհատ ձեռնարկատեր Հակոբյան Ամալյա Սուրենի 8.3 

203.  90439179 Անհատ ձեռնարկատեր Միլոնյան Արթուր Վաչագանի 8.1 

204.  90433638 Անհատ ձեռնարկատեր Գաբրիելյան Նաիրա Նիկոլայի 7.8 

205.  90439866 Անհատ ձեռնարկատեր Բաղրյան Դավիթ Կամոյի 7.8 

206.  90435204 Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգորյան Կարինե Վիտալիի 7.5 

207.  90431659 
Անհատ ձեռնարկատեր Գասպարյան Արամայիս 

Սուրենի 
6.4 

208.  90433774 
Անհատ ձեռնարկատեր Հայրապետյան Զարիֆա 

Նիկոլայի 
6.4 

209.  90438306 
Անհատ ձեռնարկատեր Ամիրջանյան Զոյա 

Ալեքսանդրի 
5.9 

210.  90429314 Անհատ ձեռնարկատեր Գալստյան Կարինե Գալուստի 5.2 

211.  90431185 Անհատ ձեռնարկատեր Առստամյան Լուսինե Հենրիխի 5.1 

212.  90024174 
«Ասկլեպիուս» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերություն 
5.0 

213.  90432704 Անհատ ձեռնարկատեր Ներսիսյան Կարինե Բորիկի 5.0 

214.  90434958 Անհատ ձեռնարկատեր Առուշանյան Արմեն Գրիգորիի 5.0 

215.  90009044 
«Պրիզմա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
4.9 

216.  90434004 Անհատ ձեռնարկատեր Լալայան Կարեն Արտոյի 4.6 

217.  90422872 Անհատ ձեռնարկատեր Վարդանյան Ժասմեն Իսայի 4.5 



218.  90437828 Անհատ ձեռնարկատեր Դադայան Ծովինար Նիկոլայի 3.5 

219.  90432747 Անհատ ձեռնարկատեր Հովհաննեսյան Աշոտ Սուրենի 3.4 

220.  90434657 Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգորյան Անդրեյ Արմենի 3.3 

221.  90432411 Անհատ ձեռնարկատեր Սարգսյան Էլլադա Էդուարդի 3.2 

222.  90426186 
Անհատ ձեռնարկատեր Ադամյան Մարգուշա 

Մանթաշի 
3.1 

223.  90431331 Անհատ ձեռնարկատեր Հակոբյան Միհրան Արկադիի 3.1 

224.  90429306 Անհատ ձեռնարկատեր Մելքումյան Գայանե Մհերի 3.0 

225.  90028098 
«Հարությունյան եղբայրներ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերություն 
2.9 

226.  90428415 Անհատ ձեռնարկատեր Սարգսյան Մերի Լյուդվիկի 2.7 

227.  90426308 
Անհատ ձեռնարկատեր Իշխանյան Արմիդա 

Ալեքսանդրի 
2.7 

228.  90433707 
Անհատ ձեռնարկատեր Հարությունյան Ծովինար 

Կարապետի 
2.7 

229.  90432995 Անհատ ձեռնարկատեր Հայրիյան Արզիկ Վաչագանի 2.6 

230.  90437913 
Անհատ ձեռնարկատեր Կարապետյան Մարատ 

Մանվելի 
2.5 

231.  90020407 
«Մայքրոքաթ դայմոնդս» փակ բաժնետիրական 

ընկերություն 
2.3 

232.  90006158 
«Մարկոս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
2.1 

233.  90431435 Անհատ ձեռնարկատեր Անտոնյան Սուսաննա Վարոնի 1.9 

234.  80000658 
Անհատ ձեռնարկատեր Տեր-Մինասյան Աստղիկ 

Սիմոնի 
1.9 

235.  90423643 Անհատ ձեռնարկատեր Մկրտչյան Սաթիկ Սերգեյի 1.8 

236.  91421303 Անհատ ձեռնարկատեր Այդինյան Վալերի Սարգիսի 1.8 

237.  90408625 Անհատ ձեռնարկատեր Պողոսյան Արմեն Էդիկի 1.7 

238.  90417599 
Անհատ ձեռնարկատեր Հայրապետյան Արայիկ 

Դրաստամատի 
1.6 

239.  90405619 Անհատ ձեռնարկատեր Հուռումյան Ռուդոլֆ Սերգեյի 1.5 

240.  90431211 Անհատ ձեռնարկատեր Սահակյան Սերգեյ Ռուդոլֆի 1.5 

241.  90426934 Անհատ ձեռնարկատեր Բաբայան Նինա Ահարոնի 1.3 

242.  90438589 Անհատ ձեռնարկատեր Իշխանյան Հովիկ Սուրենի 1.3 

243.  90425545 
Անհատ ձեռնարկատեր Հարությունյան Սուսաննա 

Իվանի 
1.2 

244.  90030013 
«Դավթյան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
1.1 

245.  90431323 Անհատ ձեռնարկատեր Ավանեսյան Ստելլա Իվանի 1.1 

246.  90404608 
Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգորյան Վագիֆ 

Վաղարշակի 
0.8 

247.  90026273 
«Վանեսա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
0.8 

248.  90430922 Անհատ ձեռնարկատեր Դանիելյան Աշոտ Լևոնի 0.7 

249.  90408479 Անհատ ձեռնարկատեր Ավանեսյան Լիդա Գուրգենի 0.5 

250.  90427961 
Անհատ ձեռնարկատեր Խաչատրյան Բորիս 

Բահատուրի 
0.5 

251.  90426814 Անհատ ձեռնարկատեր Բալայան Սերգեյ Ռաշիդի 0.5 



252.  90427567 Անհատ ձեռնարկատեր Ծատրյան Սուրեն Վալերիի 0.5 

253.  90439874 
Անհատ ձեռնարկատեր Տեր-Սահակովա Արաքսյա 

Բորիսի 
0.5 

254.  90015054 «Թամարա» փակ բաժնետիրական ընկերություն 0.4 

255.  90027337 
«Ապառաժ երիտասարդական միություն» 

հասարակական կազմակերպություն 
0.4 

256.  90422608 Անհատ ձեռնարկատեր Բաղդասարյան Իննա Վալերիի 0.4 

257.  90440289 Անհատ ձեռնարկատեր Դավթյան Արմենուհի Համլետի 0.4 

258.  90342316 
«Ռենեսանս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
0.4 

259.  90015664 
««Ավանդույթ» հասարակա-մշակույթային կենտրոն» 

հասարակական կազմակերպություն 
0.3 

260.  90024416 
«Արցախի կանայք» հասարակական 

կազմակերպություն 
0.3 

261.  90027422 
«ԻԷԳ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
0.3 

262.  90020285 
«Ավե Մարիա» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերություն 
0.3 

263.  90421355 Անհատ ձեռնարկատեր Բաղրյան Աիդա Գրիգորի 0.3 

264.  90422512 Անհատ ձեռնարկատեր Սևոյան Համլետ Էդուարդի 0.3 

265.  90430278 
Անհատ ձեռնարկատեր Հարությունյան Արթուր 

Վլադիմիրի 
0.3 

266.  90433886 Անհատ ձեռնարկատեր Մնացականյան Ինգա Սիմոնի 0.3 

267.  90435058 Անհատ ձեռնարկատեր Գևորգյան Կարեն Արկադիի 0.3 

268.  90437852 Անհատ ձեռնարկատեր Հակոբյան Աշոտ Ռոբերտի 0.3 

269.  91429228 Անհատ ձեռնարկատեր Աղաբեկյան Սենորիկ Սերգեյի 0.3 

270.  90024424 «Ալֆա և օմեգա» հասարակական կազմակերպություն 0.2 

271.  90015347 
«Մարատ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
0.2 

272.  90422563 
Անհատ ձեռնարկատեր Մարտիրոսյան Ռուլետա 

Արշակի 
0.2 

273.  90429674 
Անհատ ձեռնարկատեր Ղահրամանյան Կարինե 

Ավետիկի 
0.2 

274.  90431238 Անհատ ձեռնարկատեր Իսրայելյան Անաիդա Սուրենի 0.2 

275.  90436189 Անհատ ձեռնարկատեր Ղևոնդյան Արթուր Ռազմիկի 0.2 

276.  90436721 Անհատ ձեռնարկատեր Գրիգորյան Նորայր Արարատի 0.2 

277.  90437114 Անհատ ձեռնարկատեր Մինասյան Կարեն Վլադիմիրի 0.2 

278.  90437647 Անհատ ձեռնարկատեր Սարգսյան Էրիկ Միքայելի 0.2 

279.  90438493 Անհատ ձեռնարկատեր Ենգիբարյան Կարինե Գեորգիի 0.2 

                                             Ընդամենը 737,867.2 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                     դեկտեմբերի 20-ին 

 

 

«ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

1998 թվականի հունիսի 16-ի ՀՕ-23 օրենքի 20.2-րդ հոդվածում լրացնել 

հետևյալ բովանդակությամբ 5.1-ին և 5.2-րդ մասեր. 

«5.1. Հավաստագրի գործողության ժամկետում գործունեությունը 

դադարեցնելու դեպքում հարկ վճարողը կարող է դիմել հարկային մարմին` 

հավաստագրի գործողության կասեցման համար` վերադարձնելով 

հավաստագրի իր օրինակը: Հարկային մարմինը մեկ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում դիմումը ներկայացնելու ամսվան հաջորդող ամսվանից մինչև 

հավաստագրով ներառված ժամկետի ավարտը կասեցնում է հավաստագրի 

գործողությունը: 

5.2. Սույն հոդվածի 5.1-ին մասում նշված հարկ վճարողները 

գործունեությունը վերսկսելիս առնվազն մեկ աշխատանքային օր առաջ 

դիմում են հարկային մարմին` հավաստագրի գործողությունը կասեցումից 

հանելու նպատակով: Հարկային մարմինը մեկ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում արտոնությունից չօգտված ամիսների համար հարկ վճարողին 

տրամադրում է նոր հավաստագիր:»: 

 

Հոդված 2. Սույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

 ՀՕ-83-Ն 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                     դեկտեմբերի 20-ին 

 

 

«ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան 1999 թվականի հունվարի 9-ի ՀՕ-47 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 12-րդ 

հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6-րդ մասով. 

«6. Մինչև հանքի շահագործման սկիզբը կատարված մակաբացման 

աշխատանքների գծով ճանաչված ակտիվներն ամորտիզացվում են 

հաստատված օգտակար հանածոյի ընդհանուր պաշարի արդյունահանմանը 

համամասնորեն՝ ներառվելով արդյունահանվող օգտակար հանածոյի 

ինքնարժեքումֈ Հանքի շահագործումն սկսելուց հետո կատարված 

մակաբացման աշխատանքների գծով ծախսերը վերագրվում են մակաբացման 

աշխատանքների արդյունքում արդյունահանվող օգտակար հանածոյի 

ինքնարժեքին: Մակաբացման աշխատանքների գծով ծախսերի՝ 

արդյունահանվող օգտակար հանածոյի ինքնարժեքին վերագրելու կարգը 

սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 32-րդ հոդվածում «հեռահաղորդակցության» բառից 

առաջ լրացնել «էլեկտրական էներգիայի արտադրության, էլեկտրական 

էներգիայի և բնական գազի հաղորդման, բաշխման և (կամ) մատակարարման 

և» բառերը: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի` 

1) առաջին պարբերությունում «իրականացնողների» բառից հետո լրացնել 

«(բացառությամբ էլեկտրական էներգիայի արտադրության, էլեկտրական 

էներգիայի և բնական գազի հաղորդման, բաշխման և (կամ) մատակարարման 

լիցենզավորված գործունեություն իրականացնողների)» բառերը, իսկ «10 

տոկոսը» բառերից հետո` «, իսկ էլեկտրական էներգիայի արտադրության, 

էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի հաղորդման, բաշխման և (կամ) 

մատակարարման լիցենզավորված գործունեություն իրականացնողների 

համար` ներդրման ընդհանուր արժեքի 20 տոկոսը» բառերը. 

2) չորրորդ պարբերությունում «հիմնական միջոցների ձեռքբերմանը 

(կառուցմանը)» բառերը փոխարինել «հիմնական միջոցների, հողամասերի և 

(կամ) կենսաբանական ակտիվների ձեռքբերմանը (կառուցմանը, 

փոխակերպմանը)» բառերով: 

 

 

 



Հոդված 4. Օրենքի 45.1-ին հոդվածում` 

1) 2-րդ մասի առաջին պարբերությունում լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ  նախադասություն. 

«Շահութահարկի դրույքաչափի փոփոխություն նախատեսող օրենքն ուժի 

մեջ մտնելու տարվա ընթացքում սույն մասով սահմանված կանխավճարների 

մուծումները համամասնորեն բարձրացվում կամ նվազեցվում են:». 

2) 8-րդ մասում «վերադարձման ենթակա չեն» բառերից հետո լրացնել                     

«, բացառությամբ սույն հոդվածի 8.1-ին մասով սահմանված դեպքի» բառերը. 

3) 8-րդ մասից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.1-ին մաս. 

«8.1. Ընթացիկ տարվա հունվարի 1-ից մինչև հարկային մարմնին 

փաստացի շահութահարկի գումարը հայտնի դառնալու (շահութահարկի 

հաշվարկը ներկայացնելու) օրն ընկած ժամանակահատվածի համար 

հաշվարկված տույժերը վերահաշվարկվում են և ենթակա են վերադարձման 

«Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 34-րդ 

հոդվածի համաձայն:»: 

 

Հոդված 5.  

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից: 

2. Սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին կետով սահմանված` էլեկտրական 

էներգիայի արտադրության, էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի 

հաղորդման, բաշխման և (կամ) մատակարարման լիցենզավորված 

գործունեություն իրականացնողների համար ներդրման ընդհանուր արժեքի 

20 տոկոսը չգերազանցելու դրույթը տարածվում է նաև մինչև սույն օրենքի 

ուժի մեջ մտնելը Օրենքի 38-րդ հոդվածով սահմանված արտոնությունից 

օգտվող կազմակերպությունների վրա: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-84-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                     դեկտեմբերի 20-ին 

 

 

«ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ 

  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-86-Ն օրենքի 

(այսուհետ` Օրենք) 9-րդ հոդվածում «վարկային կազմակերպություն» 

բառերից ու դրանց հոլովաձևերից հետո լրացնել «կամ պետության ստեղծած 

հիմնադրամ» բառերը՝ համապատասխան  հոլովաձևերով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 9.1-ին հոդվածի` 

1) 1-ին և 1.1-ին մասերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1. Սույն օրենքով սահմանված կարգով վարձու աշխատողներին 

աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների մասով հաշվարկված 

(այդ թվում` հարկային գործակալի միջոցով) եկամտային հարկը, ինչպես նաև 

անհատ ձեռնարկատերերի կողմից հաշվետու տարվա ընթացքում հաշվարկ-

ված եկամտային հարկը վերադարձվում է Արցախի Հանրապետության 

տարածքում կառուցված կամ կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքում 

առաջնային շուկայից, ինչպես նաև պետության և (կամ) պետության ստեղծած 

հիմնադրամի և (կամ) համայնքի կողմից իրականացվող բնակարանային 

ապահովության ծրագրի շրջանակներում պետությունից կամ պետության 

ստեղծած հիմնադրամից կամ համայնքից բնակարան ձեռք բերելու կամ 

Արցախի Հանրապետության տարածքում բնակելի թաղամասերում կամ 

համալիրներում անմիջապես կազմակերպություն կամ անհատ ձեռնարկա-

տեր հանդիսացող կառուցապատողից անհատական բնակելի տուն ձեռք 

բերելու կամ Արցախի Հանրապետության տարածքում անհատական բնակելի 

տուն կառուցելու նպատակով վարձու աշխատողի և անհատ ձեռնարկատիրոջ 

կողմից Արցախի Հանրապետության կամ Հայաստանի Հանրապետության 

ռեզիդենտ ֆինանսական կազմակերպությունից ստացված և փաստացի 

բնակարանի կամ անհատական բնակելի տան ձեռքբերմանը կամ 

անհատական բնակելի տան կառուցմանն ուղղված հիփոթեքային վարկի 

սպասարկման համար վճարվող տոկոսների (բացառությամբ սուբսիդա-

վորման հաշվին վճարված) գումարների չափով` հաշվի առնելով սույն 

հոդվածի 1.1-ին մասով սահմանված սահմանափակումները: 

1.1. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված՝  

1) Արցախի Հանրապետության կամ Հայաստանի Հանրապետության 

ռեզիդենտ ֆինանսական կազմակերպությունից ստացված և առաջնային 

շուկայից, պետությունից կամ պետության ստեղծած հիմնադրամից կամ 

համայնքից փաստացի բնակարան ձեռք բերելուն կամ կազմակերպություն 



կամ անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող կառուցապատողից անհատական 

բնակելի տուն ձեռք բերելուն կամ անհատական բնակելի տուն կառուցելուն 

փաստացի ուղղված հիփոթեքային վարկի սպասարկման համար վարձու 

աշխատողի և անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից վճարված տոկոսների 

գումարների չափով վերադարձման ենթակա եկամտային հարկը վարձու 

աշխատողին և անհատ ձեռնարկատիրոջը չի վերադարձվում, եթե բնակարան 

կամ անհատական բնակելի տուն ձեռք բերելու գործարքի պայմանագրային 

արժեքը կամ անհատական բնակելի տուն կառուցելու նախահաշվային 

արժեքը գերազանցում է 55 000 000 ՀՀ դրամը. 

2) Արցախի Հանրապետության կամ Հայաստանի Հանրապետության 

ռեզիդենտ ֆինանսական կազմակերպությունից ստացված և առաջնային 

շուկայից, պետությունից կամ պետության ստեղծած հիմնադրամից կամ 

համայնքից փաստացի բնակարան ձեռք բերելուն կամ կազմակերպություն 

կամ անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող կառուցապատողից անհատական 

բնակելի տուն ձեռք բերելուն կամ անհատական բնակելի տուն կառուցելուն 

փաստացի ուղղված հիփոթեքային վարկի սպասարկման համար վճարվող 

տոկոսների գումարների չափով հիփոթեքային վարկի վարկառուին և 

առկայության դեպքում համավարկառուներին վերադարձման ենթակա 

եկամտային հարկի ընդհանուր գումարը չի կարող գերազանցել վարձու 

աշխատողի համար յուրաքանչյուր եռամսյակի մասով 700 000 ՀՀ դրամը, իսկ 

անհատ ձեռնարկատիրոջ համար յուրաքանչյուր հաշվետու տարվա մասով`  

2 800 000 ՀՀ դրամը. 

3) հիփոթեքային վարկի սպասարկման համար վարձու աշխատողի և 

անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից վճարված տոկոսների գումարների չափով 

եկամտային հարկի վերադարձման հնարավորությունից վարկառու և 

համավարկառու ֆիզիկական անձինք իրենց ընտրությամբ կարող են օգտվել 

միայն մեկ հիփոթեքային վարկի պայմանագրի մասով:». 

2) 2-4-րդ մասերում «հոդվածի 1-ին մասով» բառերը փոխարինել 

«հոդվածով» բառով. 

3) 4.1-ին մասում «ձեռքբերումից» բառից առաջ լրացնել «կամ անհատական 

բնակելի տան» բառերը. 

4) 6-րդ մասում «ռեեստրը» բառից առաջ լրացնել «, անհատական բնակելի 

տների» բառերը: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասի երկրորդ պարբերությունում 

«ավարտը,» բառից հետո լրացնել «աշխատանքի ընդունելու օրն աշխատանքը 

փաստացի սկսելու դեպքում՝ մինչև աշխատանքի ընդունելու օրվա ժամը 

14:00-ն,» բառերը:  

 

Հոդված 4. Օրենքի 25-րդ հոդվածի 5-րդ մասի երկրորդ պարբերությունում 

«ավարտը» բառից հետո լրացնել «, իսկ  ստուգումը փաստացի սկսելու օրը 

աշխատանքի ընդունման դեպքում` մինչև ստուգումը փաստացի սկսելու 

օրվա ժամը 14:00-ն:» բառերը: 

 

Հոդված 5.  

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից: 



2. Սույն օրենքի 2-րդ հոդվածը կիրառվում է 2019 թվականի հունվարի 1-ից 

հետո անմիջապես կազմակերպություն կամ անհատ ձեռնարկատեր 

հանդիսացող կառուցապատողից ձեռքբերված անհատական բնակելի տների 

նկատմամբ: 

3. Օրենքի 9.1-ին հոդվածի 1.1-ին մասի 1-ին կետը կիրառվում է 

բնակարանների կամ անհատական բնակելի տների ձեռքբերմանը կամ 

անհատական բնակելի տների կառուցմանն ուղղված` 2019 թվականի 

հունվարի 1-ից հետո ստացված հիփոթեքային վարկերի նկատմամբ: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                     Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-85-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                     դեկտեմբերի 20-ին 

 

 

«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 1998 թվականի դեկտեմբերի 18-ի ՀՕ-43 օրենքի 

(այսուհետ` Օրենք) 6-րդ հոդվածի 1-ին կետի չորրորդ պարբերության 

երկրորդ նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Սույն կետը, ինչպես նաև սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին կետը 

կիրառվում է նաև անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող ֆիզիկական անձանց 

նկատմամբ, եթե սույն կետում և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին կետում 

նշված գույքը չի հանդիսանում անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող ֆիզիկա-

կան անձի կողմից իրականացվող (իրականացված) ձեռնարկատիրական 

գործունեության առարկա:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 15-րդ հոդվածի` 

1) 17-րդ կետի տասնչորսերորդ պարբերությունում «և վարկային 

կազմակերպության» բառերը փոխարինել «, վարկային կազմակերպության և 

պետության ստեղծած հիմնադրամի» բառերով, իսկ «կամ վարկային 

կազմակերպության» բառերից հետո լրացնել «կամ պետության ստեղծած 

հիմնադրամի» բառերը. 

2) 28-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել. 

3) 33-րդ կետից հանել «ջրօգտագործողների ընկերությունների կողմից» 

բառերը: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 35-րդ հոդվածում «անհատ ձեռնարկատեր 

չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց» բառերից հետո լրացնել «, իսկ օրենքով 

նախատեսված դեպքում` նաև անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող 

ֆիզիկական անձանց» բառերը: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 38-րդ հոդվածի երկրորդ և երրորդ պարբերություն-

ներում «(վարկային կազմակերպությանը)» բառերից հետո լրացնել «կամ 

պետության ստեղծած հիմնադրամին» բառերը: 

 

Հոդված 5.  

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից: 

2. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը Օրենքի 15-րդ հոդվածի 28-րդ 

կետով նախատեսված ավելացված արժեքի հարկի արտոնությունից օգտվող 

հարկ վճարողները կնքված պայմանագրերի համաձայն շարունակում են 



օգտվել արտոնությունից մինչև պայմանագրի գործողության ժամկետի 

ավարտը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-86-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                     դեկտեմբերի 20-ին 

 

 

«ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 1998 թվականի հոկտեմբերի 19-ի ՀՕ-27 օրենքի (այսու-

հետ` Օրենք) 7-րդ հոդվածի «իգ» կետում, 93.11-րդ և 93.13-րդ հոդվածների 1-

ին մասերում «հեծանիվներ» բառից և դրա համապատասխան հոլովաձևերից 

առաջ լրացնել «մեխանիկական և էլեկտրական մանկական ավտոմեքե-

նաներ,» բառերը` համապատասխան հոլովաձևերով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 8-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

նոր պարբերություններ. 

«Սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի «ա», «ա.1», «ա.2», «դ» (բացառությամբ ավտո-

բուսներով և միկրոավտոբուսներով), «ե», «է», «ժե», «ժթ», «ժթ.1» և «իգ» կետերով 

նախատեսված գործունեության տեսակների մասով հաստատագրված վճարի 

չափը հաշվարկելիս Ստեփանակերտ քաղաքում լրացուցիչ կիրառվում է 0,5 

գործակից: 

Սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի «ա», «ա1», «ա.2», «գ», «դ», «ե», «է», «թ», «ժ», «ժե», 

«ժթ», «ժթ.1», «ի», «իա», «իբ» և «իգ» կետերով նախատեսված գործունեության 

տեսակների մասով հաստատագրված վճարի չափը հաշվարկելիս 

շրջկենտրոններում և այլ վայրերում լրացուցիչ կիրառվում է 0,3 գործակից:»: 

 

Հոդված 3.  Օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասում «32-ապատիկի չափով»  

բառերը փոխարինել «20-ապատիկի չափով» բառերով:  

 

Հոդված 4. Օրենքի 254-րդ հոդվածի տեքստը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«Առևտրի իրականացման վայրում առևտրական գործունեության համար 

հաստատագրված վճարի հաշվարկման համար ուղղիչ գործակիցներն են`  

Ստեփանակերտ քաղաքի համար`                1,1. 

շրջկենտրոնների համար`                               0,9.    

այլ  վայրերի համար`                                    0,5:»:  

 

Հոդված 5. Օրենքի 41-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «1.6» թիվը փոխարինել 

«1,2» թվով: 

 

Հոդված 6. Օրենքի 59.5-րդ հոդվածի «ա» կետում «4» թիվը փոխարինել «1» 

թվով: 



 

Հոդված 7. Օրենքի 90-րդ հոդվածի` 

1) «ա» կետում «2.0» թիվը փոխարինել «1,3» թվով. 

2) «բ» կետում «1.5» թիվը փոխարինել «0,8» թվով. 

3) «գ» կետում «1.0» թիվը փոխարինել «0,5» թվով: 

 

Հոդված 8.  Օրենքի 17.3-րդ գլխում` 

1) վերնագիրը «ՀԵԾԱՆԻՎՆԵՐԻ» բառից առաջ լրացնել «ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ 

ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ,» բառերով. 

2) 93.11-93.14-րդ հոդվածներում «Հեծանիվների» բառերը փոխարինել «Մե-

խանիկական և էլեկտրական մանկական ավտոմեքենաների, հեծանիվների» 

բառերով: 

 

Հոդված 9.  

1. Սույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի  1-ից:  

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից հետո՝ 20 օրվա ընթացքում, 

Օրենքի 7-րդ հոդվածի «ա», «ա1», «ժե» կետերով նախատեսված և «դ» կետով 

նախատեսված՝ բեռնատար ավտոմեքենաներով գործունեություն իրականա-

ցնող իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը պարտավոր են 

իրենց հաշվառման վայրի հարկային մարմին ներկայացնել հայտարա-

րություն՝ ելակետային տվյալների և ուղղիչ գործակիցների վերաբերյալ: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                     դեկտեմբերի 20-ին 

 

 

«ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

 

Հոդված 1. «Արտոնագրային վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2011 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-91-Ն օրենքի 

(այսուհետ` Օրենք) 4-րդ հոդվածի` 

1) 2-րդ մասում «7200.0 հազար դրամը» բառերը փոխարինել «12 000 000 ՀՀ 

դրամը» բառերով. 

2) 3-րդ մասի 3-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածում` 

1) 7-րդ մասում «չի տրամադրվում» բառերից հետո լրացնել «, 

բացառությամբ գործունեության վայրի (ավտոտրանսպորտային միջոցի) 
փոփոխության դեպքի» բառերը. 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8-րդ մաս. 

«8. Արտոնագրի գործողության ժամկետում գործունեության վայրի 

(ավտոտրանսպորտային միջոցի) փոփոխության դեպքում արտոնագրային 

վճար վճարողը պարտավոր է դիմել հարկային մարմին` արտոնագրի 

փոփոխության համար` վերադարձնելով արտոնագրի իր օրինակը: Հարկային 

մարմինը դիմումը ստանալուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում 

գործունեության վայրի (ավտոտրանսպորտային միջոցի) փոփոխության 

ամսաթվից մինչև տվյալ ժամանակահատվածի (եռամսյակ, կիսամյակ, ինն 

ամիս, տարի) ավարտը ներառող ժամանակահատվածի համար 

արտոնագրային վճար վճարողին է տրամադրում նոր արտոնագիր: Սույն 

մասում նշված արտոնագրի տրամադրման նպատակով սույն օրենքի 8-րդ 

հոդվածին համապատասխան արտոնագրային վճարի վճարում չի 

կատարվում:»: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 6-րդ հոդվածում` 

1) 3.1-ին մասում «նոր սկսող» բառերից հետո լրացնել «(վերսկսող)» բառը, 

իսկ «սկսելու» բառից հետո` «(վերսկսելու)» բառը. 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.4-րդ մաս. 

«3.4. Գործունեության յուրաքանչյուր տեսակի մասով սույն օրենքի 

անբաժանելի մաս համարվող N 1 և N 2 հավելվածներով սահմանված 

արտոնագրային վճարի չափը հաշվարկելիս կիրառվում է Ստեփանակերտ 

քաղաքում` 0,5, շրջկենտրոններում և այլ վայրերում` 0,3 գործակից: Սույն 

մասով սահմանված գործակցի կիրառման արդյունքում արտոնագրային 



վճարի եռամսյակային չափը 1 000 ՀՀ դրամից պակաս լինելու դեպքում 

արտոնագրային վճարը հաշվարկվում է 1 000 ՀՀ դրամի չափով:»: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 8-րդ մասում «3-րդ մասի «ե» կետով 

սահմանված ժամկետը հետաձգվում է» բառերը փոխարինել «3-րդ մասով 

սահմանված ժամկետները հետաձգվում են» բառերով: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 11-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերությունը հանել: 

 

Հոդված 6. Օրենքի NN 1-5 հավելվածները շարադրել նոր խմբագրությամբ` 

համաձայն հավելվածի: 

 

Հոդված 7. Օրենքի N 6 հավելվածում «իրականացնելու դեպքում` թեթև 

մարդատար ավտոմեքենայի» բառերը փոխարինել «կամ բեռնատար 

մեքենայով բեռնափոխադրում իրականացնելու դեպքում` թեթև մարդատար 

ավտոմեքենայի կամ բեռնատար մեքենայի» բառերով: 

 

Հոդված 8.  

1. Սույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից:  

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո Օրենքի N 1 հավելվածի 1-ին 

տողով նախատեսված գործունեության տեսակներ իրականացնող ֆիզիկա-

կան անձինք (այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերերը) և Օրենքի N 1 

հավելվածի 3-րդ տողով նախատեսված գործունեության տեսակներ 

իրականացնող ֆիզիկական անձինք արտոնագրային վճար վճարող 

համարվելու համար առաջին անգամ դիմում-հայտարարությունները իրենց 

հաշվառման վայրի հարկային մարմին են ներկայացնում և արտոնագրային 

վճարը վճարում սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո` 20 օրվա ընթացքում: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Հավելված 

                                                                 «Արտոնագրային վճարների մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու  

մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 

  

                                                                                                                «Հավելված N 1 

        «Արտոնագրային վճարների մասին» 

       Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի    

                                                   

Ց Ա Ն Կ 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂ 

ՀԱՄԱՐՎԵԼՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ 

ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԻ 

NN 
Գործունեության 

 տեսակները 

Արտոնագրա-

յին վճարի 

հաշվարկման 

համար հիմք 

ընդունվող 

մեծությունը 

Արտոնագրային վճարի 

եռամսյակային դրույ-

քաչափը`1 միավոր 

(հազար ՀՀ դրամ) 

ք. Ստե-

փա-

նակեր-

տում 

Շրջ-

կենտ-

րոն-

ներում 

այլ 

վայրե-

րում 

1. 10 քառակուսի մետր առևտրական 

տարածքը չգերազանցող խանութի,  

կրպակի, տաղավարի, ավտոկրպակի, 

մոտոկրպակի, ավտոսայլակի, մոտո-

սայլակի միջոցով առևտրական 

գործունեություն 

խանութ, 

կրպակ, 

տաղավար, 

ավտոկրպակ, 

մոտոկրպակ, 

ավտոսայլակ, 

մոտոսայլակ 

20,0 18,0 10,0 

2. Թեթև մարդատար ավտոմեքենայով 

ուղևորափոխադրումների 

իրականացում, այդ թվում` 

    

1) ներհանրապետական 

փոխադրումներում 
x 20,0 18,0 10,0 

2) Հայաստանի Հանրապետության հետ 

կապված միջպետական 

փոխադրումներում 

x 30,0 

3. Բեռնատար մեքենայով 

բեռնափոխադրումների իրականացում 

բեռնա-

տարողու-

թյուն (տ) 

7,0 5,0 3,0 

4. Բնակչության պատվերով կատարվող` x 15,0 5,0 2,0 

4.1. հեծանիվների և հաշմանդամների 

սայլակների արտադրություն, անձնա-

կան օգտագործման և կենցաղային այլ 

արտադրատեսակների նորոգում 

    

4.2. տնտեսական և գեղազարդ խեցեգոր-

ծական արտադրատեսակների 

արտադրություն 

    

4.3. այլ ճենապակե և խեցեգործական 

արտադրատեսակների արտադրություն 
    

4.4. փայտյա իրերի պատրաստում, կահույ-     



քի և տան կահավորանքի նորոգում 

4.5. կոշիկի և կաշվե գալանտերեայի և 

համանման այլ արտադրատեսակների 

արտադրություն, կոշիկի և կաշվե 

գալանտերեայի պարագաների 

արտադրություն, կոշիկի և կաշվե 

արտադրատեսակների նորոգում 

    

4.6. հագուստի արտադրություն և նորոգում     

4.7. գլխարկների արտադրություն և 

նորոգում 
    

4.8. գորգերի և գորգագործական արտա-

դրատեսակների արտադրություն և 

նորոգում 

    

4.9. ոչ թանկարժեք զարդերի 

արտադրություն և նորոգում 
    

  4.10. համակարգչային տեխնիկայի, հեռուս-

տացույցների, լվացքի մեքենաների, օդո-

րակիչների և այլ կենցաղային իրերի 

նորոգում, ծրագրային սպասարկում 

    

4.11. ժամացույցների, ժամանակաչափ 

սարքերի նորոգում, երաժշտական 

գործիքների նորոգում 

    

5. Նեղ մասնագիտական գիտելիքների 

ձեռքբերման այլ դասընթացներ 
x 15,0 5,0 2,0 

6. Լեզուների ուսուցման դասընթացներ x 18,0 10,0 3,0 

7. Բարձրագույն և այլ հաստատություն-

ներ ընդունվելու համար նախապատ-

րաստական դասընթացներ 

x 18,0 10,0 3,0 

8. Պարեր, երգեցողություն 

դասավանդողների գործունեություն 
x 12,0 5,0 3,0 

9. Կատարողական արվեստի բնագավա-

ռում գործունեություն, կատարողական 

արվեստի բնագավառում օժանդակ 

գործունեություն 

x 12,0 5,0 3,0 

10. Ստեղծագործական գործունեություն x 12,0 5,0 3,0 

11. Խնջույքավարների գործունեություն x 35,0 10,0 3,0 

12. Կրթական գործունեություն և արտա-

դպրոցական դաստիարակություն 

մարմնամարզության և սպորտի 

բնագավառում 

x 12,0 5,0 3,0 

13. Մասնավոր տնային տնտեսություն-

ներում ծառայությունների մատուցում 

(առանց տարբերակման) սեփական 

սպառման համար 

x 12,0 5,0 3,0 

14. Դարբնոցային գործունեություն x 12,0 5,0 3,0 

15. Արտադպրոցական դաստիարա-

կություն մշակույթի բնագավառում 
x 12,0 5,0 3,0 

16. Թիթեղագործական գործունեություն x 12,0 5,0 3,0 

17. Զոդման գործունեություն x 54,0 43,0 32,0 

18. Խառատի գործունեություն x 54,0 43,0 32,0 

19. Զբոսաշրջային տների միջոցով հյուրա- սենյակ 10,0 5,0 3,0 



Տարբեր բնակավայրերում թեթև մարդատար ավտոմեքենայով ուղևորափոխադրում 

կամ բեռնատար մեքենայով բեռնափոխադրում իրականացնելու դեպքում կիրառվում է 

տվյալ բնակավայրի համար սահմանված արտոնագրային վճարի առավելագույն 

դրույքաչափը: 

Հավելված N 2  

 «Արտոնագրային վճարների մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի  

 

Ց Ա Ն Կ 

 ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ 

ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂ ՀԱՄԱՐՎԵԼՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԻ 

 

NN Գործունեության տեսակը 

Արտոնագրա-

յին վճարի 

հաշվարկման 

համար հիմք 

ընդունվող 

մեծությունը  

Արտոնագրային վճարի 

եռամսյակային դրույ-

քաչափը`1 միավորի 

(հազար ՀՀ դրամ) 

ք.Ստե-

փանա-

կեր-

տում 

Շրջ-

կենտ-

րոն-

ներում 

այլ  

 վայրե-

րում 

1. Մետաղադրամով և (կամ) 

թղթադրամով շահագործվող 

ավտոմատների միջոցով սննդի 

առևտրի կազմակերպում 

ավտոմատ 15,0 12,0 9,0 

2. Վարսավիրական ծառայությունների 

մատուցում 
x 40,0 25,0 20,0 

3. Ավտոմեքենաների տեխնիկական                                                                                                                                                                                                                                                                                               

սպասարկում և նորոգում, այդ թվում`  

մետաղադրամով շահագործվող 

ավտոմատների միջոցով 

ավտոմեքենաների լվացում 

x 

 

ավտոմատ 

 

 

45,0 

 

 

35,0 

 

 

25,0 

4. Համակարգչային խաղերի 

կազմակերպում 
մոնիտոր 40,0 25,0 15,0 

5. Բիլիարդ խաղի կազմակերպում խաղասեղան 75,0 45,0 30,0 

6. Սեղանի թենիս խաղի 

կազմակերպում 
խաղասեղան 30,0 15,0 10,0 

7. Մետաղադրամով շահագործվող 

ավտոմատների միջոցով խաղերի 

կազմակերպում 

ավտոմատ 15,0 12,0 9,0 

8. Մեխանիկական և էլեկտրական 

մանկական ավտոմեքենաների, 

հեծանիվների, անվաչմուշկների, 

սկուտերների, հիրոսկուտերների, 

հովերբորդների վարձույթ  

ավտոմեքենա, 

հեծանիվ, 

անվաչմուշկ, 

սկուտեր, 

հիրոսկուտեր, 

հովերբորդ 

54,0 32,0 21,0 

 

նոցային ծառայությունների մատուցում 



Հավելված N 3  

 «Արտոնագրային վճարների մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 

 

ԴԻՄՈՒՄ – ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
(արտոնագրային վճար վճարող համարվելու համար) 

Փաստաթղթի հերթական համարը 

_______________________________ 
(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից) 

Ֆիզիկական անձի անունը և ազգանունը  

Անձնագրի տվյալները (սերիան, համարը, 

երբ և ում կողմից է տրվել) 

 

Հանրային ծառայությունների համարանիշը 

կամ հանրային ծառայությունների համարա-

նիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը 

 

Գտնվելու (բնակության) վայրը  

 

Ցանկանում եմ իրականացնել 

գործունեության հետևյալ 

տեսակը (տեսակները) 

Սկիզբը 

(ամիս) 

Ավար-

տը 

(ամիս) 

Գործու-

նեության 

վայրը 

Արտոնագրա-

յին վճարի 

չափը (ՀՀ դրամ) 

Ստորա-

գրու-

թյունը 

      

      

      

      

      
 

Թեթև մարդատար ավտոմեքենայով ուղևորափոխադրում կամ բեռնատար 

մեքենայով բեռնափոխադրում իրականացնելու դեպքում` թեթև մարդատար 

ավտոմեքենայի կամ բեռնատար մեքենայի պետհամարանիշը.  

 

      
 

Սույնով հայտարարում եմ, որ` 

1) նախորդ տարվա ընթացքում և (կամ) ընթացիկ տարվա որևէ պահին գործունե-

ության բոլոր տեսակների մասով մատակարարված ապրանքների, մատուցված 

ծառայությունների և կատարված աշխատանքների (բացառությամբ` որպես վարձու 

աշխատող կատարած աշխատանքների), ինչպես նաև վարձավճարների իրացման 

շրջանառության ընդհանուր գումարը (առանց ԱԱՀ-ի) չի գերազանցել 12 000 000 ՀՀ 

դրամը. 

2) գործունեության իրականացման համար չեմ օգտագործում անհատ 

ձեռնարկատեր չհանդիսացող այլ ֆիզիկական անձանց աշխատանքը. 

3) դիմում-հայտարարություն ներկայացնելու օրվա նախորդ և (կամ) ընթացիկ 

տարվա որևէ պահին չեմ իրականացրել Արցախի Հանրապետության տարածք 

«Ներմուծում` ազատ շրջանառության համար» մաքuային ռեժիմով ներմուծում. 

4) չեմ հանդիսանում համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմ. 

5) ինձ չի պատկանում այլ անձանց կանոնադրական կամ բաժնեհավաք 

կապիտալի (բաժնետոմսի, բաժնեմասի, փայաբաժնի) 20 և ավելի տոկոսը. 

6) գործունեությունը (բացառությամբ` իր բնույթով պայմանավորված իրականաց-

ման մշտական վայր չունեցող գործունեության տեսակների) չի իրականացվում մեկից 

ավելի վայրում. 

7) դիմում-հայտարարություն ներկայացնելու օրվա դրությամբ Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեի հանդեպ չունեմ 100 000 ՀՀ դրամ և ավելի 

ժամկետանց հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորություններ (այդ 

թվում` տույժերի և տուգանքների գումարը): 



  Դիմումատուի ստորագրությունը` Հարկային մարմնի պետ` 

Տեսուչ` 
 

 

Դիմում-հայտարարության ներկայացման օրը  
 

«___» __________________ 20___ թ. 
 

 

 

 

 

Հավելված N 4 

 «Արտոնագրային վճարների մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 

 

ԴԻՄՈՒՄ – ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
(արտոնագրային վճար վճարող համարվելու համար) 

Փաստաթղթի հերթական համարը 

_______________________________ 
(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից) 

Անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը և 

ազգանունը 

 

Պետական հաշվառման վկայականի 

համարը  

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)  

Գտնվելու (բնակության) վայրը   

  
Ցանկանում եմ իրականացնել 

գործունեության հետևյալ 

տեսակը (տեսակները) 

Սկիզբը 

(ամիս) 

 Ավարտը      

  (ամիս) 

Գործու-

նեության 

վայրը 

Արտոնագրային 

վճարի չափը 

(ՀՀ դրամ) 

 Ստորա-

գրու-

թյունը 

      

      

      

      

      
 

Թեթև մարդատար մեքենայով ուղևորափոխադրում կամ բեռնատար մեքենայով 

բեռնափոխադրում իրականացնելու դեպքում` թեթև մարդատար ավտոմեքենայի կամ 

բեռնատար մեքենայի պետհամարանիշը. 

 

     
  

Սույնով հայտարարում եմ, որ` 

1) նախորդ տարվա ընթացքում և (կամ) ընթացիկ տարվա որևէ պահին գոր-

ծունեության բոլոր տեսակների մասով մատակարարված ապրանքների, մատուցված 

ծառայությունների և կատարված աշխատանքների (բացառությամբ` որպես վարձու 

աշխատող կատարած աշխատանքների), ինչպես նաև վարձավճարների իրացման 

շրջանառության ընդհանուր գումարը (առանց ԱԱՀ-ի) չի գերազանցել 12 000 000 ՀՀ 

դրամը. 

2) գործունեության իրականացման համար չեմ օգտագործում անհատ 

ձեռնարկատեր չհանդիսացող այլ ֆիզիկական անձանց աշխատանքը. 

3) դիմում-հայտարարություն ներկայացնելու օրվան նախորդ և (կամ) ընթացիկ 

տարվա որևէ պահին չեմ իրականացրել Արցախի Հանրապետության տարածք 

«Ներմուծում` ազատ շրջանառության համար» մաքսային ռեժիմով ներմուծում. 

4) չեմ հանդիսանում համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմ. 



5) ինձ չի պատկանում այլ անձանց կանոնադրական կամ բաժնեհավաք կապիտալի 

(բաժնետոմսի, բաժնեմասի, փայաբաժնի) 20 և ավելի տոկոսը. 

6) գործունեությունը (բացառությամբ` իր բնույթով պայմանավորված 

իրականացման մշտական վայր չունեցող գործունեության տեսակների) չի 

իրականացվում մեկից ավելի վայրում. 

7) դիմում-հայտարարություն ներկայացնելու օրվա դրությամբ Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեի հանդեպ չունեմ 100 000 ՀՀ դրամ և ավելի 

ժամկետանց հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորություններ (այդ 

թվում` տույժերի և տուգանքների գումարը): 

 

     Դիմումատուի ստորագրությունը`     Հարկային մարմնի պետ` 

Տեսուչ` 
 

Դիմում-հայտարարության ներկայացման օրը  
 

«___» __________________ 20___ թ. 

 

 

 

Հավելված N 5  

 «Արտոնագրային վճարների մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի  
 

Արցախի Հանրապետության հարկային մարմին 
  

Ա Ր Տ Ո Ն Ա Գ Ի Ր   N _______ 

                                                                                            ____ ______________ 20___թ. 

 

   Սույն արտոնագիրը տրվում է անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող 

ֆիզիկական  անձին  

__________________________________________________________________________ 
(անունը, ազգանունը) 

__________________հաշվառված ____ ____________ 20___թ. ՀՎՀՀ _____________ և  
 

հավաստում է այն մասին, որ նա 20___թ. ընթացքում հանդիսանում է 

արտոնագրային վճար վճարող 
 

       Գործունեության տեսակները 
Սկիզբը 

(ամիս) 

Ավարտը 

(ամիս) 

Գործունեության 

վայրը 

    

    

    

    

    

    

    
 

Թեթև մարդատար ավտոմեքենայով ուղևորափոխադրում կամ բեռնատար 

մեքենայով բեռնափոխադրում իրականացնելու դեպքում` թեթև մարդատար 

ավտոմեքենայի կամ բեռնատար մեքենայի պետհամարանիշը.  
 

     
 

Հարկային մարմնի պետ ________________________      _________________________ 
                                                                 (անունը, ազգանունը)                            (ստորագրությունը) 

                                                                                                                                             Կ.Տ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

»: 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                 դեկտեմբերի 20-ին 

 

 

«ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

 ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2005 թվականի մայիսի 25-ի ՀՕ-206 օրենքի (այսուհետ` 

Օրենք) 9.2-րդ հոդվածում` 

1) առաջին պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1. Դրոշմապիտակներով դրոշմավորման ենթակա ապրանքներն են 

(այսուհետ՝ դրոշմավորման ենթակա ապրանքներ).». 

2) աղյուսակում՝ 

ա. ԱՏԳ ԱԱ 0209 ծածկագրին դասվող ապրանքախմբի անվանման մեջ 

«առանձնացված» բառից հետո լրացնել «խոզի ճարպ և» բառերը, 

բ. ԱՏԳ ԱԱ 2501 00 91 ծածկագրին վերաբերող տողը հանել. 

3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2-րդ և 3-րդ մասեր. 

«2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում արտադրված 

կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածք ներմուծված՝ 

շշալցված կամ ցանկացած այլ կերպ տարայավորված (փաթեթավորված)` 

սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ապրանքների վրա Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում օտարման ցանկացած փուլում 

դրոշմապիտակի առկայությունը պարտադիր է, եթե այդ ապրանքներն 

օտարվում են նույն տարայավորմամբ (փաթեթավորմամբ) ու ապրանքային 

տեսքով՝ առանց քաշը (ծավալը) փոփոխելու, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-

րդ մասով սահմանված դեպքերի: 

3. ԱՏԳ ԱԱ 0405, 0901, 0902, 0903 00 000, 1806 և 2101 ծածկագրերին 

դասվող` մինչև 100 գրամ (ներառյալ) կամ 100 գրամից առավելագույնը 10 

տոկոս շեղումով պարունակություն ունեցող՝ տարայավորված (փաթեթա-

վորված) ապրանքները ենթակա չեն դրոշմապիտակներով դրոշմավորման:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 9.4-րդ հոդվածի 4-րդ մասում լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ նոր պարբերություն. 

«Սույն օրենքի 9.2-րդ հոդվածի 1-ին մասի աղյուսակում նշված՝ ԱՏԳ ԱԱ 

0207, 0209, 0210, 0406, 1601, 1602, 1603, 1604 և 1605 ծածկագրերին դասվող 

ապրանքատեսակների՝ հայտում ներկայացված քաշի և օտարման պահին 

փաստացի քաշի միջև առկա դրական տարբերությունը չի համարվում 

ապրանքների դրոշմավորման կանոնների խախտում, եթե այդ 

տարբերությունը չի գերազանցում հայտում ներկայացված քաշի 10 տոկոսը:»: 

 

 



Հոդված 3. Սույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից:  

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-89-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                 դեկտեմբերի 20-ին 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ  

ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
 

Հոդված 1. Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության 2002 թվականի 

ապրիլի  30-ի հողային օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 4-րդ հոդվածում 

լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.1-ին կետ. 

«3.1. Տնամերձ, բազմամյա տնկարկներով զբաղեցված, ինչպես նաև 

անհատական բնակելի տան կառուցման և սպասարկման, հասարակական և 

արտադրական օբյեկտների կառուցման և սպասարկման, բազմաբնակարան 

բնակելի շենքի կառուցման և սպասարկման համար հողամասերի վրա չի 

տարածվում սույն հոդվածի 3-րդ կետի առաջին պարբերությամբ 

նախատեսված սահմանափակումը:»: 

 
Հոդված 2. Օրենսգրքի 56-րդ հոդվածի 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 
«3. Համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող քաղաքացիներին, 

իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող 

հողամասերից դրանց սեփականատերերի հրաժարվելու կամ սույն օրենսգրքի 

102-րդ հոդվածով սահմանված հիմքերով հողամասի նկատմամբ իրավունքը 

դադարելու դեպքում այդ հողամասերն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

անցնում են համայնքների սեփականությանը, ընդ որում՝ սույն օրենսգրքի 

102-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8.1-ին կետով նախատեսված դեպքում հողամասն 

անցնում է համայնքի սեփականությանը, եթե այն հարկադիր կարգով չի 

օտարվել երրորդ անձանց, և նախկին սեփականատիրոջը հատուցվել է հողի 

արժեքը:»: 
 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 64-րդ հոդվածի 1-ին կետում 4-րդ ենթակետի 3-րդ 

պարբերությունից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4.1-ին ենթակետ.  

1) «4.1/ բազմամյա տնկարկների մշակության նպատակով  վարձակա-

լած հողերում ոռոգման կաթիլային համակարգով կահավորված այգի 

հիմնադրած Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին և իրավաբա-

նական անձանց՝ համաձայն Արցախի Հանրապետության կառավարության 

սահմանած կարգի.». 

2) 9-րդ կետում «Սույն հոդվածի 8-րդ կետի 2-րդ ենթակետով» բառերը 

փոխարինել  «Սույն հոդվածի 1-ին կետի 4.1-ին ենթակետով և 8-րդ կետի 2-րդ 

ենթակետով» բառերով: 

 



Հոդված 4. Օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 1-ին կետում լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 7-րդ ենթակետ. 

«7) պետության և համայնքային սեփականություն հանդիսացող 

գյուղատնտեսական նշանակության հողերը վարձակալած և այգի հիմնադրած 

օտարերկրյա քաղաքացիներին՝ համաձայն Արցախի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգի:»: 

 

Հոդված 5. Օրենսգրքի 102-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդա-

կությամբ 8.1-ին ենթակետ. 

«8.1) Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության  քաղաքացիական 

օրենսգրքի 283-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքում հողամասի 

հարկադիր օտարումը.»: 

 
Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-90-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                 դեկտեմբերի 20-ին 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 

ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի 

փետրվարի 24-ի քաղաքացիական օրենսգրքի 283-րդ հոդվածում՝ 

1) 1-ին մասի «որն օրենքի ուժով չի կարող» բառերը փոխարինել «որը 

սեփականության իրավունքի ծագման պահին օրենքի ուժով չէր կարող» 

բառերով. 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-ին մաս. 

«1.1. Եթե օրենքով թույլատրվող հիմքերով անձին որպես 

սեփականություն անցած գույքը դրա նկատմամբ սեփականության իրավունքը 

ծագելուց հետո առաջացած փաստական հանգամանքի ի հայտ գալու հիմքով 

օրենքի ուժով չի կարող նրան պատկանել, ապա սեփականատերն այդ գույքը 

պետք է օտարի այդ հանգամանքի ի հայտ գալուց հետո՝ մեկ տարվա 

ընթացքում, եթե այլ ժամկետ նախատեսված չէ օրենքով:». 

3) 2-րդ մասի առաջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«2. Այն դեպքերում, երբ սեփականատերը սույն հոդվածի 1-ին կամ 1.1-ին 

մասերում նշված ժամկետում գույքը չի օտարում, ապա նման գույքը` դրա 

բնույթի և նշանակության հաշվառմամբ, պետական կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմնի դիմումի հիման վրա կայացված դատարանի 

վճռով վաճառվում է հարկադիր կարգով, և ստացված գումարը հանձնվում է 

նախկին սեփականատիրոջը կամ վերածվում է պետական կամ համայնքային 

սեփականության, իսկ նախկին սեփականատիրոջը հատուցվում է գույքի 

արժեքը: Այդ դեպքում հանվում են գույքն օտարելու ծախսերը:»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-91-Ն 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                 դեկտեմբերի 20-ին 

 

 

«ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ  

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

 

Հոդված 1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային Ղարա-

բաղի Հանրապետության 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-1-Ն օրենքի 38-

րդ հոդվածի 1-ին մասում լրացնել հետևյալ խմբագրությամբ 5-րդ կետ. 

«5) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 102-

րդ հոդվածի 8.1-ին կետով նախատեսված հիմքով հայցադիմում է 

ներկայացնում դատարան՝ հողամասը հարկադիր կարգով օտարելու կամ 

փոխհատուցմամբ այն համայնքի սեփականությանը փոխանցելու 

պահանջով:»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-92-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                 դեկտեմբերի 20-ին 

 

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՈՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՇԱՏԱԿԻ 

ՕՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տոների և 

հիշատակի  օրերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2001 

թվականի ապրիլի 30-ի ՀՕ-149 օրենքը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՈՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. Ամանոր (նշվում է դեկտեմբերի 31-ից հունվարի 2-ը 

ներառյալ),  նախածննդյան օրեր (հունվարի 3-ը, 4-ը, 5-ը), Սուրբ Ծնունդ և 

Հայտնություն  (նշվում է հունվարի 6-ին), ոչ աշխատանքային օրեր: 

  

Հոդված 2. Սուրբ Ծննդյան ու Հայտնության տոնին հաջորդող Մեռելոց 

հիշատակի օր՝ նշվում է հունվարի 7-ին, ոչ աշխատանքային օր: 

 

Հոդված 3. Հայրենյաց պաշտպանի օր՝ նշվում է հունվարի 28-ին, ոչ 

աշխատանքային օր: 

 

Հոդված 4. Արցախի վերածննդի օր՝ նշվում է փետրվարի 20-ին: 

  

Հոդված 5. Մայրենի լեզվի օր՝ նշվում է փետրվարի 21-ին: 

  

Հոդված 6. Ադրբեջանի կողմից կազմակերպված ջարդերի զոհերի հիշա-

տակի և բռնագաղթված հայ բնակչության իրավունքների պաշտպանության 

օր՝ նշվում է փետրվարի 28-ին:  

 

Հոդված 7. Կանանց միջազգային օր՝ նշվում է մարտի 8-ին: 

  

Հոդված 8. Մայրության և գեղեցկության տոն՝ նշվում է ապրիլի 7-ին, ոչ 

աշխատանքային օր: 

  

Հոդված 9. Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր՝ նշվում է ապրիլի 

24-ին, ոչ աշխատանքային օր: 

 



Հոդված 10. Աշխատավորների համերաշխության միջազգային օր՝ 

նշվում է մայիսի 1-ին, ոչ աշխատանքային օր: 

  

Հոդված 11. Հաղթանակի տոն, Արցախի Հանրապետության պաշտպա-

նության բանակի և Շուշիի ազատագրման օր՝ նշվում է մայիսի 9-ին, ոչ 

աշխատանքային օր: 

 

Հոդված 12. Ընտանիքի օր՝ նշվում է մայիսի 15-ին: 

 

Հոդված 13. Հայաստանի Առաջին Հանրապետության օր՝ նշվում է 

մայիսի 28-ին, ոչ աշխատանքային օր: 

  

Հոդված 14. Երեխաների  իրավունքների պաշտպանության օր՝ նշվում է 

հունիսի 1-ին: 

  

Հոդված 15.  Բռնադատվածների օր՝ նշվում է հունիսի 14-ին: 

 

Հոդված 16. Հայրենիքի համար նահատակվածների և անհայտ կորած-

ների հիշատակի օր՝  նշվում է հունիսի 29-ին: 

  

Հոդված 17. Գիտելիքի և դպրության օր՝ նշվում է սեպտեմբերի 1-ին: 

 

Հոդված 18. Արցախի Հանրապետության օր՝ նշվում է սեպտեմբերի 2-ին, 

ոչ աշխատանքային օր: 

  

Հոդված 19. Ուսուցչի օր՝ նշվում է հոկտեմբերի 5-ին: 

 

Հոդված 20. Թարգմանչաց տոն՝ նշվում է հոկտեմբերի երկրորդ շաբաթ 

օրը: 

  

Հոդված 21. Երկրաշարժի զոհերի հիշատակի օր՝ նշվում է դեկտեմբերի 

7-ին: 

  

Հոդված 22. Մարդու հիմնարար իրավունքների, անկախության 

հանրաքվեի և Սահմանադրության օր՝ նշվում է դեկտեմբերի 10-ին, ոչ 

աշխատանքային օր: 

  

Հոդված 23. Արցախի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի 

հետ կապված Արցախի Հանրապետության կառավարությունը կարող է 

աշխատանքային օրերը տեղափոխել: 

  

Հոդված 24. Արցախի Հանրապետությունում կարող են նշվել նաև  

ավանդական և եկեղեցական տոներ, միջազգային օրեր, իսկ Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշմամբ՝ մասնագիտական այլ տոներ 

ու հիշատակի օրեր: 

  



Հոդված 25. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած 

ճանաչել 1995 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության տոն  և հիշատակի օրերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքը:»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2018թ. դեկտեմբերի 27  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-93-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                 դեկտեմբերի 20-ին 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ  

ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. Արցախի Հանրապետության ընդերքի մասին 2013 թվականի 

նոյեմբերի 27-ի օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 24-րդ հոդվածի տեքստը 

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1. Ընդերքօգտագործողի իրավունքների պաշտպանությունը երաշխավոր-

վում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրության փոփոխության դեպքում ընդերքօգտա-

գործման իրավունքի տրման պահից սկսած` 3 տարվա ընթացքում, 

ընդերքօգտագործման իրավունք ստացած անձի նկատմամբ` վերջինիս 

կողմից լիազոր մարմին ուղղված դիմումի հիման վրա, կիրառվում են 

օգտակար հանածոյի արդյունահանման իրավունքի տրման պահին գործող 

բնօգտագործման վճարների (այդ թվում՝ ռոյալթիի), ռեզիդենտների 

շահութահարկի, ոչ ռեզիդենտների շահաբաժինների, տոկոսադրույքների, 

ռոյալթիների հարկման դրույքաչափերը»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից: 

Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը ընդերքօգտագործողին տրամադրված 

ընդերքօգտագործման հավաստագիրը գործում է մինչև դրանով սահմանված 

ժամկետի ավարտը, բացառությամբ Օրենսգրքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մասին 

համապատասխան գործողության ժամկետը երկարաձգած հավաստագրի, 

որի գործողությունը դադարեցվում է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2018թ. դեկտեմբերի 27  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-94-Ն 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                 դեկտեմբերի 20-ին 

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ  

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության  2011  թվականի  նոյեմբերի  30-ի  ՀՕ-60-Ն օրենքի 15-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասում «2019 թվականի հունվարի» բառերը փոխարինել «2019 

թվականի հուլիսի» բառերովֈ 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2018թ. դեկտեմբերի 27  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-95-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                 դեկտեմբերի 20-ին 

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական 

երաշխիքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014 

թվականի դեկտեմբերի 25-ի ՀՕ-68-Ն օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «2019 

թվականի հունվարի» բառերը փոխարինել «2019 թվականի հուլիսի» բառերովֈ 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2018թ. դեկտեմբերի 27  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-96-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

 

 

Ընդունված է 2018 թվականի 

                                 դեկտեմբերի 20-ին 

 

 

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի մարտի 10-ի ՀՕ-101 օրենքի  

(այսուհետ՝ Օրենք) 9-րդ հոդվածի առաջին մասում «վարչապետը» բառը 

փոխարինել «պետական նախարարն» բառերով:   

 

Հոդված 2. Օրենքի ամբողջ տեքստում «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը 

փոխարինել «Արցախի» բառով:  

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող  օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2018թ. դեկտեմբերի 27  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-97-Ն 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

25 դեկտեմբերի 2018թ.                                                                N 1082-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 370-Ն ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 12-Ի 

N 99-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի 

մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-

րդ մասը, «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի  ՆՀ-108-Ն 

հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. «Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի 

մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում 

կատարել վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 

թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի 

պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 370-Ն 

որոշման N 2 հավելվածի N 1 աղյուսակի և N 4 հավելվածի ցուցանիշներում 

կատարել փոփոխություններ` համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների: 

2. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

փետրվարի 12-ի «Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական 

բյուջեով նախատեսված գյուղատնտեսական ծրագրերի և միջոցառումների 

մասին» N 99-Ա որոշմամբ հաստատված հավելվածի՝  

1) 4-րդ կետում «63 642,58» թիվը փոխարինել «59 142,58» թվով. 

2) 4-րդ կետի 1-ին տողում «59 570,58» թիվը փոխարինել «56 382,58» թվով. 

3) 4-րդ կետի 2-րդ տողում «4 072,0» թիվը փոխարինել «2 760,0» թվով. 

4) 11-րդ կետում «2 828 016,73» թիվը փոխարինել «2 516 016,73» թվով. 

5) 11-րդ կետի՝ 

ա. 2-րդ տողում «350 000,0» թիվը փոխարինել «338 900,0» թվով, 

բ. 5-րդ տողում «486 915,0» թիվը փոխարինել «429 015,0» թվով, 

գ. 6-րդ տողում «1 335 800,0» թիվը փոխարինել «1 192 800,0» թվով, 

դ. «Անասնապահության զարգացման խթանում» տողն ուժը կորցրած 

ճանաչել. 

6) 14-րդ կետում «45 517,37» թիվը փոխարինել «17,37» թվով. 

7) 15-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել. 

8) 16-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել. 

9) 20-րդ կետում «200 000,0» թիվը փոխարինել «167 000,0» թվով. 

10) «Ընդամենը» տողում «5 185 027,6» թիվը փոխարինել «4 685 027,6» թվով: 



3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2018 թվականի 

դեկտեմբերի 20-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                 Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1082-Ն  որոշման 
 

 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 370-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

 

(հազ.դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

 

Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ   - - - - 

          այդ թվում`  

    01       ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - - - (496 137,5) 

 1     Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, 

պետական կառավարում, ֆինան-

սական և հարկաբյուջետային 

հարաբերություններ, արտաքին 

հարաբերություններ 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

(53 000,0) 

 

 

   1   Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, 

պետական կառավարում  - - - (50 000,0) 

     03 Գործադիր իշխանության, 

պետական կառավարման 

հանրապետական և տարածքային 

կառավարման մարմինների 

պահպանում 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

(50 000,0) 

 

 

       ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի 

«Կառավարության գործերի 

կառավարչություն» առանձնացված 

ստորաբաժանում 

- 

 

- 

 

- 

 

(50 000,0) 

 

   2   Ֆինանսական և հարկաբյուջետային 

հարաբերություններ  - - - (3 000,0) 

     03 Գնումների պաշտոնական տեղեկա-

գրերի հրապարակման գործընթացի 

ապահովման և ընդհանուր օգտա-

գործման ձևաթղթերի ու խիստ 

հաշվառման փաստաթղթերի 

պատրաստման ծախսեր 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

(3 000,0) 

 

 

       ԱՀ ֆինանսների նախարարություն - - - (3 000,0) 

 3     Ընդհանուր բնույթի 

ծառայություններ - - - (31 500,0) 

   1   Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով 

ընդհանուր բնույթի ծառայու-

թյուններ  

- 

 

- 

 

- 

 

(20 000,0 

) 

     02 Քաղաքացիական ծառայության 

կադրերի ռեզերվում գտնվող քաղա-

քացիական ծառայողների վարձա-

տրության հետ կապված ծախսեր 

- 

 

- 

 

- 

 

(20 000,0) 

 



       ԱՀ քաղաքացիական ծառայության 

խորհուրդ - - - (20 000,0) 

   3   Ընդհանուր բնույթի այլ 

ծառայություններ  - - - (11 500,0) 

     04 Տեղեկատվական և վերլուծական 

աշխատանքների իրականացման 

ծախսեր 

- 

 

- 

 

- 

 

(11 500,0) 

 

       ԱՀ կառավարություն - - - (11 500,0) 

 7     Պետական պարտքի գծով 

գործառնություններ - - - (411 637,5) 

   1   Պետական պարտքի գծով 

գործառնություններ - - - (411 637,5) 

     01 Ներգրավված փոխառու միջոցների 

սպասարկման ծախսեր (տոկոսա-

վճարներ) 

- 

 

- 

 

- 

 

(411 637,5) 

 

       ԱՀ ֆինանսների նախարարություն - - - (411 637,5) 

03       ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆ-

ԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ - - - (33 765,7) 

 3     Դատական գործունեություն և 

իրավական պաշտպանություն - - - (33 765,7) 

   1   Դատարաններ  - - - (20 000,0) 

     01 ԱՀ դատարանների պահպանում  - - - (20 000,0) 

       ԱՀ դատական դեպարտամենտ - - - (20 000,0) 

   2   Իրավական պաշտպանություն - - - (13 765,7) 

     01 Քաղաքացիներին և 

իրավաբանական անձանց 

պատճառված վնասի և այլ 

պարտավորությունների 

հատուցման ենթակա ծախսեր 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

(13 765,7) 

 

 

       ԱՀ ֆինանսների նախարարություն - - - (13 765,7) 

04       ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - - - (398 720,7) 

 2     Գյուղատնտեսություն, անտառային 

տնտեսություն, ձկնորսություն և 

որսորդություն 

- 

 

- 

 

- 

 

(467 000,0) 

 

   1   Գյուղատնտեսություն  - - - (467 000,0) 

     05 Պատվաստուկների և այլ հակահա-

մաճարակային միջոցառումների 

համար անհրաժեշտ պարագաների 

ձեռքբերում 

- 

 

- 

 

- 

 

(4 500,0) 

 

 

       ԱՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն  - - - (4 500,0) 

     12 Գյուղատնտեսական միջոցառում-

ների իրականացման ծրագրեր - - - (312 000,0) 

       ԱՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն  - - - (312 000,0) 

     15 Խոշոր եղջերավոր կենդանիների 

մսուրային պահվածքի ծախսերի 

փոխհատուցում - - - 

(45 500,0) 

 

       ԱՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն  - - - (45 500,0) 

     16 Անասնագլխաքանակի հաշվառում, 

համարակալում - - - (5 000,0) 

       ԱՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն  - - - (5 000,0) 

     17 Ազնվացեղ խոշոր եղջերավոր - - - (100 000,0) 



կենդանիների ձեռքբերում 

       ԱՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն  - - - (100 000,0) 

 3     Վառելիք և էներգետիկա - - - 65 932,3 

   5   Էլեկտրաէներգիա - - - 65 932,3 

     01 Բնակչության կողմից սպառվող 

էլեկտրաէներգիայի ծախսերի որոշ 

մասի սուբսիդավորում 

- 

 

- 

 

- 

 

65 932,3 

 

       ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարություն 

- 

 

- 

 

- 

 

65 932,3 

 

 7     Այլ բնագավառներ - - - 2 347,0 

   2   Հյուրանոցներ և հասարակական 

սննդի օբյեկտներ - - - 2 347,0 

     01 Պատվիրակությունների 

ընդունելություններ - - - 2 347,0 

       ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի 

«Կառավարության գործերի 

կառավարչություն» առանձնացված 

ստորաբաժանում 

- 

 

- 

 

- 

 

2 347,0 

 

06       ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒ-

ԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

- 

 

- 

 

- 

 

(5 000,0) 

 

 3     Ջրամատակարարում - - - (5 000,0) 

   1   Ջրամատակարարում  - - - (5 000,0) 

     01 Խմելու և ոռոգման ջրի մատակա-

րարման ծառայությունների սուբսի-

դավորում 

- 

 

- 

 

- 

 

28 000,0 

 

       ԱՀ կառավարություն - - - 28 000,0 

     02 Ջրամբարների, ջրանցքների, 

ջրատարների վերանորոգում, 

վերականգնում և պահպանում 

- 

 

- 

 

- 

 

(33 000,0) 

 

       ԱՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն  - - - (33 000,0) 

07       ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ - - - (182 608,0) 

 2     Արտահիվանդանոցային 

ծառայություններ - - - (135 669,445) 

   1   Ընդհանուր բնույթի բժշկական 

ծառայություններ - - - (10 399,693) 

     01 Բնակչության առողջության առաջ-

նային պահպանման ծառայու-

թյուններ 

- 

 

- 

 

- 

 

(10 399,693) 

 

       ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն - - - (10 399,693) 

   2   Մասնագիտացված բժշկական 

ծառայություններ - - - (24 633,376) 

     01 Մասնագիտացված բժշկական 

օգնության ծառայություններ - - - (18 127,783) 

       ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն - - - (18 127,783) 

     02 Մանկաբարձագինեկոլոգիական 

բժշկական օգնության 

ծառայություններ - - - (6 505,593) 

       ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն - - - (6 505,593) 

   3   Ստոմատոլոգիական 

ծառայություններ  - - - (903,400) 



     01 Ստոմատոլոգիական բժշկական 

օգնության ծառայություններ - - - (903,400) 

       ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն - - - (903,400) 

   4   Պարաբժշկական ծառայություններ - - - (99 732,976) 

     01 Շտապ բժշկական օգնության 

ծառայություններ - - - 1 023,614 

       ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն - - - 1 023,614 

     02 Զորակոչային և նախազորակոչային 

տարիքի անձանց բժշկական 

օգնության և փորձաքննության 

ծառայություններ 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

(13 309,530) 

 

 

       ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն - - - (13 309,530) 

     03 Հեմոդիալիզի անցկացման 

ծառայություններ - - - (23 497,060) 

       ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն - - - (23 497,060) 

     05 Անգիոգրաֆիայի անցկացման 

ծառայություններ - - - (63 950,000) 

       ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն - - - (63 950,000) 

 3     Հիվանդանոցային ծառայություններ - - - (48 905,657) 

   1   Ընդհանուր բնույթի հիվանդա-

նոցային  ծառայություններ  - - - (23 195,954) 

     01 Տեղամասային հիվանդանոցների 

հիվանդանոցային բուժօգնության 

գծով կատարած ծախսերի 

փոխհատուցում  

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

(11 687,400) 

 

 

       ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն - - - (11 687,400) 

     02 Անհետաձգելի բժշկական 

օգնության ծառայություններ - - - (5 350,610) 

       ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն - - - (5 350,610) 

     03 Բնակչության սոցիալապես 

անապահով և հատուկ խմբերում 

ընդգրկվածների բժշկական 

օգնության ծառայություններ 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

(6 157,944) 

 

 

       ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն - - - (6 157,944) 

   2   Մասնագիտացված 

հիվանդանոցային ծառայություններ - - - (11 150,408) 

     03 Մաշկային և սեռական ճանապարհ-

ներով փոխանցվող 

հիվանդությունների բժշկական 

օգնության ծառայություններ 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

(7 396,368) 

 

 

       ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն - - - (7 396,368) 

     04 Հոգեկան և նարկոլոգիական 

հիվանդների բժշկական օգնության 

ծառայություններ - - - (3 316,460) 

       ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն - - - (3 316,460) 

     05 Զորակոչային և նախազորակոչային 

տարիքի անձանց բժշկական 

օգնության և փորձաքննության - - - (437,580) 



ծառայություններ 

       ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն - - - (437,580) 

   3   Բժշկական, մոր և մանկան 

կենտրոնների ծառայություններ - - - (14 559,295) 

     01 Մանկաբարձագինեկոլոգիական 

բժշկական օգնության 

ծառայություններ 

- 

 

- 

 

- 

 

(9 578,600) 

 

       ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն - - - (9 578,600) 

     02 Մինչև 18 տարեկան երեխաների 

բժշկական օգնության 

ծառայություններ 

- 

 

- 

 

- 

 

(4 980,695) 

 

       ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն - - - (4 980,695) 

 6     Առողջապահություն (այլ դասերին 

չպատկանող) - - - 1 967,102 

   1   Առողջապահական հարակից 

ծառայություններ և ծրագրեր - - - 1 967,102 

     05 Դժվարամատչելի ախտորոշիչ 

հետազոտությունների անցկացման 

ծառայություններ 

- 

 

- 

 

- 

 

5 147,169 

 

       ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն - - - 5 147,169 

     07 Բարեգործական ծրագրերի 

օժանդակություն - - - (2 818,741) 

       ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն - - - (2 818,741) 

     08 Հաշմանդամ երեխաների 

առողջության վերականգնման 

ծառայություններ 

- 

 

- 

 

- 

 

(197,865) 

 

       ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն - - - (197,865) 

     10 Աուտիզմի և մանկական ուղեղային 

կաթվածով տառապող հիվանդ 

երեխաների ցերեկային խնամքի 

ծառայություններ 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

(163,461) 

 

 

       ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն - - - (163,461) 

09       ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ - - - (3 000,0) 

 5     Ըստ մակարդակների 

չդասակարգվող կրթություն  - - - (3 000,0) 

   2   Լրացուցիչ կրթություն - - - (3 000,0) 

     01 Պետական և քաղաքացիական 

ծառայողների ուսուցման ծրագրեր - - - (3 000,0) 

       ԱՀ պետական նախարարի 

աշխատակազմ - - - (3 000,0) 

10       ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - - - (470 000,0) 

 2     Ծերություն - - - (92 000,0) 

   1   Ծերություն - - - (92 000,0) 

     01 Սպայական անձնակազմի և նրանց 

ընտանիքների անդամների 

կենսաթոշակներ - - - (2 000,0) 

       ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հար-

ցերի և վերաբնակեցման նախարա-

րություն - - - (2 000,0) 



     02 Շարքային զինծառայողների և 

նրանց ընտանիքների անդամների 

կենսաթոշակներ 

- 

 

- 

 

- 

 

(2 000,0) 

 

       ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական  

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն - - - (2 000,0) 

     03 Սոցիալական կենսաթոշակներ - - - (18 000,0) 

       ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական 

 հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն - - - (18 000,0) 

     04 Օրենքով և ԱՀ Նախագահի  

հրամանագրով սահմանված 

կենսաթոշակներ և դրամական 

պարգևատրումներ  

- 

 

- 

 

- 

 

(10 000,0) 

 

       ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական 

 հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

- 

 

- 

 

- 

 

(10 000,0) 

 

     06 Աշխատանքային կենսաթոշակներ - - - (60 000,0) 

       ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական 

 հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

- 

 

- 

 

- 

 

(60 000,0) 

 

 3     Հարազատին կորցրած անձինք  - - - (30 000,0) 

   1   Հարազատին կորցրած անձինք  - - - (30 000,0) 

     01 Կենսաթոշակառուի մահվան 

դեպքում տրվող թաղման նպաստ - - - (30 000,0) 

       ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

- 

 

- 

 

- 

 

(30 000,0) 

 

 4     Ընտանիքի անդամներ և զավակներ - - - (83 000,0) 

   1   Ընտանիքի անդամներ և զավակներ - - - (83 000,0) 

     02 Միանվագ պարտադիր պետական 

ապահովագրական վճարներ ԱՀ 

պաշտպանության և փրկարարա-

կան ծառայության ժամանակ 

հաշմանդամ դարձած 

զինծառայողներին և զոհված 

(մահացած) զինծառայողների ու 

փրկարար ծառայողների 

ընտանիքներին 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

(13 000,0) 

 

 

 

 

       ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական 

 հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

- 

 

- 

 

- 

 

(13 000,0) 

 

     03 Պետական նպաստներ  - - - (7 000,0) 

       ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական 

 հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

- 

 

- 

 

- 

 

(7 000,0) 

 

     05 Պետական աջակցություն առանց 

ծնողական խնամքի մնացած 

երեխաներին  

- 

 

- 

 

- 

 

(8 000,0) 

 

       ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական  

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

- 

 

- 

 

- 

 

(8 000,0) 

 

     14 ԱՀ հիշարժան օրերի 

կապակցությամբ միանվագ 

դրամական օգնության վճարում 

- 

 

- 

 

- 

 

(5 000,0) 

 

       ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական 

 հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

- 

 

- 

 

- 

 

(5 000,0) 

 



     16 Քաղաքացիների խնայողություն-

ների ինդեքսավորման ծախսեր - - - (50 000,0) 

       ԱՀ ֆինանսների նախարարություն - - - (50 000,0) 

 5     Գործազրկություն - - - (25 000,0) 

   1   Գործազրկություն - - - (25 000,0) 

     01 Աշխատաշուկայում անմրցունակ 

անձանց աշխատանքի տեղավոր-

ման դեպքում գործատուին միան-

վագ փոխհատուցման տրամադրում 

- 

 

- 

 

- 

 

(2 000,0) 

 

       ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական  

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

- 

 

- 

 

- 

 

(2 000,0) 

 

     03 Գործազուրկների և աշխատանքից 

ազատման ռիսկ ունեցող` 

աշխատանք փնտրող անձանց 

մասնագիտական ուսուցման 

կազմակերպում 

- 

 

- 

 

- 

 

(10 000,0) 

 

       ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

- 

 

- 

 

- 

 

(10 000,0) 

 

     05 Աշխատաշուկայում անմրցունակ  

անձանց աշխատանքի տեղավորման 

դեպքում գործատուին 

աշխատավարձի մասնակի և 

հաշմանդամություն ունեցող անձին 

ուղեկցողի համար աշխատավարձի 

փոխհատուցման տրամադրում  

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

(3 000,0) 

 

 

       ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական  

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

- 

 

- 

 

- 

 

(3 000,0) 

 

     06 Պետական աջակցություն 

գործազուրկներին - - - (10 000,0) 

       ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական 

 հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

- 

 

- 

 

- 

 

(10 000,0) 

 

 7     Սոցիալական հատուկ արտո-

նություններ (այլ դասերին 

չպատկանող)  

- 

 

- 

 

- 

 

(209 000,0) 

 

   1   Սոցիալական հատուկ արտո-

նություններ (այլ դասերին 

չպատկանող)  

- 

 

- 

 

- 

 

(209 000,0) 

 

     01 Վերաբնակիչների և փախստական-

ների սոցիալական խնդիրների 

լուծման միջոցառումներ  

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

(103 000,0) 

 

       ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական  

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

- 

 

- 

 

- 

 

(103 000,0) 

 

     03 Հայրենական մեծ պատերազմի 

վետերանների պատվովճարներ - - - (4 000,0) 

       ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական 

 հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

- 

 

- 

 

- 

 

(4 000,0) 

 

     04 Ամենամսյա դրամական 

օգնություններ և պարգևավճարներ - - - (35 000,0) 

       ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական 

 հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

- 

 

- 

 

- 

 

(35 000,0) 

 

     05 Բնակարան վարձելու կամ - - - (15 000,0) 



ժամանակավոր կացարանով 

ապահովման նպատակով 

ֆինանսական օգնության 

տրամադրում 

       ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական  

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

- 

 

- 

 

- 

 

(15 000,0) 

 

     06 Վերաբնակեցման նպատակով 

բնակարանաշինության ծախսեր - - - (52 000,0) 

       ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական  

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

- 

 

- 

 

- 

 

(52 000,0) 

 

 9     Սոցիալական պաշտպանություն 

(այլ դասերին չպատկանող) - - - (31 000,0) 

   2   Սոցիալական պաշտպանությանը 

տրամադրվող օժանդակ 

ծառայություններ (այլ դասերին 

չպատկանող) 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

(31 000,0) 

 

 

     02 Կենսաթոշակների, 

պատվովճարների, աշխատանքային 

խեղման հետևանքով պատճառված 

վնասի փոխհատուցման, 

ամենամսյա պարգևավճարների, 

դրամական օգնությունների և 

պարգևատրումների վճարման հետ 

կապված ծառայություններ 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

(16 000,0) 

 

 

       ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական  

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

- 

 

- 

 

- 

 

(16 000,0) 

 

     03 ԱՀ պաշտպանության 

նախարարության համակարգի 

կենսաթոշակների և դրամական 

օգնությունների փոստային 

առաքման ծախսեր 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

(15 000,0) 

 

 

       ԱՀ պաշտպանության 

նախարարություն - - - (15 000,0) 

11       ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ 

ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ - - - 1 589 231,9 

 1     Պետական բյուջեի և համայնքների 

պահուստային ֆոնդեր - - - 49 231,9 

   1   Պետական բյուջեի պահուստային 

ֆոնդ - - - 49 231,9 

      01 Պետական բյուջեի պահուստային 

ֆոնդ - - - 49 231,9 

        ԱՀ կառավարություն - - - 49 231,9 

  2     Այլ ծախսեր - - - 1 540 000,0 

    1   Այլ ծրագրեր - - - 1 540 000,0 

      02 Կապիտալ ներդրումներ - - - 1 600 000,0 

         ԱՀ քաղաքաշինության  

  նախարարություն - - - 1 600 000,0 

      04 Հատուկ նպատակների ծախսեր - - - (60 000,0) 

        ԱՀ կառավարություն  - - - (60 000,0) 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                   Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 



Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1082-Ն  որոշման 

 

(հազ.դրամ) 

ՀՀ ԱՀ շրջանների և համայնքների  

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունները  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները՝ փակագծերում) 

   

  Տարի 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ - 

 այդ թվում`  

4 Մարտակերտի  շրջան - 

 այդ թվում`  

22 Մատաղիս 700,0 

27 Նոր Այգեստան 800,0 

31 Նոր Մարաղա (1500,0) 

 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                  Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

26 դեկտեմբերի 2018թ.                                                                N 1088-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՄԱՅԻՍԻ 11-Ի N 350-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

«Իրավական ակտերի մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետու-

թյան կառավարությունը   ո ր ո շ ու մ  է.  

1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մայիսի 

11-ի «Արցախի Հանրապետությունում բուսաբուծության համալիր զարգաց-

ման ծրագիրը հաստատելու մասին» N 350-Ն որոշմամբ հաստատված 

հավելվածի N 2 աղյուսակը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն 

հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                         Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2018 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1088-Ն  որոշման 

 
«Աղյուսակ N 2 

Բուսաբուծության զարգացման ծրագրի իրագործման համար պահանջվող ներդրումները       
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              ֆոսֆոր կալիում  

1 Կաթիլային 

համակարգ 

481   719252000    3000000 14000000      736252000 

2 Եգիպտացորեն 

(հատիկ) 

1352 20   27035 45959500         45959500 

3 Եգիպտացորեն 

(սիլոս) 

187 30   5610 9537000         9537000 

4 Հնդկացորեն 1250 80   100000 54000000         54000000 

5 Արևածաղիկ 3250 5   16250 77675000      73290000 24430000 48860000 150965000 

6 Սոյա 200 55   11000 6930000     650000 4200000 1400000 2800000 11780000 

7 Կտավատ 2740 50   137000 95900000      19180000 19180000  115080000 

8 Առվույտ 400 20   8000 13600000         13600000 

9 Ռայգրաս 34,4 35   1204 2408000         2408000 

10 Ոլոռ 100 200   20000 7600000         7600000 

11 Սիսեռ 170 100   17000 9860000         9860000 

12 Ոսպ 100 120   12000 13200000         13200000 



13 Լոբի 10 100   1000 300000         300000 

14 Ծխախոտ   3525       35250000     35250000 

15 Բանջարեղեն 500      100000000        100000000 

16 Կարտոֆիլ 200      30000000        30000000 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 10974  3525 719252000  336969500 130000000 3000000 14000000 35250000 650000 96670000 45010000 51660000 1335791500 

          

 

 

 

 
       ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

         ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

         ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                                                Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

27 դեկտեմբերի 2018թ.                                                                N 1089-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ,  ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի  N 370-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասը, «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի  ՆՀ-108-Ն 

հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. «Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի 

մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի N1 հավելվածի N1 աղյուսակում 

կատարել վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 

թվականի  դեկտեմբերի 29-ի «Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի 

պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 370-Ն 

որոշման N2 հավելվածի N1 աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել փոփոխու-

թյուններ` համաձայն  հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                            Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1089-Ն որոշման 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 370-Ն  

ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազ.դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո
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բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները` փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

          ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ   - - - - 

          այդ թվում`          

04       ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - - -   

  1     Ընդհանուր բնույթի տնտեսա-

կան, առևտրային և աշխատան-

քի գծով հարաբերություններ - - - (3 000,0) 

    1   Ընդհանուր բնույթի 

տնտեսական և առևտրային 

հարաբերություններ  - - - (3 000,0) 

      02 Տնտեսական զարգացման 

ծրագրեր - - - (3 000,0) 

        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրա-

կան ենթակառուցվածքների 

նախարարություն - - - (3 000,0) 

  5      Տրանսպորտ - - - 3 000,0  

    1   Ճանապարհային տրանսպորտ - - - 3 000,0  

      01 Պետական ֆինանսական 

աջակցություն նպատակային 

տրանսպորտային ծառայու-

թյունների մատուցմանը - - - 3 000,0  

        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրա-

կան ենթակառուցվածքների 

նախարարություն - - - 3 000,0  

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                  Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

27 դեկտեմբերի 2018թ.                                                                N 1090-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018   

ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 855-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն 

հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

հոկտեմբերի 25-ի «Արցախի Հանրապետության 2018  թվականի պետական 

բյուջեում վերաբաշխում,  Արցախի Հանրապետության  կառավարության 2017 

թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 370-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատա-

րելու և ֆինանսական միջոցներ հատկացնելու  մասին» N 855-Ն որոշման 2-րդ 

կետում «սոցիալ-տնտեսական» բառերից հետո լրացնել «և այլ» բառերը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 
«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                            Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

27 դեկտեմբերի 2018թ.                                                                N 1094-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 370-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասը, «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-

րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  որոշում է. 
1. «Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի NN 1, 2.1, 2.4 և 2.5 

աղյուսակներում կատարել վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Արցախի Հանրապետության 

2018 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների 

մասին» N 370-Ն որոշման N 2 հավելվածի NN 1, 2.1, 2.4 և 2.5 աղյուսակների ցուցա-

նիշներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն NN 1, 2, 3 և 4 հավելվածների: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 
 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                            Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 1  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1094-Ն որոշման 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 370-Ն  

ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

(հազ.դրամ) 
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Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները՝ 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

         ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ        - 

         այդ թվում          

08   

  

  ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ 

ԿՐՈՆ 
      

- 

 2   20 Մշակութային ծառայություններ - - - (748.7) 

    1 21 Գրադարաններ - - - 8424,0 

      01 Պետական աջակցություն 

գրադարաններին  - - - 8424,0 

        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդութ-

յան հարցերի  և զբոսաշրջության 

նախարարություն - - - 8424,0 

    5 05 Արվեստ - - - (7200.0) 

      02 Պետական աջակցություն 

թատրոններին - - - (2414.0) 

        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդութ-

յան հարցերի  և զբոսաշրջության 

նախարարություն - - - (2414.0) 

      03 Պետական աջակցություն համեր-

գային կազմակերպություններին - - - (3000.0) 

        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդութ-

յան հարցերի  և զբոսաշրջության 

նախարարություն - - - (3000.0) 

      04 Մշակութային միջոցառումներ - - - 3514,0 

        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդութ-

յան հարցերի  և զբոսաշրջության 

նախարարություն - - - 3514,0 

    

  

06 Կենտրոնացված կարգով գույքի, 

երաժշտական գործիքների և 

բեմական հագուստի ձեռքբերում - - - (2300.0) 

    

  01 

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդութ-

յան հարցերի  և զբոսաշրջության 

նախարարություն - - - (2300.0) 

    

  

07 Մշակութային միասնական 

պորտալ համակարգի ստեղծում - - - (3000.0) 

    

  02 

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդութ-

յան հարցերի  և զբոսաշրջության 

նախարարություն - - - (3000.0) 

    7   Հուշարձանների և մշակութային - - - (1972.7) 



արժեքների վերականգնում և 

պահպանում 

    

  

02 Հուշարձանների  վերականգնում 

և պահպանման ծախսեր - - - (1972.7) 

    

  

  ԱՀ մշակույթի, երիտասարդութ-

յան հարցերի  և զբոսաշրջության 

նախարարություն - - - (1972.7) 

  4 

  

  Կրոնական  և հասարակական 

այլ ծառայություններ - - - 748,7 

    1   Երիտասարդական ծրագրեր - - - 748,7 

    

  

01 Երիտասարդական 

միջոցառումներ - - - 748,7 

    

  

  ԱՀ մշակույթի, երիտասարդութ-

յան հարցերի  և զբոսաշրջության 

նախարարություն - - - 748,7 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                  Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

Հավելված N 2  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1094-Ն որոշման 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 2.1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 370-Ն  

ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 2.1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

(հազ.դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

Ծրագրերի և կատարողների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

I եռամ-

սյակ 

I կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի  

8 2 1 
ԱՀ մշակույթի, երիտասարդու-

թյան հարցերի  և զբոսաշրջության 
նախարարություն 

- - - 8 424,0  

      
«Հ. Թումանյանի անվան հանրա-

պետական գրադարան» ՊՈԱԿ 
- - - 8 424,0  

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - - 8 424,0  

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                  Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 



Հավելված N 3  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1094-Ն որոշման 

 
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 2.4 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 370-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 2.4 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

(հազ.դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

Ծրագրերի և կատարողների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  (ավելա-

ցումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

I եռամ-

սյակ 

I կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի  

8 2 5 
ԱՀ մշակույթի, երիտասարդու-

թյան հարցերի  և զբոսաշրջության 
նախարարություն 

- - - (2 414,0) 

      
«Ստեփանակերտի Վահրամ Փա-

փազյանի անվան պետական 

դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ 

- - - (2 414,0) 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - - (2 414,0) 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                  Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

Հավելված N 4  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1094-Ն որոշման 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 2.5 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 370-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 2.5 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

(հազ.դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

Ծրագրերի և կատարողների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  (ավելա-

ցումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

I եռամ-

սյակ 

I կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի  

8 2 5 
ԱՀ մշակույթի, երիտասարդու-

թյան հարցերի  և զբոսաշրջության 
նախարարություն 

- - - (3 000,0) 

      
«Արցախի պետական կամերային 

նվագախումբ» ՊՈԱԿ 
- - - (3 000,0) 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - - (3 000,0) 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                  Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

27 դեկտեմբերի 2018թ.                                                                N 1100-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 

 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 1-Ի N 135-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Արցախի  Հանրապետության 

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի  

մարտի 1-ի «Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2018 թվականի 

գործունեության միջոցառումների ծրագրի մասին» N 135-Ն որոշման 

հավելվածի 17-րդ, 30-րդ, 34-35-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

27 դեկտեմբերի 2018թ.                                                                N 1101-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 24-Ի N 34 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ                            

2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 6-Ի N 133-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ  

ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության  

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.  
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 

թվականի հունվարի 24-ի «Ամենամսյա դրամական օգնության մասին» N 34 

որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) որոշման 1-ին կետից հանել «զոհված՝ հետմահու «Մարտական խաչ» 

1-ին և (կամ) 2-րդ աստիճանի շքանշանով պարգևատրված անձանց 

ընտանիքների,» բառերը.  

2) որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի՝ 

ա. 2-րդ կետի 10.1-ին, 5-րդ կետի 5.1-ին, 14-րդ կետի 12.1-ին 

ենթակետերն ուժը կորցրած ճանաչել, 

բ. 7-րդ կետից հանել «Զոհված՝ հետմահու «Մարտական խաչ» 1-ին և 

(կամ) 2-րդ աստիճանի շքանշանով պարգևատրված անձի ընտանիքում 

դրամական օգնություն ստանալու իրավունք ունեցող երկու և ավելի անձանց 

դեպքում դրամական օգնություն նշանակվում է զոհվածի ընտանիքի 

չափահաս անդամներից մեկին՝ ընտանիքի բոլոր անդամների համար: 

Ընտանիքի՝ դրամական օգնության իրավունք ունեցող անդամի պահանջով 

նրա բաժնեմասն առանձնացվում է: Այս դեպքում ընտանիքի անդամի 

դրամական օգնության բաժնեմասը հաշվարկվում է դրամական օգնության 

գումարն ընտանիքի՝ դրամական օգնության իրավունք ունեցող անդամների 

թվի վրա բաժանելու միջոցով: Դրամական օգնության առանձնացված 

բաժնեմասը վճարվում է դիմելու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից: 18 տարին 

չլրացած երեխային դրամական օգնություն նշանակելու (դրամական 

օգնության բաժնեմասն առանձին վճարելու) մասին դիմում ներկայացնում է 

նրա օրինական ներկայացուցիչը՝ ծնողը, խնամակալը, որդեգրողը, 

դատարանի վճռով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված 

անձի դեպքում՝ խնամակալը:» նախադասությունները: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 

թվականի մարտի 6-ի «Միանվագ դրամական օգնության մասին» N 133-Ն 

որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները. 

1) որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի՝ 

ա. 2-րդ կետում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին, 2.2-րդ 

ենթակետեր. 



«2.1) Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ, ինչպես 

նաև ծառայողական կամ պաշտոնեական պարտականությունները 

կատարելիս զոհված (մահացած)՝ հետմահու «Մարտական խաչ» 1-ին և (կամ) 

2-րդ աստիճանի շքանշանով պարգևատրված անձանց ընտանիքների 

անդամները՝ ծնող(ներ)ը, ամուսինը, 18 տարին չլրացած երեխան 

(ուսումնական հաստատությունում առկա (ցերեկային) ուսուցմամբ սովորելու 

դեպքում մինչև ուսումնական հաստատությունն ավարտելը, բայց մինչև իր 23 

տարին լրանալը), 18 տարեկան և դրանից բարձր տարիքի հաշմանդամ 

զավակը, եթե նա հաշմանդամ է ճանաչվել մինչև իր 18 տարին լրանալը և ունի 

աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության 3-րդ աստիճանի 

սահմանափակում (այսուհետ՝ զոհված՝ հետմահու «Մարտական խաչ»    1-ին 

և (կամ)  2-րդ աստիճանի շքանշանով պարգևատրված անձի ընտանիքի 

անդամ), 

2.2) Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ժողովրդական 

պատգամավորների մարզային խորհրդի 20-րդ գումարման արտահերթ 

նստաշրջանին և 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Ստեփանակերտում 

գումարված Լեռնային Ղարաբաղի մարզային խորհրդի և Շահումյանի 

շրջանային խորհրդի միացյալ նիստին մասնակցած պատգամավորները 

(այսուհետ՝ պատգամավոր),», 

բ. 3-րդ կետում «չափ» բառից հետո լրացնել «՝ բացառությամբ սույն կետի 

2-րդ պարբերությամբ նախատեսված դեպքի» բառերը և լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ նոր պարբերություն. 

«Որպես զոհված զինծառայողի և զոհված՝ հետմահու «Մարտական 

խաչ» 1-ին և (կամ) 2-րդ աստիճանի շքանշանով պարգևատրված անձի 

ընտանիքի անդամ դրամական օգնության իրավունք ունեցող անձին 

վճարվում է երկու դրամական օգնություն:», 

գ. 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«5. Սույն կարգի 2-րդ կետի 2-րդ, 5.3-րդ ենթակետերում նշված 

ընտանիքների բոլոր անդամների համար նշանակվում է մեկ դրամական 

օգնություն՝ առանց բաժնեմասը առանձնացնելու իրավունքի, բացառությամբ 

2-րդ կետի 2.1-ին ենթակետում նշված ընտանիքի, որի դեպքում դրամական 

օգնություն ստանալու իրավունք ունեցող երկու և ավելի անձանց դեպքում 

դրամական օգնություն նշանակվում է ընտանիքի չափահաս անդամներից 

մեկին՝ ընտանիքի բոլոր անդամների համար: Ընտանիքի՝  դրամական 

օգնության իրավունք ունեցող անդամի պահանջով նրա բաժնեմասն 

առանձնացվում է: Այս դեպքում ընտանիքի անդամի դրամական օգնության 

բաժնեմասը հաշվարկվում է դրամական օգնության գումարն ընտանիքի 

դրամական օգնության իրավունք ունեցող անդամների թվի վրա բաժանելու 

միջոցով: Դրամական օգնության առանձնացված բաժնեմասը վճարվում է 

դիմելու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ից: 18 տարին չլրացած երեխային 

դրամական օգնություն նշանակելու (դրամական օգնության բաժնեմասն 

առանձին վճարելու) մասին դիմում ներկայացնում է նրա օրինական 

ներկայացուցիչը՝ ծնողը, խնամակալը, որդեգրողը, դատարանի վճռով 

անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված անձի դեպքում՝ 

խնամակալը:», 

դ. 7-րդ կետում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին, 2.2-րդ 

ենթակետեր. 



«2.1) զոհված՝ հետմահու «Մարտական խաչ» 1-ին և (կամ) 2-րդ 

աստիճանի շքանշանով պարգևատրված անձանց ընտանիքների անդամները՝ 

զոհված՝ հետմահու «Մարտական խաչ» 1-ին և (կամ) 2-րդ աստիճանի 

շքանշանով պարգևատրելու մասին Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

հրամանագիրը կամ համապատասխան վկայականը, ամուսնության 

վկայականը՝ ամուսնու համար, զոհված՝ հետմահու «Մարտական խաչ» 1-ին և 

(կամ) 2-րդ աստիճանի շքանշանով պարգևատրված անձի ծննդյան 

վկայականը՝ ծնողի համար, երեխայի ծննդյան վկայականը և երեխայի 

ծնողների ամուսնության վկայականը (կամ հայրության ճանաչման 

վկայականը) երեխայի համար, ըստ անհրաժեշտության՝ առկա (ցերեկային) 

ուսուցմամբ սովորելը հաստատող փաստաթուղթը, հաշմանդամ ճանաչելու 

մասին բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու 

պետական մարմնի տված տեղեկանքը, ինչպես նաև 18 տարին չլրացած 

երեխայի օրինական ներկայացուցիչը՝ ծնողը, խնամակալը, որդեգրողը, 

դատարանի վճռով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչված 

անձի խնամակալը հանդիսանալը հաստատող փաստաթղթեր, 

2.2) պատգամավորները՝ պատգամավորի վկայականի պատճենը կամ 

կարգավիճակը հաստատող այլ փաստաթուղթը,», 

ե. 17-րդ կետում «Մահվան կամ Արցախի Հանրապետության 

հաշվառումից հանվելու պատճառով» բառերը փոխարինել «Նշանակված, 

սակայն» բառերով. 

2) որոշմամբ հաստատված թիվ 2 հավելվածի աղյուսակը լրացնել 2.1-

ին, 2.2-րդ կետերով.  

« 

 ». 

3) որոշմամբ հաստատված թիվ 6 հավելվածի աղյուսակը լրացնել 2.1-

ին, 2.2-րդ կետերով. 

« 

 ». 

4) որոշմամբ հաստատված թիվ 7 հավելվածի աղյուսակը լրացնել 2.1-

ին, 2.2-րդ կետերով. 

« 

 »: 

2.1. Զոհված՝ հետմահու «Մարտական խաչ» 

1-ին և (կամ) 2-րդ աստիճանի շքանշա-

նով պարգևատրված անձանց ընտա-

նիքների անդամներ 

40 000 40 000 40 000 

2.2. Պատգամավորներ 50 000 50 000 50 000 

2.1. Զոհված՝ հետմահու «Մարտական խաչ» 1-ին և 

(կամ) 2-րդ աստիճանի շքանշանով պարգևա-

տրված անձանց ընտանիքների անդամներ 

       

2.2. Պատգամավորներ        

2.1. Զոհված՝ հետմահու «Մարտական խաչ» 1-ին և 

(կամ) 2-րդ աստիճանի շքանշանով պարգևատր-

ված  անձանց ընտանիքների անդամներ 

      

2.2. Պատգամավորներ       



3. Սահմանել, որ. 

1)  մինչև 2019 թվականի հունվարի 1-ն Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության 

սոցիալական ապահովության պետական գործակալության կենսաթոշակ 

նշանակող ստորաբաժանումների կողմից զոհված՝ հետմահու «Մարտական 

խաչ» 1-ին և (կամ) 2-րդ աստիճանի շքանշանով պարգևատրված անձանց 

ընտանիքներին նշանակված ամենամսյա դրամական օգնության 

վճարումները դադարեցվում են 2019 թվականի հունվարի 1-ից. 

2)  սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված ընտանիքներին Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարության աշխատակազմի սոցիալական ծառայության տարածքային 

գործակալությունների կողմից նշանակվում է հիշարժան օրերի 

կապակցությամբ տրամադրվող միանվագ դրամական օգնություն՝ Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի մարտի 6-ի 

«Միանվագ դրամական օգնության մասին» N 133-Ն որոշմամբ հաստատված 

թիվ 1 հավելվածով նախատեսված փաստաթղթերը ներկայացնելու դեպքում: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից: 

 

 

 «Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

27 դեկտեմբերի 2018թ.                                                                N 1109-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 918-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան` Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 

թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 

ջեռուցման օրերի առավելագույն քանակ սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 765-Ն 

որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 918-Ն որոշման 11-ին կետի 6-րդ 

ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«6) Հադրութի շրջան՝ սույն որոշման հավելվածում նշված և չնշված 

բնակավայրերում տարեկան` 170 օր.»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2017 թվականի 

նոյեմբերի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

  
«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

27 դեկտեմբերի 2018թ.                                                                N 1113-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն 

հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.   
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 

թվականի հունիսի 27-ի N 351 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Իվանյան գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում` համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող՝ համայնքային 

սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային 

նշանակության 1,14 հեկտար այլ հողերը փոխադրել արդյունաբերության, 

ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության՝ 

գյուղատնտեսական արտադրական հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                             Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

27 դեկտեմբերի 2018թ.                                                                N 1114-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 
Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն 

հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.   
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 

թվականի դեկտեմբերի 11-ի N 598 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Կոճողոտի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականու-

թյուն հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,2 

հեկտար արոտավայրը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակու-

թյան՝ բնակելի կառուցապատման հողերի:            

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                             Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

27 դեկտեմբերի 2018թ.                                                                N 1115-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն 

հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.     
1. Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Գետաշենի  

գյուղական համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող, պետական 

սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային 

նշանակության 4,9031 հեկտար արոտավայրը և «Էներջի Ստրոյ» 

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը սեփականության 

իրավունքով պատկանող բնակավայրերի նպատակային նշանակության   0,03 

հեկտար հասարակական հողերը՝ համաձայն հավելվածի, փոխադրել 

էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների 

նպատակային նշանակության`  էներգետիկայի  օբյեկտների հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 
 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                             Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

27 դեկտեմբերի 2018թ.                                                                N 1116-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 
Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային 

օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և ղեկավարվելով Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն 

հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.     
1. Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Բրաջուրի  

գյուղական  համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող, պետական 

սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային 

նշանակության 3,0704 հեկտար արոտավայրը՝ համաձայն հավելվածի, 

փոխադրել էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ 

ենթակառուցվածքների նպատակային նշանակության` էներգետիկայի  

օբյեկտների հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                             Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

27 դեկտեմբերի 2018թ.                                                                N 1122-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018  

ԹՎԱԿԱՆԻ  ՄԱՅԻՍԻ 23-Ի N 400-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

«Իրավական ակտերի մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.  

1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մայիսի 

23-ի «Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Թաղավարդ համայնքի 

անասնաբուծության կանոնակարգման և արոտների կառավարման ծրագիրը 

հաստատելու մասին» N 400-Ն որոշման հավելվածում կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները. 

1)  3-րդ կետի՝ 

ա. 1-ին ենթակետում «5 511 400 (հինգ միլիոն հինգ  հարյուր տասնմեկ 

հազար չորս հարյուր)» բառերը փոխարինել «6 015 100 (վեց միլիոն տասնհինգ 

հազար հարյուր)» բառերով, 

բ. 2-րդ ենթակետում «12 540 000 (տասներկու միլիոն հինգ հարյուր 

քառասուն հազար)» բառերը փոխարինել «12 036 300 (տասներկու միլիոն 

երեսունվեց հազար երեք հարյուր)» բառերով, իսկ «330» թիվը՝ «316,7» թվով. 

2) աղյուսակի 1-ին և 3-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

« 

Հ/Հ Ներդրումների նպատակը 2018թ. 
Այդ թվում` ըստ եռամսյակների 

1-ին 2-րդ 3-րդ 4-րդ 

1. Արոտների ջրարբիացում  5835.1  1500.0 2500.0 1835.1 

3. 

Մակերեսային բարելավում 

(1 հեկտարի հաշվով 38 000 

ՀՀ դրամ) 

12036.3 - 4000.0 4000.0 4036.3 

». 

3) 7-րդ կետի 1-ին ենթակետում «330» թիվը փոխարինել «316,7» թվով. 

4) 8-րդ կետում «8,2» թիվը փոխարինել «7,8» թվով, իսկ «15» թիվը՝ «8,3» 

թվով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

27 դեկտեմբերի 2018թ.                                                                N 1131-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ,  ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 370-Ն ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 

8-Ի  N 79-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասը, «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի  ՆՀ-108-Ն 

հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. «Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի 

մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի NN 1, 3.1, 3.2, 3.3 

և 3.4 աղյուսակներում կատարել վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Արցախի Հանրապետու-

թյան 2018 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառում-

ների մասին» N 370-Ն որոշման N 2 հավելվածի NN 1, 3.1, 3.2, 3.3 և 3.4 

աղյուսակների ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն  NN 

1, 2, 3, 4 և 5 հավելվածների: 

2. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

փետրվարի 8-ի «Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարության 2018 թվականի կենտրոնացված միջոցառումների 

ծրագիրը հաստատելու մասին» N 79-Ա որոշմամբ հաստատված հավելվածի` 

1) «5. ԿՐԹԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ» բաժնի  

աղյուսակը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ բովանդակությամբ՝ 

«  

1 Կրթական համակարգի օպտիմալացման միջոցառումներ 674,0 

2 Տեխնոլոգիական կրթություն դպրոցներում 4326,0 

 Ընդամենը 5000,0 

». 

2) «7. ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ» բաժնի՝ 

ա. 1-ին տողում «107 898,3» թիվը փոխարինել «192 098,3» թվով. 

բ. «Ընդամենը» տողում «157 885,7» թիվը փոխարինել «242 085,7» թվով. 

3) «8. ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՐԶՖԵԴԵՐԱՑԻԱՆԵՐԻՆ» բաժնի՝ 

ա.  6-րդ տողի «7 291,0» թիվը փոխարինել «11 412,0» թվով,   

բ. «Ընդամենը» տողի «48 691,0» թիվը փոխարինել «52 812,0» թվովֈ 



3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                         Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 1   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1131-Ն  որոշման 

 
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 370-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
/հազ.դրամ/ 

Բ
ա
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ն
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Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և  դասերի 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և  

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների 

փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները` 

փակագծերում) 

I  

եռամ

-սյակ 

I  

կի-

սամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

        ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ - - - - 

        այդ թվում՝ - - - - 

08       
ՀԱՆԳԻՍՏ,ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ 

ԿՐՈՆ 
- - - 88 321,0 

 
1     

Հանգստի և սպորտի 

ծառայություններ 
- - - 88 321,0 

 
  1   

Հանգստի և սպորտի 

ծառայություններ 
- - - 88 321,0 

 
    02 Մարզական միջոցառումներ - - - 84 200,0 

 
      

ԱՀ կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն 
- - - 84 200,0 

 
    04 

Օգնություն 

մարզֆեդերացիաներին 
- - - 4 121,0 

 
      

ԱՀ կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն 
- - - 4 121,0 

09       ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ - - - 
(88 

321,0) 

  1     Նախադպրոցական կրթություն - - - 
(51 

000,0) 

    1   Նախադպրոցական կրթություն - - - 
(51 

000,0) 

      01 
Պետական աջակցություն 

մանկապարտեզներին 
- - - 

(21 

000,0) 

        
Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարան 
- - - 

(21 

000,0) 

      03 Նախադպրոցական հիմնարկներ - - - (30 



000,0) 

        ԱՀ կառավարություն - - - 
(30 

000,0) 

  2     

Տարրական, հիմնական և 

միջնակարգ ընդհանուր 

կրթություն 

- - - 
(97 

644,0) 

    1   

Տարրական, հիմնական և 

միջնակարգ ընդհանուր 

կրթություն 

- - - 
(97 

644,0) 

      01 

Պետական աջակցություն ԱՀ 

պետական հանրակրթական 

ուսումնական 

հաստատություններին 

- - - 17 420,8 

      
 

ԱՀ կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն 
- - - 1 560,0 

      
 

Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարան 
- - - 10 919,1 

      
 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ - - - 2 508,7 

      
 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ - - - 2 433,0 

      02 

Պետական աջակցություն 

«Շուշիի երաժշտանոցի 

ընկերակցության Դ.Ղազարյանի 

անվան բարեգործական 

գիշերօթիկ երաժշտանոց»-ին 

- - - 543,5 

      
 

ԱՀ կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն 
- - - 543,5 

      03 

Պետական աջակցություն ԱՀ 

շրջանների պետական 

հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների տնօրենու-

թյուններին 

- - - 
(115 

608,3) 

      
 

Մարտակերտի շրջանի 

վարչակազմ 
- - - 

(19 

000,0) 

      
 

Շահումյանի շրջանի 

վարչակազմ 
- - - 

(15 

000,0) 

      
 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ       
(5 

000,0) 

      
 

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ - - - 
(76 

608,3) 

  3   
 

Նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) և միջին 

մասնագիտական կրթություն 

- - - 4 478,3 

    1 
 

Նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) 

կրթություն 

- - - 3 486,3 

      01 Արհեստագործական - - - 3 486,3 



ուսումնարաններ 

      
 

ԱՀ կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն 
- - - 3 486,3 

    2 
 

Միջին մասնագիտական 

կրթություն 
- - - 992,0 

      03 

«Ստեփանակերտի 

պարարվեստի քոլեջ» պետական 

ոչ առևտրային կազմակեր-

պության կրթության գծով ուսա-

նողական նպաստների 

տրամադրում  

- - - 992,0 

      
 ԱՀ կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն 
- - - 992,0 

  5   
 

Ըստ մակարդակների 

չդասակարգվող կրթություն 
- - - 21 278,3 

    1 
 Արտադպրոցական 

դաստիարակություն 
- - - 106,7 

      01 

Պետական աջակցություն 

մանկապատանեկան 

ստեղծագործական 

կենտրոններին 

- - - 106,7 

        Մարտունու շրջանի վարչակազմ - - - 106,7 

    2   Լրացուցիչ կրթություն - - - 21 171,6 

      03 Ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրեր - - - 21 171,6 

      
 

ԱՀ կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն 
- - - 21 171,6 

  6   
 

Կրթությանը տրամադրվող 

օժանդակ ծառայություններ 
- - - 34 566,4 

    1 
 

Կրթությանը տրամադրվող 

օժանդակ ծառայություններ 
- - - 34 566,4 

      01 

Պետական աջակցություն 

արտասահմանյան բուհերում ԱՀ-

ից նպատակային 

ուսումնառություն ստացող 

ուսանողներին 

- - - 9 498,0 

      
 

ԱՀ կառավարություն - - - 9 498,0 

      12 
Տոն և հիշատակի օրերին 

նվիրված միջոցառումներ 
- - - 25 968,4 

      
 

ԱՀ կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն 
- - - 25 968,4 

      14 

Կենտրոնացված կարգով  

կրթական և մարզական 

հաստատությունների համար 

գույքի ձեռքբերում և 

տեղափոխում 

- - - (900,0) 

        ԱՀ կրթության, գիտության և - - - (900,0) 



սպորտի նախարարություն 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                   Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 
Հավելված N 2   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1131-Ն որոշման 

 
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2018  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N  370-Ն  ՈՐՈՇՄԱՆ  

N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
(հազ. դրամ) 

Բ
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ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

Ծրագրերի և կատարողների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  (ավելա-

ցումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

I եռամ-

սյակ 

I կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի  

09 1 1 Ստեփանակերտի քաղաքապետարան - - - (21 000,0) 

      

«Ստեփանակերտի թիվ 2 պետական 

մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 
      (21 000,0) 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - - (21 000,0) 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                  Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 
 

Հավելված N 3   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1131-Ն որոշման 

 
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2018  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.2 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 370-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 

N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.2 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ 

 ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

                                                                                                                                 (հազ. դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
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Դ
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Ծրագրերի և կատարողների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

I եռամ-

սյակ 

I կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի  

09 2 1 ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի - - - 1 560,0 



նախարարություն 

      
«Ստեփանակերտի Վ.Ջհանգիրյանի անվան 

N 11 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ 
- - - 1 560,0 

      Ստեփանակերտի քաղաքապետարան - - - 10 919,1 

      
«Ստեփանակերտի Ա.Գրիբոյեդովի անվան 

N 3 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 
- - - 1 940,4 

      
«Ստեփանակերտի Ա.Սախարովի անվան  

N 8 միջնակարգ հոսքային դպրոց» ՊՈԱԿ 
- - - 8 978,7 

      Հադրութի շրջանի վարչակազմ - - - 2 508,7 

      
«Հադրութի Մ.Մանվելյանի անվան 

միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 
- - - 2 508,7 

      Մարտունու շրջանի վարչակազմ - - - 2 433,0 

      
«Մարտունու Ն.Ստեփանյանի անվան N 1 

միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 
- - - 2 433,0 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - - 17 420,8 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                   Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 
Հավելված N 4   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1131-Ն որոշման 

 
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2018  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.3 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 370-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

N2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.3 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
(հազ. դրամ) 

Բ
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Ծրագրերի և կատարողների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

I եռամ-

սյակ 

I կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի  

09 2 1 Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ - - - (19 000,0) 

      
«Մարտակերտի շրջանի հանրակրթա-

կան ուսումնական հաստատություն-

ների տնօրենություն» ՊՈԱԿ 

- - - (19 000,0) 

      Շահումյանի շրջանի վարչակազմ       (15 000,0) 

      
«Շահումյանի շրջանի հանրակրթական 

ուսումնական հաստատությունների 

տնօրենություն» ՊՈԱԿ 

      (15 000,0) 

      Շուշիի շրջանի վարչակազմ       (5 000,0) 

      
«Շուշիի շրջանի հանրակրթական 

ուսումնական հաստատությունների 

տնօրենություն» ՊՈԱԿ 

      (5 000,0) 

      Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ       (76 608,3) 

      
«Քաշաթաղի շրջանի հանրակրթական 

ուսումնական հաստատությունների 
      (76 608,3) 



տնօրենություն» ՊՈԱԿ 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - - (115 608,3) 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                    Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
 

Հավելված N 5   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1131-Ն որոշման 

 
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2018  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.4 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 370-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 

 N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.4 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
(հազ. դրամ) 
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Ծրագրերի և կատարողների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

I եռամ-

սյակ 

I կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի  

09 

 

3 

 

1 

 

ԱՀ կրթության, գիտության և 
սպորտի նախարարություն 

- - - 3 486,3  

      

«Ստեփանակերտի արհեստա-

գործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ 
      3 486,3  

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - - 3 486,3  

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                   Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

27 դեկտեմբերի 2018թ.                                                                N 1134-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ «ՔԱՐՎԱՃԱՌԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ 

ԲՈՒԺՄԻԱՎՈՐՈՒՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՎԵՐԱՆՎԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 21-Ի N 511 ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածը և 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 71-րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  

որոշում է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության Շահումյանի շրջանի «Քարվաճառի շրջանային 

բուժմիավորում» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանել 

«Շահումյանի շրջանային բուժմիավորում» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություն: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 

թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության Շահումյանի շրջանի «Քարվաճառի 

տեղամասային հիվանդանոց» պետական փակ բաժնետիրական ընկերու-

թյունը «Քարվաճառի շրջանային բուժմիավորում» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության վերակազմակերպելու և կանոնադրությունը հաստատելու 

մասին» N 511 որոշման՝ 

1) 1-ին կետում «Քարվաճառի շրջանային բուժմիավորում» բառերը 

փոխարինել «Շահումյանի շրջանային բուժմիավորում» բառերով. 

2) 2-րդ կետով հաստատված հավելվածը շարադրել նոր խմբագրու-

թյամբ՝ համաձայն հավելվածի. 

3) 2-րդ և 5-րդ կետերում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության Շահումյանի շրջանի «Քարվաճառի 

շրջանային բուժմիավորում»» բառերը փոխարինել «Շահումյանի շրջանային 

բուժմիավորում» բառերով. 

4) 3-րդ և 4-րդ կետերը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

խմբագրությամբ. 

«3. Սահմանել, որ «Շահումյանի շրջանային բուժմիավորում» պետական 

ոչ առևտրային կազմակերպության գործունեության հիմնական առարկան և 

նպատակներն են՝ 

1) բնակչության բարձրորակ հիվանդանոցային և արտահիվանդա-

նոցային բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպումը.  



2) համալիր բժշկական կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացումն՝ 

ուղղված հիվանդությունների, հաշմանդամության և մահացության դեպքերի 

նվազեցմանը.  

3) դժբախտ պատահարների, վնասվածքների, թունավորումների, սուր և 

հանկարծակի հիվանդությունների ժամանակ առաջին և անհետաձգելի 

բժշկական օգնության ցուցաբերումը.  

4) նեղ մասնագիտական խորհրդատվության և մասնագիտացված 

բժշկական օգնության իրականացումը, ժամանակին ուղեգրումը համապա-

տասխան բժշկական հիմնարկներ կամ մասնագետների մոտ.  

5) բժշկական չափորոշիչների և ուղեցույցների մշակմանն ու ներդրմանը 

մասնակցությունը.  

6) բնակչության բժշկահիգիենիկ դաստիարակության և կանխարգելիչ 

միջոցառումների իրականացումը.  

7) բժիշկների և միջին բուժանձնակազմի որակավորման բարձրացմանը 

և վերապատրաստմանը մասնակցության կազմակերպումն՝ ըստ սահմանված 

կարգի.  

8) առողջապահական և այլ հիմնարկների, ձեռնարկությունների հետ 

համագործակցությունն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով: 

4. «Շահումյանի շրջանային բուժմիավորում» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությանը թույլատրել իրականացնել ձեռնարկատիրական 

գործունեության հետևյալ տեսակները՝ 

1) ախտորոշիչ ծառայությունների կազմակերպում. 

2) բուժական և հիվանդությունների կանխարգելիչ աշխատանքների 

կազմակերպում. 

3) առողջ ապրելակերպի քարոզչության իրականացում. 

4) հիվանդների սննդի կազմակերպում:». 

5) 5-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջա-

պահության նախարարությանը» բառերը փոխարինել «Արցախի 

Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը» բառերով: 

3. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարին՝ 

մեկամսյա ժամկետում ապահովել «Շահումյանի շրջանային բուժմիավորում» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրության փոփոխու-

թյան պետական գրանցումը: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                     Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   



Հավելված   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1134-Ն որոշման 

 

«Հավելված 

                   ԼՂՀ կառավարության 

   «21» դեկտեմբերի 2004թ. թիվ 511 որոշման 

  

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

«ՇԱՀՈՒՄՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԲՈՒԺՄԻԱՎՈՐՈՒՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ  

ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ 

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. «Շահումյանի շրջանային բուժմիավորում» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունը (այսուհետ` կազմակերպություն) շահույթ ստանալու նպատակ 

չհետապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ոչ առևտրային 

կազմակերպություն է, որը ստեղծվում է միայն առողջապահության բնագավառում 

գործունեություն իրականացնելու նպատակով: 

2. Կազմակերպությունը ստեղծված է համարվում նրա` օրենքով սահմանված 

կարգով պետական գրանցման պահից: Կազմակերպությունը ստեղծված է առանց 

ժամկետային սահմանափակման: 

3. Կազմակերպությունը, որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և 

իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով: Կազմակերպու-

թյունը կարող է իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ 

գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ 

որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

4. Կազմակերպությունն այլ կազմակերպության հիմնադիր կամ մասնակից 

կարող է հանդիսանալ միայն հիմնադրի որոշմամբ: 

5. Կազմակերպությունը պետք է ունենա Արցախի Հանրապետության 

զինանշանի պատկերով և կազմակերպության հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք: 

Կազմակերպությունը կարող է ունենալ իր անվանմամբ ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և 

անհատականացման այլ միջոցներ: 

6. Կազմակերպությունն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ: 

7. Կազմակերպությունն իր պարտավորությունների համար պատասխանատու 

է իրեն պատկանող գույքով: 

8. Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում հիմնադրի 

պարտավորությունների համար: 

9. Հիմնադիրը պատասխանատվություն է կրում մինչև կազմակերպության 

պետական գրանցումը ծագած` կազմակերպության ստեղծման հետ կապված 

պարտավորությունների համար: 

10. Կազմակերպության անվանումն է` 

1) հայերեն լրիվ` «Շահումյանի շրջանային բուժմիավորում» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպություն. 

2) հայերեն կրճատ` «Շահումյանի ՇԲՄ» ՊՈԱԿ. 

3) ռուսերեն լրիվ` Государственная некоммерческая организация "Шаумянское 

медицинское обьединение" . 

4) ռուսերեն կրճատ` ГНКО "Шаумянское медобьединение". 

5) անգլերեն լրիվ` “Shahumian Medical Union” State Non-commercial Organization. 

6) անգլերեն կրճատ` “Shahumian Medical Union” SNCO: 

11. Կազմակերպության գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապետություն, 

Շահումյանի շրջան, քաղաք Քարվաճառ: 



  

II. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ  

ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

  

12. Կազմակերպության գործունեության առարկան և նպատակներն են` 

1) բնակչության բարձրորակ հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային 

բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպումը.  

2) համալիր բժշկական կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացումն՝ 

ուղղված հիվանդությունների, հաշմանդամության և մահացության դեպքերի 

նվազեցմանը.  

3) դժբախտ պատահարների, վնասվածքների, թունավորումների, սուր և 

հանկարծակի հիվանդությունների ժամանակ առաջին և անհետաձգելի բժշկական 

օգնության ցուցաբերումը.  

4) նեղ մասնագիտական խորհրդատվության և մասնագիտացված բժշկական 

օգնության իրականացումը, ժամանակին ուղեգրումը համապատասխան բժշկական 

հիմնարկներ կամ մասնագետների մոտ.  

5) բժշկական չափորոշիչների և ուղեցույցների մշակմանն ու ներդրմանը 

մասնակցությունը.  

6) բնակչության բժշկահիգիենիկ դաստիարակության և կանխարգելիչ միջոցա-

ռումների իրականացումը.  

7) բժիշկների և միջին բուժանձնակազմի որակավորման բարձրացմանը և 

վերապատրաստմանը մասնակցության կազմակերպումն՝ ըստ սահմանված կարգի.  

8) առողջապահական և այլ հիմնարկների, ձեռնարկությունների հետ համա-

գործակցությունն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

13. Կազմակերպությունն իրականացնում է ձեռնարկատիրական գործունեու-

թյան հետևյալ տեսակները` 

1) ախտորոշիչ ծառայությունների կազմակերպում. 

2) բուժական և հիվանդությունների կանխարգելիչ աշխատանքների կազմակեր-

պում. 

3) առողջ ապրելակերպի քարոզչության իրականացում. 

4) հիվանդների սննդի կազմակերպում: 

14. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներով կազմակերպու-

թյունը կարող է զբաղվել միայն լիցենզիայի հիման վրա: 

15. Կազմակերպության գործունեության ընթացքում առաջացած շահույթն օգ-

տագործվում է սույն կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակների իրականացման 

համար: Կազմակերպության շահույթի օգտագործման կարգը սահմանում է 

հիմնադիրը: 

16. Պետական բյուջեով կազմակերպության համար ուղղակի նախատեսված 

միջոցների սահմաններում կազմակերպության կողմից պետությանը մատուցվող 

ծառայությունների, աշխատանքների և ապրանքների գնումն իրականացվում է 

«Գնումների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված 

կարգով: 

17. Կազմակերպությունը հարկերը, տուրքերը և պարտադիր այլ վճարները 

վճարում է շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող կազմակերպությունների 

համար նախատեսված կարգով ու չափով: 

  

III. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՅՔԸ 

  

18. Կազմակերպության սեփականությունը ձևավորվում է կազմակերպության 

հիմնադրման ժամանակ` հիմնադրման մասին հիմնադրի որոշմամբ սահմանված 

չափով հանձնված գույքից, հետագայում հիմնադրի կողմից սեփականության 



իրավունքով նրան հանձնվող, ինչպես նաև կազմակերպության գործունեության 

ընթացքում արտադրված և ձեռք բերված գույքից: 

19. Կազմակերպությունն իրավունք ունի օրենքի, հիմնադրի որոշումների և 

(կամ) սույն կանոնադրությանը համապատասխան, իր հայեցողությամբ տիրապե-

տելու, տնօրինելու և օգտագործելու սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող 

գույքը: 

20. Կազմակերպության սեփականության պահպանման պարտականությունը 

կրում է կազմակերպությունը: 

21. Կազմակերպության սեփականության վրա կարող է բռնագանձում 

տարածվել միայն դատական կարգով: 

22. Հիմնադիրը կարող է կազմակերպությանն անժամկետ և անհատույց 

օգտագործման իրավունքով ամրացնել ցանկացած գույք: 

Հիմնադիրն իրավունք ունի հետ վերցնել իր կողմից կազմակերպությանն 

ամրացված գույքը: 

23. Կազմակերպությունն իրավունք չունի ամրացված գույքը կամ դրա նկատ-

մամբ իր իրավունքներն օտարել, գրավ դնել, հանձնել անհատույց օգտագործման: 

Կազմակերպությունն իրավունք ունի իրեն ամրացված գույքը պետության 

անունից հանձնել վարձակալության, եթե դա արգելված չէ հիմնադրի որոշմամբ: 

Ամրացված գույքի վարձակալության ժամկետը մեկ տարուց ավել չի կարող 

սահմանվել, բացառությամբ հիմնադրի կողմից սահմանված դեպքերի: 

Ամրացված գույքի օգտագործման արդյունքում կազմակերպության ստացած 

եկամուտները կազմակերպության սեփականությունն են: 

Կազմակերպությանն ամրացված գույքի օգտագործման ընթացքում առաջացած 

անբաժանելի բարելավումները հանդիսանում են հիմնադրի սեփականությունը: 

24. Հիմնադրի կողմից գույքը կազմակերպությանն ամրացնելը հիմք չէ այդ 

գույքի նկատմամբ հիմնադրի կամ երրորդ անձանց իրավունքները դադարեցնելու կամ 

փոփոխելու համար: 

25. Հիմնադրի կողմից կազմակերպությանն ամրացված անշարժ գույքի կամ 

պետական պարտադիր գրանցման ենթակա գույքի նկատմամբ կազմակերպության 

օգտագործման իրավունքը ծագում է դրանց նկատմամբ իրավունքի պետական 

գրանցման պահից: 

  

IV. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԸ,  

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԸ 

  

26. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքին և իր 

կանոնադրությանը համապատասխան՝ կազմակերպությունը կարող է ունենալ 

հիմնարկներ, մասնաճյուղեր կամ ներկայացուցչություններ: 

27. Կազմակերպության հիմնարկները, մասնաճյուղերը կամ ներկայացուցչու-

թյունները ստեղծվում են հիմնադրի, իսկ հիմնադրի կողմից ուղղակի նախատեսված 

դեպքում` լիազորված պետական մարմնի որոշմամբ: 

28. Կազմակերպության կողմից օտարերկրյա պետություններում մասնաճյու-

ղերի և ներկայացուցչությունների ստեղծումն իրականացվում է տվյալ երկրի 

օրենսդրությանը համապատասխան, եթե Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերով այլ բան նախատեսված չէ: 

29. Արցախի Հանրապետությունում կազմակերպության հիմնարկները, մասնա-

ճյուղերն ու ներկայացուցչությունները, օրենքով սահմանված կարգով, ենթակա են 

հաշվառման իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի կողմից: 

  

 

 

 



V. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  

30. Կազմակերպության կառավարումն իրականացնում են հիմնադիրը, նրա 

կողմից լիազորված պետական մարմինը և կազմակերպության գործադիր մարմինը: 

31. Կազմակերպության հիմնադիրն է Արցախի Հանրապետությունը` ի դեմս 

Արցախի Հանրապետության կառավարության: 

32. Կազմակերպության հիմնադիրն ունի կազմակերպությանը և կառավար-

մանը վերաբերվող ցանկացած հարցի վերջնական լուծման իրավունք՝ բացառությամբ 

օրենքով նախատեսված դեպքերի: 

33. Հիմնադրի բացառիկ լիազորություններն են` 

1) կազմակերպության հիմնադրումը. 

2) կազմակերպության գործունեության առարկայի և նպատակների` այդ թվում՝ 

նրա կողմից իրականացվող ձեռնակատիրական գործունեության տեսակների 

սահմանումը. 

3) կազմակերպության կանոնադրության հաստատումը և նրա մեջ փոփոխու-

թյունների կատարումը. 

4) կազմակերպության վերակազմակերպումը և լուծարումը. 

5) կազմակերպության լուծարման հանձնաժողովի նշանակումը և լուծարման 

հաշվեկշռի հաստատումը. 

6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ 

նախատեսված այլ հարցերի լուծումը: 

34. Լիազորված պետական մարմինն իրականացնում է կազմակերպության 

ընդհանուր կառավարումը, ապահովում է նրա բնականոն գործունեությունը և 

պատասխանատվություն է կրում դրանց չկատարման կամ անպատշաճ կատարման 

համար: 

35. Լիազորված պետական մարմինն ունի հետևյալ լիազորությունները` 

1) կազմակերպության կառավարման համակարգի սահմանումը. 

2) կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով հանձնվող և (կամ) 

ամրացվող գույքի կազմի հաստատումը. 

3) սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով կազմակերպության 

կառավարման մարմինների ձևավորումը և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ 

դադարեցումը. 

4) կազմակերպության գործունեության վերահսկողությունը. 

5) կազմակերպության գործադիր մարմնի՝ Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանների, հրահանգների, կարգադրու-

թյունների ու ցուցումների կասեցումը կամ ուժը կորցրած ճանաչումը. 

6) կազմակերպության գործունեության մասին հաշվետվությունների լսումը, 

դրանց գործունեության վերստուգման արդյունքների քննումը. 

7) կազմակերպությանն ամրացված պետական սեփականության օգտագործման 

և պահպանության նկատմամբ վերահսկողության իրականացնումը. 

8) կազմակերպության սեփականության պահպանության նկատմամբ վերահս-

կողության իրականացնումը, նրա գույքի վարձակալության հանձնման, օրենքով, այլ 

իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում՝ գույքի օտարման համար 

համաձայնություն տալը. 

9) կազմակերպության կողմից խոշոր գործարքներ կնքելու համար համաձայ-

նություն տալը. 

10) կազմակերպության տարեկան հաշվետվությունների և տարեկան 

հաշվեկշռի հաստատումը. 

11) կազմակերպության լուծարման հանձնաժողովի նշանակումը և լուծարման  

հաշվեկշռի հաստատումը. 

12) հիմնադրի որոշումներով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ 

գործառույթների իրականացնումը: 



36. Կազմակերպության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականա-

ցնում է գործադիր տնօրենը, որը նշանակվում և ազատվում է (նրա լիազորությունները 

դադարում են) լիազորված պետական մարմնի կողմից, եթե հիմնադրի որոշմամբ այլ 

բան չի նախատեսված: 

37. Կազմակերպության գործադիր տնօրենն օրենքով, հիմնադրի և լիազորված 

պետական մարմնի որոշումներով, սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված 

լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է կազմակերպության գործունեու-

թյունը և կրում է պատասխանատվություն օրենքների, այլ իրավական ակտերի, 

հիմնադրի կամ լիազորված պետական մարմնի որոշումները, սույն կանոնադրության 

և կնքված պայմանագրերի պահանջները չկատարելու կամ անպատշաճ կատարելու 

համար: 

38. Կազմակերպության գործադիր տնօրենի պաշտոնում նշանակված անձի 

բացակայության դեպքում, նրան նշանակած մարմնի գրավոր որոշման համաձայն, այդ 

լիազորություններն իրականացնում է այլ անձ: 

39. Կազմակերպության գործադիր տնօրենը` 

1) առանց լիազորագրի հանդես է գալիս կազմակերպության անունից և 

ներկայացնում է նրա շահերը, կնքում գործարքներ. 

2) օրենսդրությամբ, հիմնադրի և լիազորված պետական մարմնի որոշումներով 

և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է կազմակերպության 

գույքը` այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները. 

3) տալիս է կազմակերպության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ 

թվում՝ նաև վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

4) աշխատանքի է նշանակում և աշխատանքից ազատում կազմակերպության 

աշխատակիցներին, նրանց նկատմամբ կիրառում խրախուսանքի միջոցներ և 

նշանակում կարգապահական տույժեր. 

5) բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ. 

6) կատարում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև. 

7) սահմանում է կազմակերպության կառուցվածքն ու կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների լիազորությունները. 

8) հաստատում է կազմակերպության հիմնարկների, մասնաճյուղերի և 

ներկայացուցչությունների կանոնադրությունները. 

9) նշանակում է կազմակերպության հիմնարկների, ներկայացուցչությունների և 

մասնաճյուղերի ղեկավարներին և նրանց տալիս է համապատասխան լիազորագրեր. 

10) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ 

սահմանված իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, 

հրահանգներ, տալիս կատարման համար ցուցումներ և վերահսկում դրանց 

կատարումը. 

11) իրականացնում է օրենսդրությանը չհակասող և կազմակերպության 

կառավարման այլ մարմինների չվերապահված այլ լիազորություններ: 

40. Գործադիր տնօրենի բացակայության դեպքում վերջինիս լիազորություններն 

իրականացնում է գործադիր տնօրենի տեղակալը կամ այլ անձ` Արցախի 

Հանրապետության առողջապահության նախարարի համաձայնությամբ: 

41. Կազմակերպության լիազորված պետական մարմնի ղեկավարը, կազմակեր-

պության գործադիր մարմինը, նրա տեղակալները, կազմակերպության անունից 

հանդես գալիս պետք է գործեն բարեխղճորեն և ողջամիտ` ի շահ իրենց կողմից 

ներկայացվող կազմակերպության: 

  

VI. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ 

  

42. Կազմակերպությունը կարող է վերակազմակերպվել հիմնադրի որոշմամբ՝ 

օրենքով սահմանված կարգով: 



43. Կազմակերպությունը դատական կարգով կարող է վերակազմակերպվել 

օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով: 

44. Կազմակերպության լուծարմամբ նրա գործունեությունը դադարում է` 

առանց իրավունքները և պարտականությունները իրավահաջորդության կարգով այլ 

անձանց անցնելու: 

45. Կազմակերպությունը կարող է լուծարվել հիմնադրի որոշմամբ` օրենքով 

սահմանված կարգով: 

46. Կազմակերպությունը կարող է լուծարվել նաև սնանկության հետևանքով: 

47. Կազմակերպությունը դատական կարգով կարող է լուծարվել միայն օրենքով 

նախատեսված դեպքերում և կարգով: 

48. Կազմակերպության լուծարման դեպքում կազմակերպության պարտա-

տերերի պահանջները բավարարելուց հետո մնացած գույքն ուղղվում է պետական 

բյուջե:»: 

  

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                    Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 


