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ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 35 (455) 22 «12» դեկտեմբերի 2021թ. 
 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

717 «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական 

բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 26-ի N 145-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1388-Ն որոշումը…………………......................... 
 

 

 

. 
 

718 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի 

մայիսի 23-ի N 395-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 

լրացումներ  կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1389-Ն 

որոշումը…………………………………………………………………. 
 

 

 

. 

719 «Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված կամ փաստացի 

բնակված առանձին խմբերի անձանց համար միանվագ 

դրամական օգնություն սահմանելու և միանվագ դրամական 

օգնության նշանակման ու վճարման կարգը հաստատելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 1390-Ն որոշումը…………………… 
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720 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1392-Ն որոշումը…………………………………. 
 

 

. 
 

721 «2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության 

դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների 

հետևանքով զոհված (մահացած) և անհայտ բացակայող 

ճանաչված անձանց ընտանիքների, առաջին խմբի անժամկետ 

զինվորական հաշմանդամ ճանաչված և (կամ) անօթևան մնացած 

անձանց բնակարանային ապահովման ծրագրի իրականացման 

կարգը հաստատելու և Արցախի Հանրապետության կառավա-

րության 2021 թվականի ապրիլի 21-ի N 343-Ն որոշումն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1394-Ն 

որոշումը………………….......................................................................... 
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722 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1402-Ն որոշումը………………………………… 
 

 

. 

723 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1403-Ն որոշումը………………………………… 
 

 

. 

724 «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին 

մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների և ըստ 

մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների տրվող 

որակավորումների ցանկերը հաստատելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1412-Ն որոշումը…………………......................... 

 

 

 

 

. 
 

725 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

հոկտեմբերի 2-ի N 817-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 

լրացումներ  կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1413-Ն 

որոշումը…………………………………………………………………... 
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726 «Վարորդական վկայական ստանալու համար քննություններ 

ընդունելու և վարորդական վկայական տալու կարգը, տրանս-

պորտային միջոցներ վարելու վարորդական վկայական ստանա-

լու համար պարտադիր ներկայացման ենթակա փաստաթղթերի 

ցանկը, ինչպես նաև ազգային և միջազգային վարորդական 

վկայականների ձևերն ու նկարագրերը սահմանելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի 

դեկտեմբերի 23-ի N 930 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 1414-Ն որոշումը…………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

727 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 

նոյեմբերի 23-ի N 1271-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1419-Ն որոշումը…… 
 

 

 

. 

 ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
 

 

728 «‹‹Իրավաբանական  անձանց վիճակագրական բիզնես (ձեռնար-

կատիրական) ռեգիստրի մասին›› Ձև 1-ԲՌ (տարեկան), ‹‹Անհատ 

ձեռնարկատերերի վիճակագրական բիզնես (ձեռնարկատիրա-

կան) ռեգիստրի մասին›› Ձև 2-ԲՌ (տարեկան) պետական 

վիճակագրական հարցաթերթերը ու դրանց լրացման 

հրահանգները հաստատելու և Արցախի  Հանրապետության 

Վիճակագրության պետական խորհրդի 2019 թվականի նոյեմբերի 

20-ի N 44-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ 

Վիճակագրության պետական խորհրդի N 22-Ն  որոշումը………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ, ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ 

ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ  

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ 
 

 

729 «Նոտարական գրասենյակներին առաջադրվող նվազագույն 

պահանջները և գտնվելու վայրերը սահմանելու և Արցախի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2019 

թվականի օգոստոսի 6-ի N 91-Ն հրամանն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մաuին» ԱՀ արդարադատության նախարարի N 163-Ն  

հրամանը………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

. 

730 «Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի 

և սպորտի նախարարի 2021 թվականի օգոստոսի 11-ի  N 501-Ն 

հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կրթու-

թյան, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի N 676-Ն  

հրամանը………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

. 

731 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն 

առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 2014 

թվականի ապրիլի 4-ի N 8-Ն հրամանում փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 

նախագահի N 279-Ն հրամանը…………................................................ 
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732 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիայի գործունեության 

տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

N 2300-Ա հրամանը………….................................................................. 
 

 

 

. 

733 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների գործունեության 

տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

N 2483-Ա հրամանը………….................................................................. 

 

 

. 
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734 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիայի գործունեության 

դադարեցման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

N 2552-Ա հրամանը………….................................................................. 
 

 

 

. 

735 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների գործունեության 

տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

N 2553-Ա հրամանը………….................................................................. 
 

 

 

. 

736 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիայի գործունեության 

տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

N 2554-Ա հրամանը………….................................................................. 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

        20 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1388-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն  

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի 

պետական բյուջեի մասին» օրենքի 9-րդ և «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածները՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 
1. «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի 

մասին» օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 26-

ի «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի 

կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 145-Ն որոշմամբ 

սահմանված N 2 հավելվածի N 1 աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել 

փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1388-Ն որոշման 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 

 ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N1 

ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազար դրամ)

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի գործա-

ռական դասակարգման բա-

ժինների, խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելա-

ցումները նշված են դրական նշանով, իսկ 

նվազեցումները` փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

 ամիս 
Տարի 

        ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾԱԽՍԵՐ 

այդ թվում` 
- - - - 

07       ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ - - - - 

  1     
Բժշկական ապրանքներ, 

սարքեր և սարքավորումներ 
- - - (125 060,0) 

    3   
Բժշկական սարքեր և սարքավո-

րումներ 
- - - (125 060,0) 

      01 

Կենտրոնացված կարգով 

բժշկական սարքավորումների և 

պարագաների ձեռքբերում 

- - - (125 060,0) 

        
ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն 
   (125 060,0) 

  
6     Առողջապահություն (այլ 

դասերին չպատկանող) 
- - - 125 060,0 

  
  1   Առողջապահական հարակից 

ծառայություններ և ծրագրեր 
- - - 125 060,0 

  
    02 ԱՀ առողջապահության նախա-

րարության բժշկական պահեստ  
- - - 2 000,0 

  
      ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն 
   2 000,0 

  

    03 Հանրապետությունից դուրս  

բուժման ուղեգրված հիվանդների 

ծախսերի փոխհատուցում 

   121 000,0 

  
      ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն 
   121 000,0 

  
  2   Առողջապահություն (այլ 

դասերին չպատկանող) 
- - - 2 060,0 

  

    01 Գործադիր իշխանության, 

պետական կառավարման 

հանրապետական և 

տարածքային կառավարման 

մարմինների պահպանում 

- - - 2 060,0 

  
      ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն 
     2 060,0 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                    Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

20 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1389-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ 

 ՄԱՅԻՍԻ 23-Ի N 395-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.  
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի մայիսի 

23-ի «Բազմամյա տնկարկների մշակության նպատակով վարձակալած 

հողերում ոռոգման կաթիլային համակարգով կահավորված այգի հիմնադրած 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց 

պետության և համայնքների սեփականության հողամասերի սեփականության 

իրավունքով անհատույց տրամադրման կարգը սահմանելու մասին» N 395-Ն 

որոշմամբ սահմանված հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները 

և լրացումները. 

1) 5-րդ և 16-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել. 

2) 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ կետերում «գյուղատնտեսության» բառից առաջ 

լրացնել «էկոնոմիկայի և» բառերը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից։ 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

20 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1390-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԿԱՄ ՓԱՍՏԱՑԻ 

ԲՆԱԿՎԱԾ  ԱՌԱՆՁԻՆ ԽՄԲԵՐԻ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱԿԱՆ 

ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ 

ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՈՒ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 82-

րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 

թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 3-

րդ կետով` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Սահմանել, որ Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված կամ 

փաստացի բնակված առանձին խմբերի անձանց Արցախի Հանրապետության 

պետական բյուջեի միջոցների հաշվին նշանակվում ու վճարվում է միանվագ 

դրամական օգնություն։ 

2. Հաստատել միանվագ դրամական օգնության նշանակման ու 

վճարման կարգը՝ համաձայն հավելվածի: 

3. Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և 

միգրացիայի հարցերի նախարարին՝  

1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո տասնօրյա ժամկետում 

ստեղծել միանվագ դրամական օգնություն նշանակելու դիմումներն 

ուսումնասիրող հանձնաժողով (այսուհետ՝ հանձնաժողով) և հաստատել 

հանձնաժողովի անհատական կազմն ու աշխատակարգը. 

2) ապահովել սույն որոշման հանրային իրազեկումը: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1390-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՈՒ ՎՃԱՐՄԱՆ 

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Արցախի Հանրապետությունում 

հաշվառված կամ փաստացի բնակված առանձին խմբերի անձանց համար միանվագ 

դրամական օգնության (այսուհետ՝ դրամական օգնություն) չափերը և նշանակման ու 

վճարման հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Դրամական օգնության իրավունք ունեն Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 18-ի N 186-Լ որոշմամբ սահմանված՝ 2021 

թվականի մարտ, ապրիլ, մայիս և հունիս ամիսների համար տրամադրված դրամական 

օգնության առնվազն մեկ ամսվա (այսուհետ՝ հաշվարկային ամիս) վճարացուցակում 

չընդգրկված՝ մինչև 2021 թվականի փետրվարի 10-ը (ներառյալ) ծնված և Արցախի 

Հանրապետությունում բնակվող (բնակված)՝ 

1) իգական սեռի անձինք. 

2) հաշվարկային ամսվա 1-ի դրությամբ 63 տարին լրացած անձինք. 

3) հաշվարկային ամսվա 1-ի դրությամբ 18 տարին չլրացած երեխաները. 

4) հաշվարկային ամսվա 1-ի դրությամբ հաշմանդամ ճանաչված կամ Արցախի 

Հանրապետությունում կենսաթոշակ կամ պարգևավճար ստանալու իրավունք 

ունեցող`18-63 տարեկան արական սեռի անձինք։ 

3. Անձը համարվում է Արցախի Հանրապետությունում բնակվող (բնակված), 

եթե՝ 

1) 2021 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ ունեցել է Արցախի 

Հանրապետությունում հաշվառում. 

2) մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ն առնվազն վերջին երեք ամիսը 

փաստացի բնակվել է Արցախի Հանրապետությունում՝ անկախ հաշվառված լինելու 

հանգամանքից (այսուհետ՝ փաստացի բնակված անձ)։ 

4. Դրամական օգնություն նշանակելու համար անձը գրավոր դիմում է Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարի 

(այսուհետ՝ նախարար) հրամանով ստեղծված միանվագ դրամական օգնություն 

նշանակելու դիմումներն ուսումնասիրող հանձնաժողովին (այսուհետ՝  

հանձնաժողով)՝ ներկայացնելով. 

1) անձը հաստատող փաստաթուղթը և դրա պատճենը. 

2) հանրային ծառայությունների համարանիշը և դրա պատճենը կամ հանրային 

ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքը կամ վավեր 

սոցիալական ապահովության քարտը և դրա պատճենը. 

3) «Արցախբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությունում (այսուհետ՝ 

«Արցախբանկ» ՓԲԸ) բացված բանկային հաշվի մասին տեղեկանքը կամ վճարային 

քարտի տրամադրման և սպասարկման պայմանագիրն ու պատճենը. 

4) փաստացի բնակված անձը՝ նաև մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ն 

առնվազն վերջին երեք ամիսն Արցախի Հանրապետությունում փաստացի բնակված 

լինելու հանգամանքը հաստատող՝ բնակշահագործման մարմնի կամ թաղային 

կոմիտեի կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի տված  փաստաթուղթը. 

5) հանձնաժողովի պահանջով՝ սույն կարգի դրույթներից բխող այլ 

փաստաթղթեր։ 

5. Անչափահաս կամ անգործունակ անձի համար սույն կարգի 4-րդ կետում 

նշված փաստաթղթերը ներկայացվում են նրա օրինական ներկայացուցչի (ծնողի, 

խնամակալի) կողմից։ Այս դեպքում ներկայացվում են  նաև օրինական ներկայացուցչի՝ 

սույն կարգի 4-րդ կետի 1-3-րդ կետերում նշված փաստաթղթերը։ 

6. Դրամական օգնությունը նշանակվում և վճարվում է. 

1) 272 000 ՀՀ դրամի չափով, եթե անձի տվյալները չեն ընդգրկվել հաշվարկային 

բոլոր ամիսների վճարացուցակում. 

2) 204 000 ՀՀ դրամի չափով, եթե անձի տվյալները չեն ընդգրկվել հաշվարկային 

երեք ամսվա վճարացուցակում. 

3) 136 000 ՀՀ դրամի չափով, եթե անձի տվյալները չեն ընդգրկվել հաշվարկային 

երկու ամսվա վճարացուցակում. 

4) 68 000 ՀՀ դրամի չափով, եթե անձի տվյալները չեն ընդգրկվել հաշվարկային 

մեկ ամսվա վճարացուցակում: 
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7. Հանձնաժողովը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուսումնասիրում է 

անձի կամ նրա ներկայացուցչի դիմումն ու կից փաստաթղթերը, ստուգում է անձի 

տվյալների համապատասխանությունը սույն կարգով սահմանված պայմանների հետ 

(այդ թվում՝ անձի տվյալները համադրում է Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 18-ի N 186-Լ որոշմամբ սահմանված 

դրամական օգնության վճարացուցակների հետ), կազմում է դրամական օգնություն 

նշանակելու կամ դրամական օգնություն նշանակելը մերժելու մասին եզրակացություն 

և ներկայացնում նախարարին: 

8. Դրամական օգնությունը նշանակվում կամ դրամական օգնության 

նշանակումը մերժվում է նախարարի հրամանով՝ հանձնաժողովի կողմից տրված 

եզրակացության հիման վրա: 

9. Անձին դրամական օգնություն նշանակելու դեպքում նրա տվյալները 

ներառվում են դրամական օգնության իրավունք ունեցող անձանց վճարացուցակում։ 

Այս դեպքում հանձնաժողովը երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում պատշաճ 

կերպով այդ մասին ծանուցում է անձին: 

10. Դրամական օգնության նշանակումը մերժելու դեպքում հանձնաժողովը 

երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում պատշաճ կերպով այդ մասին ծանուցում է 

անձին՝ նշելով մերժման պատճառները:  

11. Դրամական օգնությունը վճարվում է անկանխիկ եղանակով՝ «Արցախբանկ» 

ՓԲԸ-ում բացված հաշվին փոխանցելու միջոցով: 

12. Դրամական օգնության գումարը չի կարող արգելադրվել (դրվել արգելանքի 

տակ), բռնագանձվել կամ հաշվանցվել անձի պարտավորությունների դիմաց: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                         Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

20 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1392-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետը՝ 

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

թվականի դեկտեմբերի 1-ի N 589 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Բերքաձորի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային 

սեփականություն հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային 

նշանակության 6,5068 հեկտար արոտավայրը և պետական սեփականություն 

հանդիսացող անտառային նպատակային նշանակության 3,5021 հեկտար 

անտառը փոխադրել հատուկ նպատակային նշանակության հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

21 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1394-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 27-ԻՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ 

ՍԱՆՁԱԶԵՐԾՎԱԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ 

ԶՈՀՎԱԾ (ՄԱՀԱՑԱԾ) ԵՎ ԱՆՀԱՅՏ ԲԱՑԱԿԱՅՈՂ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ 

ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ, ԱՌԱՋԻՆ ԽՄԲԻ ԱՆԺԱՄԿԵՏ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ 

ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԵՎ (ԿԱՄ) ԱՆՕԹԵՎԱՆ ՄՆԱՑԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ 

ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 21-Ի  

N 343-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 
Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ 

հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 3-րդ կետով՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 

1. Հաստատել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության 

դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով զոհված 

(մահացած) և անհայտ բացակայող ճանաչված անձանց ընտանիքների, առաջին խմբի 

անժամկետ զինվորական հաշմանդամ ճանաչված և (կամ) անօթևան մնացած անձանց 

բնակարանային ապահովման ծրագրի իրականացման կարգը` համաձայն հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 

թվականի ապրիլի 21-ի «2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի 

Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների 

հետևանքով անօթևան մնացած և (կամ) սոցիալապես խոցելի խմբերին պատկանող 

անձնանց բնակելի տներով կամ բնակարաններով ապահովելու նպատակով Արցախի 

Հանրապետության շրջաններում բնակելի տների և բնակարանների գնման, 

վերանորոգման և տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 343-Ն որոշումը: 

3. Սահմանել, որ մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելն Արցախի 

Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 21-ի N 343-Ն որոշմամբ 

հաստատված կարգին համապատասխան բնակարանների և բնակելի տների գնման 

ընթացքավորված բնակարանային գործերը փոխանցվում են Արցախի 

Հանրապետության բնակարանային հարցերի կոմիտե: 

4. Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարին և Արցախի Հանրապետության բնակարանային 

հարցերի կոմիտեի նախագահին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո տասնօրյա 

ժամկետում ապահովել սույն որոշման 3-րդ կետով սահմանված գործընթացի 

իրականացումը: 

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                        Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 1394–Ն որոշման 

  

Կ Ա Ր Գ 

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 27-ԻՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ 

ՍԱՆՁԱԶԵՐԾՎԱԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ 

ԶՈՀՎԱԾ (ՄԱՀԱՑԱԾ) ԵՎ ԱՆՀԱՅՏ ԲԱՑԱԿԱՅՈՂ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ 

ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ, ԱՌԱՋԻՆ ԽՄԲԻ ԱՆԺԱՄԿԵՏ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ  

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԵՎ (ԿԱՄ) ԱՆՕԹԵՎԱՆ ՄՆԱՑԱԾ ԱՆՁԱՆՑ  

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ 

սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով զոհված 

(մահացած) և անհայտ բացակայող ճանաչված անձանց ընտանիքների, առաջին խմբի 

անժամկետ զինվորական հաշմանդամ ճանաչված և (կամ) անօթևան մնացած անձանց 

բնակարանային ապահովման ծրագրի իրականացման կարգը (այսուհետ` Կարգ) 

կարգավորում է Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 

2-ի N705-Ն որոշմամբ հաստատված ծրագրով (այսուհետ՝ Ծրագիր) շահառու 

ճանաչված անձանց բնակարանային ապահովման հարաբերությունները: 

2. Կարգով սահմանվում են բնակարանային հաշվառման պայմանները և 

կարգը, բնակարանային ֆոնդի ձևավորման մեխանիզմները և շահառուներին 

բնակտարածքների տրամադրման պայմաններն ու ընթացակարգը: 

3.  Կարգում կիրառվող հասկացություններն են` 

1) պատերազմական գործողություններ` 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին 

Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողություններ. 

2) լիազոր մարմին` Արցախի Հանրապետության բնակարանային հարցերի 

կոմիտե.  

3) իրավասու մարմին՝ Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմեր, 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան, Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

աշխատակազմի Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության 

կառավարության օպերատիվ շտաբ. 

4) շահառու` Կարգի 4-րդ կետում նշված անձ կամ ընտանիք. 

5) ընտանիք` ամուսնության, ազգակցության կամ որդեգրման վրա հիմնված 

մարդկանց խումբ, որի անդամները հաշվառված են նույն բնակության հասցեում և 

(կամ) փաստացի բնակվում են նույն հարկի տակ և վարում են ընդհանուր 

տնտեսություն, մասնավորապես`    

ա. առանձին ընտանիք` ամուսիններ և (կամ) զավակներ, 

բ. մեծ ընտանիք` ամուսիններ, զավակներ և վերջիններիս զավակներ. 

6) բնակարան` բազմաբնակարան բնակելի շենքում բնակության համար 

նախատեսված և իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազոր 

մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված կամ համարակալված տարածք.  

7)  բնակելի տուն՝ բնակավայրի տարածքում առանձին հողամասի վրա 

կառուցված, առանձին փոստային համար ունեցող, բնակելի, օժանդակ և կոմունալ 

հարմարություններով, իրավունքների պետական գրանցումն իրականացնող լիազոր 

մարմնում առանձին ծածկագրով գրանցված կառույց. 

8) բնակտարածք` բնակարան և (կամ) բնակելի տուն. 

9) բնակարանային ապահովման կարիք ունեցող անձ կամ ընտանիք, որի՝ 

ա. սեփականության իրավունքով պատկանող բնակտարածքի ընդհանուր 

մակերեսով ապահովվածությունը մեկ անձի կամ երկու անձից կազմված ընտանիքի 

դեպքում պակաս է 28 քառակուսի մետրից, իսկ երկուսից ավելի անդամներից 

կազմված ընտանիքների դեպքում՝ յուրաքանչյուր անդամի հաշվով պակաս է 12 

քառակուսի մետրից, 

բ. ինը տարեկանից բարձր տարբեր սեռի անձինք, բացի ամուսիններից, 

բնակվում են մեկ սենյակում և բնակտարածքի ընդհանուր մակերեսով 

ապահովվածությունը պակաս է 48 քառակուսի մետրից, 

գ. անդամը տառապում է Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարի 2019 թվականի փետրվարի 18-ի «Անձին առանձին սենյակի կամ լրացուցիչ 

բնակելի մակերեսի իրավունք վերապահող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու 

մասին» N44-Ն հրամանով հաստատված հիվանդություններից որևէ մեկով, որի 
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դեպքում նրա համար պահանջվում է առանձին սենյակ կամ լրացուցիչ բնակելի 

մակերես, և որը հաշվի առնելու դեպքում ընտանիքի մյուս անդամներից 

յուրաքանչյուրին կմնա 12 քառակուսի մետրից պակաս մակերես.   

10) բնակարանային ապահովում` Կարգով սահմանված պայմաններով 

շահառուին` 

ա. բնակտարածքի տրամադրում, 

բ. սեփականության իրավունքով պատկանող` բնակավայրերի նպատակային 

նշանակության բնակելի կառուցապատման հողամասում բնակելի տան կառուցում 

(կիսակառույց բնակելի տան շինարարության ավարտում, բնակելի տան նոր հարկի 

կառուցում կամ կցակառուցում, հիմքից նոր բնակելի տան կառուցում), 

գ. սեփականության իրավունքով պատկանող բնակտարածքի վերանորոգում 

կամ վերակառուցում. 

11)  վերանորոգում` սույն կետի 12-րդ ենթակետում նշված՝ վերակառուցման 

սահմանման տակ չընկնող շինարարական աշխատանքների ու միջոցառումների 

համալիր` ուղղված շենքի կամ կառուցվածքի հիմնական ֆիզիկատեխնիկական և 

գործառնական նշանակության վերականգնմանը, դրա առանձին կոնստրուկտիվ 

տարրերի և ինժեներական հաղորդակցուղիների ու սարքավորումների աշխատունա-

կության և շահագործողական ցուցանիշների վերականգնմանը, անհրաժեշտության 

դեպքում դրանց փոխարինմամբ. 

12) վերակառուցում` շինարարական աշխատանքների ու միջոցառումների հա-

մալիր՝ ուղղված շենքի կամ կառուցվածքի, դրա առանձին մասերի նոր գործառնական 

նշանակությամբ օգտագործմանը և (կամ) հիմնական տեխնիկատնտեսական 

ցուցանիշների փոփոխմանը, շենքի կամ կառուցվածքի հուսալիության ապահովմանն 

ու արդիականացմանը. 

13) կառուցում՝ շինարարական աշխատանքների և միջոցառումների համալիր՝ 

ուղղված բնակտարածքի շինարարությանը. 

14) կառուցապատող` բնակտարածք կառուցող մասնավոր ներդրող. 

15) կառուցապատման տարածք` բազմաբնակարան շենքերի կամ բնակելի 

տների համալիրի կառուցման տարածք. 

16) բնակելի թաղամաս` կառուցապատման տարածքում Կարգին 

համապատասխան կառուցված բազմաբնակարան շենքերի կամ բնակելի տների 

համալիր` համապատասխան բարեկարգմամբ. 

17) բնակարանային ֆոնդ` Ծրագրի շրջանակում կառուցված, լիազոր մարմնի, 

իսկ, մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը, պետական մարմինների կողմից ձեռք 

բերված (առուվաճառքի, նվիրատվության, նվիրաբերության, փոխանակության 

պայմանագրերով, այդ թվում՝ «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամից կամ 

բարեգործական այլ սուբյեկտներից որպես նվիրատվություն ստացված) բնակտարածք.   

18) բնակության համար ոչ պիտանի բնակտարածք` բնակտարածք, որն ունի 

վերանորոգման կամ վերակառուցման կարիք և (կամ) օժտված չէ կոմունալ 

հարմարություններով. 

19) բնակարանային պայմանների արհեստական վատթարացում` իրեն 

սեփականության իրավունքով պատկանող բնակտարածքի օտարում շահառուի 

կողմից 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո.  

20) գնման իրավունքի պայմանագիր` կառուցվող բնակելի թաղամասից բնակ-

տարածքի գնման իրավունքի՝ կառուցապատողի և լիազոր մարմնի միջև կնքվող 

պայմանագիր. 

21) բնակտարածքի առաջարկի հայտ` սեփականության (այդ թվում՝ համատեղ և 

բաժնային) իրավունքով պատկանող բնակտարածքի օտարման մասին բնակտարածքի 

սեփականատիրոջ կողմից լիազոր մարմին ներկայացված գրավոր առաջարկություն.   

22) բնակտարածքի սեփականատեր` բնակտարածքի առաջարկի հայտ 

ներկայացրած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ.  

23) դիմում-հարցաթերթ` շահառուի ընտանիքի անդամների անձնական 

տվյալների և բնակարանային պայմանների վերաբերյալ լիարժեք տեղեկությունների 

հավաքագրմանն ուղղված հարցեր պարունակող փաստաթուղթ (թղթային կամ 

էլեկտրոնային)` համաձայն ձև N 1-ի.  

24) բնակարանային գործ` Կարգով սահմանված և շահառուի կողմից թղթային 

կամ էլեկտրոնային ձևով ներկայացված, ինչպես նաև լիազոր մարմնի կողմից 

հավաքագրված փաստաթղթերի հավաքակազմ.  

25) բնակարանային գործերի շտեմարան` լիազոր մարմնի կողմից էլեկտրոնային 

ձևով վարվող հատուկ գրանցամատյան, որտեղ գրանցվում են շահառուների` լիազոր 

մարմնի և իրավասու մարմինների կողմից կազմված բնակարանային գործերը. 
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26) բնակարանային հաշվառում` բնակարանային ապահովման նպատակով 

շահառուի ընդգրկում հերթացուցակում` հերթական համարի տակ. 

27) հերթացուցակ` լիազոր մարմնի կողմից բնակարանային հաշվառման 

վերցված շահառուների վերաբերյալ տվյալներ պարունակող փաստաթուղթ. 

28) առաջնահերթության միավոր` հերթացուցակում շահառուների 

բնակարանային հաշվառման և բնակարանային ապահովման խնդրի լուծման 

առաջնահերթության որոշման նպատակով շահառուին տրվող թվային նիշ` համաձայն 

ձև N 1-ով սահմանված դիմում-հարցաթերթում ընդգրկված առաջնահերթության 

միավորների համակարգի:  

4. Կարգով սահմանված պայմաններով բնակարանային ապահովման 

իրավունք ունի սույն կետում նշված անձը կամ ընտանիքը.  

1) պատերազմական գործողությունների ժամանակ Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու 

կամ հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական հերթապահություն կամ հատուկ 

առաջադրանք կատարելու ժամանակ կամ հակառակորդի նախահարձակ 

գործողությունների հետևանքով զոհված (մահացած) կամ անհայտ բացակայող 

ճանաչված զինծառայողի՝ բնակարանային ապահովման կարիք ունեցող ընտանիքը.  

2) պատերազմական գործողությունների ժամանակ Արցախի Հանրապետու-

թյան պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու կամ 

հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական հերթապահություն կամ հատուկ 

առաջադրանք կատարելու ժամանակ կամ հակառակորդի նախահարձակ 

գործողությունների հետևանքով առաջին խմբի անժամկետ զինվորական հաշմանդամ 

ճանաչված՝ բնակարանային ապահովման կարիք ունեցող անձը և նրա ընտանիքը.   

3) պատերազմական գործողությունների հետևանքով Արցախի Հանրապետու-

թյան բռնազավթված համայնքներում, այդ թվում` Մարտունու շրջանի Ճարտար 

քաղաքային համայնքի և Թաղավարդ գյուղական համայնքի բռնազավթված հատված-

ներում և Քաշաթաղի շրջանի Բերձոր, Քարեգահ և Ներքին Սուս համայնքներում 2020 

թվականի սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ` 

ա. հաշվառված և առնվազն վերջին երեք ամիսներին փաստացի բնակված՝ 

բնակարանային ապահովման կարիք ունեցող անձը և նրա ընտանիքը, 

բ. առնվազն վերջին երեք տարիներին սեփականության իրավունքով իրեն 

պատկանող բնակտարածքում փաստացի բնակված՝ բնակարանային ապահովման 

կարիք ունեցող անձը և նրա ընտանիքը.  

4) 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ Արցախի 

Հանրապետությունում հաշվառված և առնվազն վերջին երեք ամիսներին փաստացի 

բնակված և պատերազմական գործողությունների հետևանքով մահացած կամ անհայտ 

բացակայող ճանաչված քաղաքացիական անձի՝ բնակարանային ապահովման կարիք 

ունեցող ընտանիքը.  

5) 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ Արցախի 

Հանրապետությունում հաշվառված և առնվազն վերջին երեք ամիսներին փաստացի 

բնակված և պատերազմական գործողությունների պատճառած ավերածությունների 

հետևանքով սեփականության իրավունքով բնակտարածք կորցրած՝ բնակարանային 

ապահովման կարիք ունեցող անձը և նրա ընտանիքը. 

6) սույն կետով սահմանված անձը կամ ընտանիքը, որը Կարգի իմաստով չունի 

բնակարանային ապահովման կարիք, սակայն ունի բնակության համար ոչ պիտանի 

բնակտարածք: 

5. Կարգի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված՝ զոհված (մահացած) կամ 

անհայտ բացակայող ճանաչված զինծառայողի, 2-րդ ենթակետով սահմանված՝ 

առաջին խմբի անժամկետ զինվորական հաշմանդամ ճանաչված անձի և 4-րդ 

ենթակետով սահմանված՝ մահացած կամ անհայտ բացակայող ճանաչված 

քաղաքացիական անձի ընտանիքների բնակարանային ապահովման ժամանակ հաշվի 

են առնվում նշված անձանց ընտանիքների հետևյալ անդամները. 

1) ամուսինը և բնակարանային ապահովման իրավունքի ծագման օրվա 

դրությամբ 18 տարին չլրացած երեխաները. 

2) անգործունակ ճանաչված կամ մինչև 26 տարեկան ուսանող կամ 18 

տարեկան և դրանից բարձր տարիքի՝ հաշմանդամություն ունեցող զավակները, եթե 

հաշմանդամություն ունեցող են ճանաչվել մինչև իրենց 18 տարին լրանալը. 

3) առաջին խմբի անժամկետ զինվորական հաշմանդամ ճանաչված անձի, 

ինչպես նաև մահացած կամ անհայտ բացակայող ճանաչված քաղաքացիական անձի 

հետ նույն հասցեում հաշվառված ծնողները, իսկ զոհված (մահացած) կամ անհայտ 

բացակայող ճանաչված զինծառայողի ծնողները՝ անկախ զինծառայողի զոհվելու 
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(մահանալու) օրվա դրությամբ վերջինիս հետ նույն հասցեում հաշվառված լինելու 

հանգամանքից. 

4) զոհված (մահացած) կամ անհայտ բացակայող ճանաչված զինծառայողի, 

առաջին խմբի անժամկետ զինվորական հաշմանդամ ճանաչված անձի և մահացած 

կամ անհայտ բացակայող ճանաչված քաղաքացիական անձի խնամքի տակ գտնվող` 

18 տարին չլրացած կամ անգործունակ ճանաչված կամ մինչև 26 տարեկան ուսանող 

կամ 18 տարեկան և դրանից բարձր տարիքի՝ հաշմանդամություն ունեցող քույրը և 

եղբայրը, եթե հաշմանդամ են ճանաչվել մինչև իրենց 18 տարին լրանալը: Քույրը և 

եղբայրը համարվում են նշված անձանց խնամքի տակ գտնվող, եթե օրենքով 

սահմանված կարգով սահմանվել է խնամակալություն, և նրանց ծնողներն ունեն 

աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու կարողության 3-րդ աստիճանի 

սահմանափակում: 

6. Բնակարանային ապահովման կարիք ունեցող չի համարվում Կարգի 4-րդ 

կետով սահմանված այն անձը կամ ընտանիքը, որը բնակվում է օրենքով սահմանված 

կարգով պետական գրանցում չստացած բնակտարածքում կամ օրենքով սահմանված 

կարգով ժառանգության բացումից հետո բնակտարածքի նկատմամբ ունի 

ժառանգական իրավունք, սակայն չի հրաժարվել իրեն հասանելիք բնակտարածքի 

նկատմամբ ժառանգության իրավունքից:  

 

2.  ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ 

 

7. Բնակարանային հաշվառման նպատակով անձը (Կարգի 4-րդ կետի 1-ին և 4-

րդ ենթակետերով սահմանված դեպքերում` զոհված կամ մահացած կամ անհայտ 

բացակայող ճանաչված անձի ամուսինը, իսկ ամուսնացած չլինելու դեպքում՝ նրա 

ծնողը, Կարգի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված անձը կամ նրա կողմից լիազորված 

անձը կամ նրա ընտանիքի չափահաս անդամը, Կարգի 4-րդ կետի 3-րդ և 5-րդ 

ենթակետերով սահմանված դեպքերում` միայնակ բնակված անձը կամ նրա կողմից 

լիազորված անձը կամ ընտանիքի չափահաս անդամը) դիմում է լիազոր կամ 

իրավասու մարմին, լրացնում դիմում-հարցաթերթը կամ ներկայացնում է լրացված 

դիմում-հարցաթերթը, որի ձևանմուշը տեղադրված է լիազոր մարմնի էլեկտրոնային 

կայքէջում: Դիմում-հարցաթերթը էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնելու 

դեպքում այն լրացվում է լիազոր մարմնի էլեկտրոնային կայքէջի առցանց դիմումների 

բաժնում:  

8. Դիմում-հարցաթերթին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը. 

1) ընտանիքի չափահաս անձի անձնագրի (հաշվառման էջով), ամուսնության 

վկայականի (ամուսնալուծված լինելու դեպքում՝ ամուսնալուծության վկայականի կամ 

ամուսնալուծության մասին դատարանի վճռի), անչափահաս երեխայի ծննդյան 

վկայականի և ընտանիքի անդամին հանրային ծառայության համարանիշ 

հատկացնելու մասին տեղեկանքի պատճենները. 

2) տեղեկանքներ ընտանիքի կազմի մասին` մշտական հաշվառման և 

փաստացի բնակության վայրերից. 

3) տեղեկանքներ բնակարանային պայմանների մասին՝ մշտական հաշվառման 

և փաստացի բնակության վայրերից. 

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված բնակտարածքի (այդ թվում` 

պատերազմական գործողությունների հետևանքով կորցրած) սեփականության 

վկայականի պատճենը.  

5) ընտանիքի անդամի՝ զոհված (մահացած) կամ անհայտ բացակայող 

ճանաչված լինելու դեպքում՝ անձի զոհվելու (մահանալու) մասին զինկոմիսարիատից 

կամ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության, ներքին գործերի և ազգային 

անվտանգության հանրապետական գործադիր մարմինների կողմից տրված 

տեղեկանքը կամ անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչելու մասին դատարանի 

վճռի պատճենը կամ մահվան պատճառական կապի մասին բժշկասոցիալական 

փորձաքննության ոլորտում իրավասու պետական մարմնի տված տեղեկանքի 

պատճենը.  

6) ընտանիքի անդամի՝ անժամկետ հաշմանդամ ճանաչված լինելու կամ 

ընտանիքում հաշմանդամություն ունեցող զավակ լինելու դեպքերում՝ 

բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնի 

կողմից տրված՝ հաշմանդամությունը հաստատող փաստաթղթի պատճենը. 

7) ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին Արցախի Հանրապետությունում և 

Հայաստանի Հանրապետությունում սեփականության իրավունքով պատկանող 

բնակտարածքի վերաբերյալ տվյալների, ինչպես նաև 2020 թվականի սեպտեմբերի                  

27-ից հետո բնակտարածքի օտարման մասին տեղեկանք(ներ)ը.  
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8) սեփականության իրավունքով շահառուին պատկանող՝ բնակավայրերի 

նպատակային նշանակության բնակելի կառուցապատման հողամասի առկայության 

դեպքում՝ դրա պետական գրանցման վկայականի պատճենը. 

9) անհրաժեշտության դեպքում Կարգով նախատեսված դրույթներին 

համապատասխան այլ փաստաթղթեր: 

9. Կարգով պահանջվող փաստաթղթերի հավաստիության համար 

պատասխանատվությունը կրում է դիմում-հարցաթերթ ներկայացրած անձը: 

Փաստաթղթերում կեղծ տվյալներ հայտնաբերվելու դեպքում անձը և (կամ) ընտանիքը 

չի հաշվառվում հերթացուցակում կամ հանվում է հերթացուցակից:  

10. Կարգով պահանջվող փաստաթղթերն ամբողջական չլինելու և (կամ) էական 

սխալներով ներկայացված լինելու դեպքում իրավասու կամ լիազոր մարմինը դիմողին 

առաջարկում է յոթ աշխատանքային օրվա ընթացքում ուղղել սխալները և (կամ) 

համալրել փաստաթղթերը: Դիմողի խնդրանքով այդ ժամկետը կարող է երկարաձգվել 

ևս յոթ աշխատանքային օրով:  

11.  Կարգով պահանջվող ամբողջական փաստաթղթերը ստանալուց հետո 

իրավասու կամ լիազոր մարմինը կազմում է բնակարանային գործը: Իրավասու 

մարմնի կողմից կազմված բնակարանային գործերը տրամադրվում են լիազոր 

մարմնին` էլեկտրոնային և (կամ) թղթային տարբերակով: Իրավասու մարմնում 

ստեղծված բնակարանային գործերի թղթային տարբերակները տրամադրվում են 

ամսական պարբերականությամբ, իսկ բացառապես թղթային տարբերակով 

ստեղծվածները` երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում հանձնման-ընդունման 

ակտով:  

12. Լիազոր մարմինը մեկամսյա ժամկետում ուսումնասիրում է բնակարանային 

գործը, ստուգում ներկայացված փաստաթղթերի և տեղեկությունների 

հավաստիությունը, որի նպատակով լիազոր մարմինը կարող է պետական 

կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից և այլ կառույցներից ու 

կազմակերպություններից ստանալ օրենքով չարգելված տեղեկություններ, իսկ 

դիմումատուի համաձայնությունը պահանջող տեղեկությունները` դիմումատուի 

կողմից ստացված գրավոր համաձայնության հիման վրա: 

13. Լիազոր մարմինը ուսումնասիրությունների և դիտարկումների արդյունքում 

կայացնում է անձի և անձի ընտանիքի` բնակարանային հաշվառման վերցնելու կամ 

բնակարանային հաշվառման վերցնելը մերժելու վերաբերյալ որոշում: 

14. Լիազոր մարմինը անձի և անձի ընտանիքի` բնակարանային հաշվառման 

վերցնելը մերժելու վերաբերյալ որոշումն ընդունելուց հետո երեք աշխատանքային 

օրվա ընթացքում դիմումատուին ծանուցում է այդ մասին` համապատասխան 

հիմնավորմամբ: 

15. Շահառուների բնակարանային գործերը լիազոր մարմնում գրանցվում են 

բնակարանային գործերի շտեմարանի համապատասխան բաժնում (այսուհետ` 

բաժին) և համարակալվում: Բաժինները ստեղծվում են առանձին-առանձին՝ ըստ 

Արցախի Հանրապետության վերահսկողության ներքո գտնվող վարչական շրջանների 

(Ստեփանակերտ քաղաքի): Բաժինները կարող են ունենալ ենթաբաժիններ, որտեղ 

հաշվառվում են Կարգի 3-րդ կետի 10-րդ ենթակետի «բ» և «գ» պարբերություններով 

սահմանված ձևով բնակարանային ապահովման համար դիմած՝ Կարգի 4-րդ կետի                    

6-րդ ենթակետում նշված շահառուների բնակարանային գործերը: Բնակարանային 

գործերի շտեմարանի և դրա բաժինների ու ենթաբաժինների ձևերը սահմանվում են 

լիազոր մարմնի ղեկավարի կողմից: Բնակարանային գործին տրվում է համար` ըստ 

տվյալ բաժնում կամ ենթաբաժնում գրանցման հերթականության:  

16. Բնակարանային հաշվառման հերթացուցակները ձևավորվում են ըստ 

բաժինների (ենթաբաժինների)` հաշվի առնելով սույն կետում նշված պայմանները և 

կիրառելով առաջնահերթության միավորների համակարգը.  

1) Ստեփանակերտ քաղաքի բաժնում ձևավորվում է երկու առանձին 

հերթացուցակ, որոնցից մեկում բնակարանային հաշվառման են վերցվում Կարգի 4-րդ 

կետի 1-ին ենթակետով սահմանված շահառուները, իսկ մյուսում`  

ա. Կարգի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված շահառուները և 

Ստեփանակերտ քաղաքում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ հաշվառված 

և առնվազն  վերջին երեք ամիսներին փաստացի  բնակված` Կարգի 4-րդ կետի 4-րդ և 

5-րդ ենթակետերով սահմանված շահառուները, 

բ. Շուշի և Հադրութ քաղաքներում սեփականության իրավունքով (նաև 

հիփոթեքային վարկավորմամբ ձեռք բերված և առուվաճառքի պայմանագրով 

սահմանված՝ բնակտարածքի ձեռքբերման գնի 50 տոկոսից ավելին 2020 թվականի 

սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ վճարած) իրենց պատկանող բնակտարածքներում 

բնակված` Կարգի 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ սահմանված 
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շահառուները. 

2) սույն կետի 1-ին ենթակետի «ա» և «բ» պարբերություններով սահմանված 

շահառուներն իրենց ցանկությամբ կարող են բնակտարածքով ապահովվել այլ 

բնակավայրում` Ստեփանակերտ քաղաքի փոխարեն. 

3) Կարգի 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված` Շուշի և Հադրութ 

քաղաքների այն շահառուները, ովքեր ընդգրկված չեն սույն կետի 1-ին ենթակետի «բ» 

պարբերությունում, բնակարանային հաշվառման են վերցվում իրենց նախընտրած 

շրջանային հաշվառման հերթացուցակներում. 

4) Կարգի 4-րդ կետի 4-րդ և 5-րդ ենթակետերով սահմանված շահառուները 

բնակարանային հաշվառման են վերցվում իրենց հաշվառման և (կամ) փաստացի 

բնակության վայրում, բացառությամբ Ստեփանակերտ քաղաքի. 

5) կառուցապատվող գյուղական բնակավայրերում շահառուների 

ապահովումը բնակտարածքով իրականացվում է բռնազավթված համայնքների 

շահառու ընտանիքները հնարավոր մեկ համայնքում տեղավորելու սկզբունքով` 

հաշվի առնելով նաև նրանց ցանկությունը, որի դեպքում շահառուները 

բնակարանային հաշվառման են վերցվում Արցախի Հանրապետության տվյալ շրջանի 

հերթացուցակում.  

6) Արցախի Հանրապետության վերահսկողության ներքո գտնվող 

բնակավայրում (բացառությամբ Ստեփանակերտ քաղաքի) վերանորոգման կամ 

վերակառուցման ենթակա՝ սեփականության իրավունքով բնակտարածք կամ 

կիսակառույց բնակելի տուն կամ բնակելի կառուցապատման գործառնական 

նշանակության հողամաս ունեցող շահառուի բնակարանային հաշվառումը նրա 

ցանկությամբ կարող է իրականացվել տվյալ բնակտարածքի, կիսակառույց բնակելի 

տան կամ բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամասի 

գտնվելու վայրի` Արցախի Հանրապետության շրջանի բնակարանային հաշվառման 

հերթացուցակի համապատասխան ենթաբաժնում. 

7) Ստեփանակերտ քաղաքի բնակարանային հաշվառման հերթացուցակի 

համապատասխան ենթաբաժնում կարող է հաշվառվել՝ 

ա. 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ սեփականության իրավունքով 

Ստեփանակերտ քաղաքում վերանորոգման կամ վերակառուցման ենթակա 

բնակտարածք կամ 50 և ավելի տոկոս պատրաստվածության աստիճանի կիսակառույց 

բնակելի տուն ունեցող շահառուն՝ Կարգով սահմանված պայմաններով և կարգով 

բնակարանային ապահովումն իրականացնելու համար, 

բ. Ստեփանակերտ քաղաքում բնակարանային ապահովման իրավունք ունեցող 

և Ստեփանակերտ քաղաքում վերանորոգման կամ վերակառուցման ենթակա՝ 

սեփականության իրավունքով բնակտարածք կամ կիսակառույց բնակելի տուն կամ 

բնակելի կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամաս ունեցող 

շահառուն՝ Կարգով սահմանված պայմաններով և կարգով բնակարանային 

ապահովումն իրականացնելու համար: 

17. Շահառուն հերթացուցակում բնակարանային հաշվառման է վերցվում՝ ըստ 

առաջնահերթության միավորների գումարային ցուցանիշի` նվազման կարգով: 

Առաջնահերթության հանրագումարային նույն ցուցանիշների դեպքում 

առաջնահերթության իրավունք է ձեռք բերում այն շահառուն, որի հանրագումարային 

ցուցանիշը ձևավորող գումարելիներում առկա է ավելի մեծ թվային արժեք ունեցող 

գումարելի:  

18. Իրենց բնակարանային պայմաններն արհեստականորեն վատթարացրած 

անձինք բնակարանային հաշվառման չեն վերցվում, բացառությամբ, եթե անձը կամ 

նրա ընտանիքի անդամը օտարել է բնակտարածք, որը համապատասխանում է Կարգի 

3-րդ կետի 9-րդ ենթակետով սահմանված պայմաններին, որի դեպքում նշված անձին 

կամ ընտանիքին տրամադրվում է Կարգի համաձայն հասանելիք և օտարված 

բնակտարածքների մակերեսների տարբերության չափով բնակտարածք, եթե այդ 

տարբերությունը կազմում է 28 քառակուսի մետրից ավելի, իսկ մինչև 28 քառակուսի 

մետր (ներառյալ) տարբերության դեպքում անձին կամ ընտանիքին բնակտարածք չի 

տրամադրվում: 

19. Լիազոր մարմինը հերթացուցակում շահառուի ընդգրկման մասին որոշում 

կայացնելուց հետո եռօրյա ժամկետում գրավոր ծանուցում է նրան: 

20. Լիազոր մարմինը շահառուին անհատական ծածկագիր տրամադրելու 

միջոցով ապահովում է շահառուի կողմից լիազոր մարմնի ինտերնետային կայքէջում 

պարբերաբար իր գործի ընթացքին հետևելու հնարավորություն: 

21. Շահառուն բնակարանային հաշվառումից հանվում է` 

1) իր դիմումի համաձայն. 
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2) բնակարանային ապահովման դեպքում, այդ թվում՝ Կարգի 36-րդ կետի 

համաձայն, որի կապակցությամբ վերացվել են բնակարանային հաշվառման մեջ 

գտնվելու հիմքերը. 

3) շահառուի՝ Արցախի Հանրապետության տարածքից դուրս այլ բնակավայր 

մշտական բնակության տեղափոխվելու դեպքում. 

4) Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված շահառուի՝ հաշվառումից 

դուրս գալու դեպքում. 

5) շահառուի մահվան կապակցությամբ բնակարանային հաշվառման մեջ 

մնալու հիմքերը վերանալու դեպքում. 

6) լիազոր մարմնի ղեկավարի որոշմամբ, եթե բնակարանային պայմանների 

բարելավման կարիք ունենալու մասին ներկայացվել են կեղծ փաստաթղթեր կամ 

ընդունվել է ոչ իրավաչափ վարչական ակտ: 

 

3.  ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 

 

22. Բնակարանային ֆոնդում ներառվում են այն բնակտարածքները, որոնք 

Կարգի համաձայն. 

1) կառուցվել (վերակառուցվել) են. 

2) ձեռք են բերվել առուվաճառքի, նվիրատվության (նվիրաբերության) կամ 

փոխանակության գործարքներով: 

23. Բնակարանային ֆոնդը ձևավորում և տնօրինում է Արցախի 

Հանրապետությունը` ի դեմս լիազոր մարմնի, իսկ մինչև Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 1394-Ն որոշման ուժի մեջ 

մտնելը՝ ի դեմս պետական մարմինների:  

24. Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությունը 

պետական պատվերով Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով ապահովում է` 

1) Կարգի 22-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված գործընթացը, որի 

շրջանակում իրականացվում է` 

ա. բազմաբնակարան բնակելի շենքերի և բնակելի տների կառուցում, 

բ. գյուղական բնակավայրերում բնակելի թաղամասերի կառուցում. 

2) Կարգի 22-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված գործընթացի շրջանակում 

ձեռք բերված, ինչպես նաև շահառուներին սեփականության իրավունքով պատկանող 

և վերանորոգման կամ վերակառուցման ենթակա բնակտարածքի վերանորոգում կամ 

վերակառուցում: 

25. Բազմաբնակարան շենքերի տեղանքի ընտրությունը կատարվում է՝ հաշվի 

առնելով բնակելի թաղամասերի ծավալատարածական հորինվածքի համահունչ լինելն 

առկա քաղաքաշինական լուծումներին, ինչպես նաև մոտակայքում սոցիալական 

(առողջապահական, կրթական, մարզական, մշակութային) և հաղորդակցման 

(կոմունիկացիոն) ենթակառուցվածքների առկայությունը: 

26. Գյուղական բնակավայրերում բնակելի թաղամասերի կառուցման նպատա-

կով գյուղական համայնքների ընտրությունն իրականացվում է՝ հաշվի առնելով 

համայնքի. 

1) զարգացման հեռանկարային հնարավորությունները, 

2) արտադրական և հաղորդակցման (կոմունիկացիոն) ենթակառուցվածքների 

առկայությունը կամ դրանց ապահովման հնարավորությունները, 

3) սոցիալական (առողջապահական, կրթական, մարզական, մշակութային) 

ենթակառուցվածքների առկայությունը կամ տվյալ համայնքի բնակիչների համար 

դրանց հասանելիությունը: 

27. Կառուցապատման տարածքում առկա ու ֆիզիկական և իրավաբանական 

անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերի ձեռքբերման, 

ինչպես նաև ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հողամասերի նկատմամբ 

կառուցապատման (վարձակալության) իրավունքի դադարման հետ կապված բոլոր 

անհրաժեշտ իրավաբանական և (կամ) այլ գործողություններն իրականացնում և 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դրանց 

(բացառությամբ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց` կառուցապատման 

իրավունքով պատկանող հողատարածքների) նկատմամբ պետության 

սեփականության իրավունքի գրանցումը, ինչպես նաև այլ նպատակային և 

գործառնական նշանակության հողերի (առկայության դեպքում)՝ բնակավայրերի 

նպատակային նշանակության բնակելի կառուցապատման հողերի փոխադրումն 

ապահովում է լիազոր մարմինը և Արցախի Հանրապետության կադաստրի և 

պետական գույքի կառավարման կոմիտեն: 
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28. Լիազոր մարմինն ապահովում է կառուցված բնակտարածքների 

նկատմամբ Արցախի Հանրապետության սեփականության իրավունքի պետական 

գրանցումը: 

29. Լիազոր մարմինը անհատ ձեռնարկատեր կամ իրավաբանական անձ 

կառուցապատողից բնակտարածքի գնման գործընթացն իրականացնում է 

կառուցապատողի հետ կնքված պայմանագրի հիման վրա` կառուցապատողի կողմից 

հետևյալ հիմնական պայմանների ապահովման դեպքում.  

1) բնակտարածքի արտաքին և ներքին հարդարման աշխատանքները լրիվ 

ավարտված են.  

2) բնակտարածքի 1 քառակուսի մետրի գինը չի գերազանցում 360 000 ՀՀ 

դրամը: 

30. Լիազոր մարմինը կառուցապատողի հետ կարող է օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով կնքել բնակտարածքի գնման իրավունքի պայմանագիր` 

կառուցապատողի կողմից Կարգի 29-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով սահմանված 

պայմանների ապահովման պայմանով:  

31. Լիազոր մարմինը բնակտարածքի սեփականատեր անհատ ձեռնարկատեր 

չհանդիսացող ֆիզիկական անձից բնակտարածքի գնման գործընթացն իրականացնում 

է սույն կետով սահմանված պայմաններով և ընթացակարգով. 

1) բնակտարածքի սեփականատերը լիազոր մարմին է ներկայացնում 

բնակտարածքի առաջարկի հայտ: Քաղաքային (բացառությամբ Ստեփանակերտ 

քաղաքի) և գյուղական համայնքներում գտնվող բնակտարածքի սեփականատերը 

կարող է բնակտարածքի առաջարկի հայտը ներկայացնել համապատասխան 

իրավասու մարմին, որն առավելագույնը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում այն 

ուղարկում է լիազոր մարմին. 

2) բնակտարածքի առաջարկի հայտին կցվում է` 

ա. օտարման ենթակա բնակտարածքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի 

պետական գրանցման վկայականի պատճենը, 

բ. Արցախի Հանրապետության վերահսկողության ներքո գտնվող 

բնակավայրում բնակտարածքի սեփականատիրոջը կամ նրա ամուսնուն 

սեփականության կամ համասեփականության իրավունքով պատկանող մեկ այլ 

բնակտարածքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցման 

վկայականի պատճենը,  

գ. անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցումն 

իրականացնող լիազոր մարմնի կողմից տրված տեղեկանքներ սույն ենթակետի «ա» և 

«բ» պարբերություններում նշված բնակտարածքների համասեփականատերերի մասին, 

դ. տեղեկանքներ սույն ենթակետի «ա» և «բ» պարբերություններում նշված 

բնակտարածքներում հաշվառված և փաստացի բնակվող անձանց մասին, 

ե. տեղեկանքներ սույն ենթակետի «ա» և «բ» պարբերություններում նշված 

բնակտարածքների համասեփականատերերի և այդ բնակտարածքներում հաշվառված 

անձանց փաստացի բնակության վայրի մասին, 

զ. անշարժ գույքի անկախ գնահատողի կողմից կազմված՝ օտարման ենթակա 

բնակտարածքի գնահատման հաշվետվությունը, 

է. անհրաժեշտության դեպքում Կարգով նախատեսված դրույթներին 

համապատասխան այլ փաստաթղթեր. 

3) լիազոր մարմինը բնակտարածքի առաջարկի հայտը ստանալուց հետո 

տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում ուսումնասիրում է այն, տեղում 

իրականացնում դիտարկում և կայացնում հետևյալ որոշումներից մեկը՝ 

ա. բնակտարածքի առաջարկի հայտը ընդունելու մասին, 

բ. բնակտարածքի առաջարկի հայտը մերժելու մասին, 

գ. բնակտարածքի առաջարկի հայտի մասով որոշման ընդունումը լրացուցիչ 

ուսումնասիրության հիմքով հետաձգելու մասին. 

4) լիազոր մարմինը բնակտարածքի առաջարկի հայտը մերժելու մասին որոշում 

է կայացնում, եթե` 

ա. բնակտարածքի առաջարկի հայտով ներկայացված բնակտարածքը 

հանդիսանում է Արցախի Հանրապետության տարածքում (բացառությամբ 

պատերազմական գործողությունների հետևանքով բռնազավթված տարածքների) 

բնակտարածքի սեփականատիրոջ միակ բնակտարածքը, բացառությամբ սույն կետի               

7-րդ ենթակետով սահմանված դեպքերի: Սույն պարբերության իմաստով անձին կամ 

ընտանիքին սեփականության իրավունքով պատկանող երկրորդ բնակտարածք չի 

կարող համարվել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո առուվաճառքի, 

նվիրատվության, նվիրաբերության գործարքներով ձեռք բերված բնակտարածքը, 

բ. բնակտարածքի առաջարկի հայտով ներկայացված` նորակառույց (ըստ 
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նշանակության չօգտագործված) բնակելի տան մեկ քառակուսի մետրի գինը 

գերազանցում է 338 400 ՀՀ դրամը, Ստեփանակերտ քաղաքում երկրորդային շուկայի` 

մինչև 2015 թվականը կառուցված բնակարանի մեկ քառակուսի մետրի գինը 

գերազանցում է 225 600 ՀՀ դրամը, 2015 թվականին և դրանից հետո կառուցված 

բնակարանի մեկ քառակուսի մետրի գինը գերազանցում է 282 000 ՀՀ դրամը, մինչև 

2015 թվականը կառուցված բնակելի տան մեկ քառակուսի մետրի գինը գերազանցում է 

197 400 ՀՀ դրամը, 2015 թվականին և դրանից հետո կառուցված բնակելի տան մեկ 

քառակուսի մետրի գինը գերազանցում է 244 400 ՀՀ դրամը: Այլ քաղաքային 

համայնքներում երկրորդային շուկայի բնակարանի մեկ քառակուսի մետրի գինը 

գերազանցում է 112 800 ՀՀ դրամը, իսկ բնակելի տան մեկ քառակուսի մետրի գինը 

գերազանցում է 94 000 ՀՀ դրամը:  Սույն պարբերությունում նշված գները չեն ներառում 

եկամտային հարկը, 

գ. բնակտարածքի առաջարկի հայտով ներկայացված` գյուղական համայնքում 

բնակտարածքի գնման և վերանորոգման հանրագումարային արժեքը գերազանցում է 

12 000 000 ՀՀ դրամը, իսկ գնման և վերակառուցման հանրագումարային արժեքը` 

20 000 000 դրամը: Նշված հանրագումարային արժեքների բաղադրիչը կազմող 

բնակտարածքի գնման գինը ներառում է եկամտային հարկի գումարը, 

դ. Կարգի 24-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված գործընթացի շրջանակում 

բնակտարածքի առաջարկի հայտով ներկայացված գինը գերազանցում է սույն կետի                

5-րդ ենթակետով սահմանված՝ գնման և վերանորոգման, գնման և վերակառուցման 

հանրագումարային արժեքում ներառված բնակտարածքի գինը,  

ե. լիազոր մարմնի իրականացրած ուսումնասիրությունների և դիտարկումների 

արդյունքում բնակտարածքի գնումը գնահատվում է ոչ նպատակահարմար. 

5) լիազոր մարմինը, նախքան Կարգի 24-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված 

գործընթացի շրջանակում բնակտարածքի գնման կամ մերժման մասին որոշում 

կայացնելը, իրականացնում է բնակտարածքի դիտարկում և դրա վերակառուցման կամ 

վերանորոգման ծախսերի նախնական հաշվարկ: Բնակտարածքի վերանորոգման և 

վերակառուցման ծախսերը մեկ քառակուսի մետրի հաշվով չեն կարող գերազանցել 

համապատասխանաբար 90 000 և 150 000 ՀՀ դրամը, իսկ բնակտարածքի մեկ 

քառակուսի մետրի գնման և վերանորոգման, գնման և վերակառուցման 

հանրագումարային արժեքները չեն կարող գերազանցել սույն կետի 4-րդ ենթակետի 

«բ» պարբերությամբ սահմանված առավելագույն սահմանաչափերը. 

6) լիազոր մարմինը բնակտարածքի առաջարկի հայտը մերժելու մասին 

որոշման վերաբերյալ տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնում է 

բնակտարածքի սեփականատիրոջը` համապատասխան հիմնավորմամբ. 

7) բնակտարածքի առաջարկի հայտն ընդունվում է, եթե` 

ա. բնակտարածքի առաջարկի հայտով ներկայացված բնակտարածքի օտարման 

արդյունքում բնակտարածքի սեփականատերը (համասեփականատերը) և նրա 

ընտանիքը չի համարվի Կարգով սահմանված բնակարանային ապահովման կարիք 

ունեցող, 

բ. բնակտարածքի սեփականատերը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի 

դրությամբ հաշվառված չէ Արցախի Հանրապետությունում և առնվազն հինգ տարի 

փաստացի բնակվում է Արցախի Հանրապետության տարածքից դուրս, 

գ. բնակտարածքի սեփականատերը հաշվառված է Արցախի 

Հանրապետությունում և առնվազն տասը տարի փաստացի բնակվում է Հայաստանի 

Հանրապետությունում,  

դ. բնակտարածքի սեփականատերը հաշվառված է Արցախի 

Հանրապետությունում և առնվազն յոթ տարի փաստացի բնակվում է Արցախի 

Հանրապետությունից և Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս այլ երկրներում, 

ե. հայտատուն հանդիսանում է մեկ շնչի հաշվով 40 քառակուսի մետրը 

գերազանցող ընդհանուր մակերեսով բնակտարածքն ավելի փոքր՝ Կարգով 

սահմանված նորմերին համապատասխան ընդհանուր մակերեսով բնակտարածքի 

հետ փոխանակելու առաջարկի հայտ ներկայացրած բնակտարածքի սեփականատեր 

կամ համասեփականատեր` բնակտարածքների արժեքների տարբերության 

փոխհատուցմամբ՝ Կարգով սահմանված արժեքներին համապատասխան. 

8) բնակտարածքի առաջարկի հայտն ընդունելու մասին որոշում 

կայացնելուց հետո լիազոր մարմինը 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում 

տեղեկացնում է բնակտարածքի սեփականատիրոջը և գրանցում բնակտարածքի 

առաջարկի հայտով ներկայացված բնակտարածքը բնակարանային ֆոնդի 

ձևավորմանն ուղղված` գնման ենթակա բնակտարածքների գրանցամատյանում` 

նշելով բնակտարածքի առաջարկի հայտով ներկայացված տեղեկությունները.  
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9) բնակտարածքի գնման գնի որոշման ժամանակ հաշվի են առնվում տվյալ 

բնակտարածքի ձեռքբերման կամ կառուցման համար Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հունիսի 8-ի N 353-Ն և (կամ) 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 1-ի N 24-Ն 

որոշումներով հաստատված համապատասխան կարգերով բնակտարածքի 

սեփականատիրոջը տրամադրված պետական ֆինանսական աջակցության 

գումարները (բացառությամբ հիփոթեքային վարկի տարեկան տոկոսադրույքի 

սուբսիդավորման գումարի), որոնք հաշվանցվում են բնակտարածքի արժեքից:  

32. Լիազոր մարմինն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով ապահովում է բնակտարածքի գնման և դրա նկատմամբ Արցախի 

Հանրապետության սեփականության իրավունքի պետական գրանցման 

աշխատանքները:  

33. Բնակտարածքի առուվաճառքի պայմանագրի նոտարական վավերացման և 

միասնական տեղեկանքի տրամադրման ծախսերն իրականացվում են բնակտարածքի 

սեփականատիրոջ, իսկ պայմանագրից ծագող իրավունքների պետական գրանցման 

ծախսը՝ լիազոր մարմնի կողմից: 

34. Շահառուի բնակարանային ապահովումը (նրա ցանկությամբ) Կարգի 3-րդ 

կետի 10-րդ ենթակետի «բ» պարբերությամբ սահմանված ձևով իրականացվում է սույն 

կետով սահմանված պայմաններով և կարգով. 

1) շահառուն (բացառությամբ Կարգի 4-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում 

նշված շահառուների) սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող՝ մինչև 60% 

ավարտվածության աստիճան ունեցող կիսակառույց բնակելի տունը կամ 

հողատարածքը նվիրաբերության պայմանագրով օտարում է Արցախի 

Հանրապետությանը. 

2) լիազոր մարմինն ապահովում է սույն կետի 1-ին ենթակետով սահմանված 

պայմանագրից բխող իրավունքների պետական գրանցման աշխատանքները և 

բնակելի տան կառուցապատումը` Կարգով սահմանված պայմաններին 

համապատասխան. 

3) շահառուին սեփականության իրավունքով պատկանող՝ 60% և ավելի 

ավարտվածության աստիճան ունեցող կիսակառույց բնակելի տան, ինչպես նաև 

Կարգի 4-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված շահառուներին սեփականության 

իրավունքով պատկանող կիսակառույց բնակելի տան կամ սեփականության 

իրավունքով պատկանող՝ բնակելի կառուցապատման հողամասում Կարգով 

սահմանված պայմաններին համապատասխան բնակելի տան կառուցման 

աշխատանքներն ավարտվելուց հետո տան վերաբերյալ քաղաքաշինական 

փաստաթղթերը տրամադրվում են շահառուին դրա նկատմամբ շահառուի 

սեփականության իրավունքը գրանցելու համար: Ընդ որում, բնակելի տան նկատմամբ 

իրավունքի պետական գրանցման ծախսերն իրականացվում են պետական բյուջեի 

միջոցների հաշվին. 

4) բնակտարածքի կառուցման ծախսերը մեկ քառակուսի մետրի հաշվով չեն 

կարող գերազանցել 300 000 ՀՀ դրամը: 

35. Կարգի 4-րդ կետի 6-րդ ենթակետով սահմանված շահառուն Կարգի 3-րդ 

կետի 10-րդ ենթակետի «գ» պարբերությամբ սահմանված ձևով բնակարանային 

ապահովման նպատակով կարող է դիմել լիազոր մարմին: Լիազոր մարմինը 

շահառուի դիմումը ստանալուց հետո մեկամսյա ժամկետում կայացնում է 

բնակտարածքի վերակառուցման կամ վերանորոգման նպատակահարմարության 

մասին որոշում և եռօրյա ժամկետում տեղեկացնում դիմողին: Լիազոր մարմինը 

որոշումը կայացնում է՝ տեղում իրականացնելով բնակտարածքի դիտարկում և հաշվի 

առնելով Կարգով սահմանված` ընտանիքի մեկ անդամի հաշվով տրամադրվող 

բնակտարածքի մակերեսը: Բնակտարածքի վերակառուցման ծախսերը մեկ 

քառակուսի մետրի հաշվով չեն կարող գերազանցել 150 000 ՀՀ դրամը: Բնակտարածքի 

վերանորոգման ծախսերը մեկ քառակուսի մետրի հաշվով չեն կարող գերազանցել 

90 000 ՀՀ դրամը: 

36. Կարգի 34-րդ և 35-րդ կետերով սահմանված դեպքերում շահառուի 

բնակարանային ապահովումը կարող է իրականացվել դրամական փոխհատուցման 

միջոցով, որը շահառուին տրամադրվում է փուլային եղանակով` լիազոր մարմնի 

կողմից սահմանված ընթացակարգով:  

37. Կարգի 4-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով սահմանված շահառուները 

կարող են այլ բնակավայրերում սեփականության իրավունքով պատկանող 

բնակտարածքը կամ կիսակառույց բնակելի տունը կամ բնակավայրերի նպատակային 

նշանակության բնակելի կառուցապատման հողատարածքը նվիրատվության կարգով 
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օտարել Արցախի Հանրապետությանը` Ստեփանակերտ քաղաքում Ծրագրին 

համապատասխան բնակտարածքով ապահովվելու նպատակով:  

38. Կարգի 3-րդ կետի 17-րդ ենթակետով սահմանված բնակտարածքի 

ձեռքբերման պայմանագրերի նոտարական վավերացման, միասնական տեղեկանքի 

տրամադրման, բացառությամբ Կարգի 33-րդ կետով նախատեսված դեպքի, և 

պայմանագրերից ծագող իրավունքների պետական գրանցման ծախսերն 

իրականացվում են լիազոր մարմնի կողմից՝ Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջեի միջոցներով: 

 

4.  ԲՆԱԿՏԱՐԱԾՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ 

 

39. Բնակտարածքը շահառուին է տրամադրվում անհատույց օգտագործման 

իրավունքով՝ բնակտարածքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման ամսաթվից 

մինչև 2030 թվականի սեպտեմբերի 27-ն ընկած ժամկետով, բացառությամբ Կարգի                  

4-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով սահմանված շահառուների, ում բնակտարածքը 

տրամադրվում է անհատույց օգտագործման իրավունքով 1 տարի ժամկետով, որից 

հետո նույն բնակտարածքը նրանց տրամադրվում է անհատույց սեփականության 

իրավունքով: Անհատույց օգտագործման պայմանագրի գործողության ժամկետը 

լրանալուց հետո բնակտարածքը նույն շահառուին է տրամադրվում անհատույց 

սեփականության իրավունքով: 

40. Կարգի 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված շահառուին 

բնակտարածքը տրամադրվում է մինչև բռնազավթված տարածքներում նրանց 

մշտական բնակության վայրեր վերադառնալը, իսկ դրա անհնարինության դեպքում 

գործում է Կարգի 39-րդ կետի պայմանը: 

41. Բնակարանային հերթացուցակում ընդգրկված շահառուին բնակտարածքի 

տրամադրումն իրականացվում է ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի հաշվով 

նվազագույնը 16, առավելագույնը 22 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսի 

հաշվարկով, բացառությամբ սույն կետով սահմանված դեպքերի. 

1) պատերազմական գործողությունների հետևանքով բռնազավթված տարած-

քում սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող բնակտարածքում մինչև 2020 

թվականի սեպտեմբերի 27-ը առանձին բնակված շահառուին տրամադրվում է 

նվազագույնը 32, առավելագույնը 40 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով 

բնակտարածք.  

2) միևնույն սեռի երկու անձից բաղկացած ընտանիքին, ինչպես նաև 

ամուսիններին տրամադրվում է նվազագույնը 40, առավելագույնը 45 քառակուսի 

մետր, իսկ տարբեր սեռի երկու անձից կազմված ընտանիքին (բացառությամբ 

ամուսինների) տրամադրվում է ևս մեկ անձի հաշվով լրացուցիչ մակերեսով 

բնակտարածք. 

3) ութ և ավելի անձից կազմված ընտանիքին տրամադրվում է նվազագույնը 120 

քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով բնակտարածք` հաշվի առնելով 

բնակարանային ֆոնդի հնարավորությունները: 

42. Կարգի 41-րդ կետով սահմանված նորմերին համապատասխան 

տրամադրվող բնակտարածքի մակերեսը որոշելիս հաշվի է առնվում նաև` 

1) կնոջ 20 և ավելի շաբաթական հղիությունը, որը հաստատվում է բժշկական 

հաստատության կողմից տրված տեղեկանքով, և որի դեպքում շահառուին 

տրամադրվում է մեկ անդամի հաշվով լրացուցիչ մակերես.  

2) Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2019 

թվականի փետրվարի 18-ի «Անձին առանձին սենյակի կամ լրացուցիչ բնակելի 

մակերեսի իրավունք վերապահող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու մասին» 

N44-Ն հրամանով հաստատված հիվանդություններից որևէ մեկով տառապող անձի 

առկայությունը, որի դեպքում շահառուին տրամադրվում է մեկ անդամի հաշվով 

լրացուցիչ մակերես կամ առանձին սենյակ.  

3) մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը մեծ ընտանիքում համատեղ 

բնակությունը, ընդ որում` 

ա. Կարգի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված՝ զոհված (մահացած) կամ 

անհայտ բացակայող ճանաչված զինծառայողի և Կարգի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետով 

սահմանված՝ առաջին խմբի անժամկետ զինվորական հաշմանդամ ճանաչված անձի 

ծնողի, ամուսնու, զավակի` մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը Արցախի 

Հանրապետության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում համատեղ 

բնակության դեպքում բնակտարածքը տրամադրվում է նրանց միասին` համատեղ 

սեփականության իրավունքով,  
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բ. մեծ ընտանիքում երկուսից ավելի առանձին ընտանիքների համատեղ 

բնակության դեպքում յուրաքանչյուր առանձին (բացառությամբ միայն ամուսիններից 

բաղկացած ընտանիքի) ընտանիքի կարող է տրամադրվել առանձին բնակտարածք` 

ելնելով բնակարանային ֆոնդի հնարավորություններից և հաշվի առնելով առանձին 

ընտանիքների չափահաս անդամների համաձայնությունը:  

43. Շահառուին անհատույց օգտագործման, իսկ Կարգի 4-րդ կետի 1-ին և 2-րդ 

ենթակետերով սահմանված շահառուներին սեփականության իրավունքով 

բնակտարածք տրամադրելու ժամանակ կարող է վերանայվել հերթացուցակում 

հաշվառման պահին նրան հասանելիք բնակտարածքի մակերեսի չափը` ընտանիքի 

կազմի և (կամ) կարիքների փոփոխման դեպքում:  

44. Արցախի Հանրապետության վերահսկողության ներքո գտնվող 

բնակավայրերում սեփականության իրավունքով, սակայն ընտանիքի յուրաքանչյուր 

անդամի հաշվով Ծրագրով նախատեսված բնակտարածքի մակերեսը չբավարարող 

բնակտարածք ունեցող և հերթացուցակում հաշվառված շահառուին բնակտարածքը 

կարող է տրամադրվել հետևյալ պայմաններով. 

1) սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող բնակտարածքը 

շահառուների կողմից Արցախի Հանրապետությանն է տրամադրվում անհատույց 

օգտագործման իրավունքով` պարտավորվելով բնակտարածքի անհատույց 

օգտագործման պայմանագրով սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո մեկամսյա 

ժամկետում նվիրատվության կարգով օտարել Արցախի Հանրապետությանը.  

2) եթե շահառուն ցանկանում է պահպանել իրեն սեփականության 

իրավունքով պատկանող բնակտարածքը, ապա Կարգի 41-րդ կետով սահմանված 

նորմերով որոշված հասանելիք մակերեսը նվազեցվում է սեփականության 

իրավունքով շահառուին պատկանող բնակտարածքի մակերեսի չափով: 

45. Արցախի Հանրապետության վերահսկողության ներքո գտնվող 

բնակավայրերում համատեղ կամ բաժնային սեփականության իրավունքով, սակայն 

մեծ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի հաշվով Կարգով սահմանված բնակտարածքի 

մակերեսը չբավարարող բնակտարածք ունեցող և հերթացուցակում հաշվառված 

շահառուի առանձին ընտանիքին տրամադրվում է բնակտարածք Կարգի 39-րդ կետով 

սահմանված պայմաններով և Կարգի 41-րդ կետով սահմանված նորմերով` պայմանով, 

որ շահառուի ընտանիքի անդամները, նախքան պայմանագրով սահմանված ժամկետի 

ավարտը, կհրաժարվեն համատեղ կամ բաժնային սեփականության իրավունքից` 

հօգուտ մեծ ընտանիքի այլ անդամների: Սույն կետով սահմանված պայմանը չի 

տարածվում Կարգի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված շահառուի վրա:  

46. Շահառուին սեփականության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով 

բնակտարածքի տրամադրման մասին Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման հիման վրա լիազոր մարմինը շահառուի հետ կնքում է բնակտարածքի 

նկատմամբ սեփականության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով 

տրամադրման պայմանագիր և ապահովում համապատասխան պայմանագրից ծագող 

իրավունքների պետական գրանցման աշխատանքները` ծախսերն իրականացնելով 

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին: 

47. Բնակտարածքը շահառուին է տրամադրվում հանձնման-ընդունման 

ակտով: Կարգի 4-րդ կետի 1-ին, 3-րդ և 5-րդ ենթակետերով սահմանված 

շահառուներին տրամադրվում է մինչև 2 000 000 ՀՀ դրամ ընդհանուր արժեքով 

կենցաղային տեխնիկա և գույք` լիազոր մարմնի կողմից դրանց նկատմամբ կարիքի 

գնահատման արդյունքում: Բնակտարածքի տրամադրման հանձնման-ընդունման 

ակտում նշվում է նաև անհատույց տրամադրված կենցաղային տեխնիկան և գույքը՝ 

անկախ տրամադրման ժամանակից:  

48. Մինչև պայմանագրով սահմանված ժամկետի ավարտը, անհատույց 

օգտագործման իրավունքով շահառուին բնակտարածքի տրամադրման պայմանագիրը 

լիազոր մարմնի կողմից օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող է լուծվել, եթե 

շահառուի ընտանիքի անդամների 50 և ավելի տոկոսը, բացառությամբ առողջական 

խնդիրներով, ուսումնառության, ծառայողական նպատակներով պայմանավորված՝ 

Արցախի Հանրապետությունից ժամանակավոր բացակայող անդամների, մեկ տարվա 

ընթացքում 183 օրից ավելի փաստացի չի բնակվել տրամադրված բնակտարածքում: 

49. Բնակարանային ֆոնդից շահառուին անհատույց օգտագործման 

իրավունքով տրամադրված բնակտարածքը 2030 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո 

մեկամսյա ժամկետում անհատույց սեփականության իրավունքով տրամադրվում է 

նվիրատվության, իսկ Կարգի 44-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված դեպքում` 

փոխանակության պայմանագրի հիման վրա: 

50. Շահառուին անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրված 

բնակտարածքն անհատույց սեփականության իրավունքով տրամադրելիս հիմք է 
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ընդունվում շահառուի ընտանիքի անդամների այն կազմը, որը հաշվի է առնվել 

շահառուին Կարգի համաձայն բնակտարածքն անհատույց օգտագործման իրավունքով 

տրամադրելու ժամանակ:  

 

5. ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

51. Կարգի դրույթներին համապատասխան մեթոդական ցուցումները և 

գործընթացը կարգավորող ընթացակարգերն ընդունում է լիազոր մարմինը: 

52. Լիազոր մարմինը և իրավասու մարմիններն աջակցում են շահառուին 

Կարգով սահմանված պետական աջակցությունից օգտվելու նպատակով ներկայացվող 

փաստաթղթերի ստացման ու լրացման, ծագող իրավունքների ու պարտականություն-

ների պարզաբանման հարցում: 

53. Բնակտարածքի գնահատման՝ անշարժ գույքի անկախ գնահատողի կողմից 

կազմված հաշվետվությունն անհրաժեշտության դեպքում լիազոր մարմնի կողմից 

կարող է ուղարկվել անշարժ գույքի գնահատման գործունեության ոլորտը 

կարգավորող և վերահսկող լիազոր մարմին՝ մասնագիտական ուսումնասիրություն 

իրականացնելու և եզրակացություն տրամադրելու նպատակով:  

54. Լիազոր մարմինը կառուցվող բազմաբնակարան շենքից Կարգի 28-րդ կետին 

համապատասխան բնակարան գնելու դեպքում կարող է շահառուի հետ կնքել 

կառուցվող բնակարանն անհատույց օգտագործման կամ Կարգով սահմանված 

դեպքերում սեփականության իրավունքով ապագայում շահառուին տրամադրելու 

մասին նախնական պայմանագիր` հիմնական պայմանագրի պայմաններով: 

55. Արցախի Հանրապետության և շահառուների շահերից բխող (շահառուի 

ցանկությամբ և պետական ֆինանսական միջոցների տնտեսում ապահովող) առանձին 

հատուկ դեպքերում Կարգի 24-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված գործընթացի 

շրջանակում գործարքներ իրականացնելիս կարող են կիրառվել Կարգի 31-րդ կետի               

4-րդ ենթակետի «բ», «գ» և «դ» պարբերություններով և Կարգի 34-րդ կետով սահմանված 

պայմաններից տարբերվող այլ պայմաններ:  

56. Շահառուի ընտանիքի անդամի առողջական խնդիրներով, ուսումնառու-

թյան, ծառայողական նպատակներով պայմանավորված՝ Արցախի Հանրապետու-

թյունից ժամանակավոր բացակայությունը հիմնավորվում է համապատասխան 

հաստատություններից լիազոր մարմին ներկայացված տեղեկանքներով: 

57. Կարգի 48-րդ կետով սահմանված պայմանի՝ շահառուի կողմից խախտման 

փաստն արձանագրվում է լիազոր մարմնի կողմից մշտադիտարկման արդյունքում, 

այդ թվում` Արցախի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններից, Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության 

համակարգում գործող ոստիկանությունից, Արցախի Հանրապետության պետական 

եկամուտների կոմիտեից պարբերաբար, ինչպես նաև, ըստ անհրաժեշտության, 

հարցման կարգով ստացված տեղեկությունների հիման վրա: 

58. Ընտանիքի անդամների անձնական տվյալների, ընտանիքի կազմի և 

բնակարանային պայմանների փոփոխության դեպքում շահառուն պարտավոր է տասը 

աշխատանքային օրվա ընթացքում իրազեկել լիազոր մարմնին: Շահառուն հանվում է 

հերթացուցակից, եթե լիազոր մարմնի կողմից մշտադիտարկման արդյունքում 

հայտնաբերվում է շահառուի ընտանիքի կազմի և (կամ) բնակարանային պայմանների 

այնպիսի փոփոխություն, որը հաշվի առնելու դեպքում կնվազեր շահառուին 

հասանելիք բնակտարածքի մակերեսը:  

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով զոհված (մահացած) և 

անհայտ բացակայող ճանաչված անձանց ընտանիքների, առաջին խմբի անժամկետ զինվորական հաշմանդամ ճանաչված և (կամ) անօթևան մնացած անձանց 

բնակարանային հաշվառման հերթացուցակում ընդգրկվելու 
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Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 

  
Դիմում-հարցաթերթի ներկայացման ամսաթիվը Իրավասու մարմնի նշումները 

ԱՀ Ասկերանի շրջվարչակազմ   
 

  

ԱՀ Մարտունու շրջվարչակազմ   Իրավասու (լիազոր մարմնի) ընդունած որոշումը 

ԱՀ Մարտակերտի շրջվարչակազմ   Հաշվառված է    

ԱՀ նախագահի աշխատակազմի՝ ՀՀ-ում ԱՀ 

կառավարության օպերատիվ շտաբ 
 Հաշվառումը մերժված է  

Բնակարանային հարցերի կոմիտե   
Համապատասխան որոշման 

մասին դիմողը ծանուցված է 
  

  

1. Դիմողի* տվյալներ 

1.1. ազգանուն, անուն, հայրանուն 1.2. անձը հաստատող փաստաթղթի սերիա և համար 1.3. հանրային ծառայության համարանիշ  

   

1.4. էլեկտրոնային փոստի հասցե (առկայության դեպքում) 
1.5. բջջային (քաղաքային) 

հեռախոսահամար(ներ) 

    

*Սույն հարցաթերթի 2-րդ բաժնի 1-ին և 4-րդ կետերով սահմանված դեպքերում դիմող է հանդիսանում զոհված (մահացած) անձի ամուսինը, իսկ ամուսնացած 
չլինելու դեպքում՝ ծնողը: 
Սույն հարցաթերթի 2-րդ բաժնի 2-րդ կետով սահմանված դեպքում դիմող է հանդիսանում նշված անձը, իսկ դիմումը նրա անունից կարող է լրացնել նաև նրա կողմից 
լիազորված անձը կամ նրա ընտանիքի չափահաս անդամը: 
Սույն հարցաթերթի 2-րդ բաժնի 3-րդ և 5-րդ կետերով սահմանված դեպքերում դիմող է հանդիսանում միայնակ անձը (ընտանիքը), իսկ դիմումը նրա անունից կարող 
է լրացնել նաև նրա կողմից լիազորված անձը կամ ընտանիքի չափահաս անդամը: 
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2. Անձի կամ ընտանիքի համապատասխանությունը Արցախի Հանրապետության կառավարության __.__. 2021թ.  N____-Ն  որոշմամբ հաստատված 

կարգով սահմանված ներքոնշյալ շահառուների խմբերին (կատարել համապատասխան նշում) 

1 

2020թ. սեպտեմբերի 27-ին սկսված պատերազմական գործողությունների ժամանակ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մարտական 

գործողություններին մասնակցելու կամ հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական հերթապահություն կամ հատուկ առաջադրանք կատարելու 

ժամանակ կամ հակառակորդի նախահարձակ գործողությունների հետևանքով զոհված (մահացած) կամ անհայտ բացակայող ճանաչված 

զինծառայողի՝ բնակարանային ապահովման կարիք ունեցող ընտանիք 

 

2 

2020թ. սեպտեմբերի 27-ին սկսված պատերազմական գործողությունների ժամանակ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մարտական 

գործողություններին մասնակցելու կամ հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական հերթապահություն կամ հատուկ առաջադրանք կատարելու 

ժամանակ կամ հակառակորդի նախահարձակ գործողությունների հետևանքով առաջին խմբի անժամկետ զինվորական հաշմանդամ ճանաչված՝ 

բնակարանային ապահովման կարիք ունեցող անձ և նրա ընտանիք 

 

3 

2020թ. սեպտեմբերի 27-ին սկսված պատերազմական գործողությունների հետևանքով Արցախի Հանրապետության բռնազավթված համայնքներում, այդ թվում` 

Մարտունու շրջանի Ճարտար քաղաքային համայնքի և Թաղավարդ գյուղական համայնքի բռնազավթված հատվածներում և Քաշաթաղի շրջանի Բերձոր, 

Քարեգահ և Ներքին Սուս համայնքներում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ` 

3.1 հաշվառված և առնվազն վերջին երեք ամիսներին փաստացի բնակված՝ բնակարանային ապահովման կարիք ունեցող անձ և նրա ընտանիք  

3.2 
առնվազն վերջին երեք տարիներին սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող բնակտարածքում փաստացի բնակված՝ բնակարանային 

ապահովման կարիք ունեցող անձ և նրա ընտանիք 
 

4 

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված և առնվազն վերջին երեք ամիսներին փաստացի բնակված և 

2020թ. սեպտեմբերի 27-ին սկսված պատերազմական գործողությունների հետևանքով մահացած կամ անհայտ բացակայող ճանաչված 

քաղաքացիական անձի՝ բնակարանային ապահովման կարիք ունեցող ընտանիք 

 

5 

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված և առնվազն վերջին երեք ամիսներին փաստացի բնակված և 

պատերազմական գործողությունների պատճառած ավերածությունների հետևանքով սեփականության իրավունքով բնակտարածք կորցրած՝ 

բնակարանային ապահովման կարիք ունեցող անձ և նրա ընտանիք 

 

6 

1-5-րդ կետերով սահմանված շահառուների խմբերին պատկանող անձը կամ ընտանիքը, որը չունի Արցախի Հանրապետության կառավարության 

___.___. 2021թ.  N_____-Ն  որոշմամբ հաստատված կարգով սահմանված բնակարանային ապահովման կարիք, սակայն ունի բնակության համար ոչ 

պիտանի բնակտարածք 

 

3. Տվյալներ դիմողի և նրա ընտանիքի անդամների մասին (ընտանիքում զինվորական և քաղաքացիական զոհերի տվյալները լրացվում են 4-րդ բաժնում) 

Հ/Հ 
3.1. ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

3.2. դիմողի հետ 

ազգակցական 

կապը 

3.3. ծննդյան տարեթիվ 

(օր/ամիս/տարի) 

3.4. հանրային 

ծառայության 

համարանիշ 

3.5. սոցիալական կարգավիճակ 

(նշել սույն հարցաթերթի 5-րդ և 6-րդ բաժիններում 
թվարկված համապատասխան խմբ(եր)ի կոդ(եր)ը) 
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4. Ընտանիքում քաղաքացիական զոհի կամ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների կամ զինված ուժերում և այլ զորքերում 

ծառայության ընթացքում ծառայողական պարտականություններ կատարելիս զոհված (անհայտ բացակայող ճանաչված) անձի (անձանց) մասին տվյալներ (անկախ 
զոհվելու կամ մահանալու կամ անհայտ բացակայող ճանաչվելու տարեթվից) 

 

Հ/Հ 

 

4.1. ազգանուն, 

անուն, 

հայրանուն 

4.2. հանրային 

ծառայության 

համարանիշ 

4.3. ծննդյան 

տարեթիվ 

(օր/ամիս 

/տարի) 

4.4. զոհվելու (կամ 

անհայտ բացակայող 

ճանաչվելու) 

տարեթիվ  

(օր/ամիս/տարի) 

4.5.  Արցախի Հանրապետության պաշտպա-

նության մարտական գործողությունների կամ 

զինված ուժերում և այլ զորքերում ծառայու-

թյան ընթացքում ծառայողական  պարտակա-

նությունները կատարելիս զոհված  անձ 

4.6.  քա-

ղաքացի-

ական զոհ 

 

4.7. անհայտ 

բացակայող 

ճանաչված 

անձ 

     համապատասխան վանդակում կատարել նշում 

1        

2        

3        

4        

5. 1-5-րդ խմբերին (շահառուներին) պատկանող՝ 

Կոդ  Միավոր 

5.1 

միածնող ընտանիք 

(ամուսինը մահացած կամ ծնողական իրավունքից զրկված կամ անգործունակ ճանաչված կամ ամուսնալուծված կամ ամուսնության մեջ 
չգտնվող և իր խնամակալության ներքո երեխա(ներ) ունեցող անձ, երեխա որդեգրած միայնակ անձ կամ միայնակ մայր (երեխայի ծննդյան 
վկայականում հոր մասին տեղեկությունների բացակայության կամ երեխայի հոր մասին գրանցումը սահմանված կարգով մոր ցուցումով 
կատարված լինելու դեպքում)) 

6 

5.2 Արցախի Հանրապետությունում մշտական բնակություն հաստատած վերաբնակ ընտանիք - 

6. 1-5-րդ խմբերին (շահառուներին) պատկանող ընտանիքի կազմում`  

Կոդ  Միավոր 

6.1 

2020թ. սեպտեմբերի 27-ին սկսված պատերազմական գործողությունների ժամանակ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մարտական 

գործողություններին մասնակցելու կամ հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական հերթապահություն կամ հատուկ առաջադրանք 

կատարելու ժամանակ կամ հակառակորդի նախահարձակ գործողությունների հետևանքով զոհված (մահացած) կամ անհայտ բացակայող 

ճանաչված զինծառայող 

25 

6.2 

մինչև 2020թ. սեպտեմբերի 27-ը Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների կամ զինված ուժերում և այլ 

զորքերում ծառայության ընթացքում ծառայողական պարտականություններ կատարելիս զոհված (մահացած) կամ անհայտ բացակայող 

ճանաչված զինծառայող 

25 

6.3 Հայաստանի Հանրապետության հերոս, Արցախի Հանրապետության հերոս 25 
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6.4 «Մարտական Խաչ» շքանշանակիր 20 

6.5 

2020թ. սեպտեմբերի 27-ին սկսված պատերազմական գործողությունների ժամանակ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մարտական 

գործողություններին մասնակցելու կամ հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական հերթապահություն կամ հատուկ առաջադրանք 

կատարելու ժամանակ կամ հակառակորդի նախահարձակ գործողությունների հետևանքով առաջին խմբի անժամկետ զինվորական 

հաշմանդամ ճանաչված անձ 

20 

6.6 

2020թ. սեպտեմբերի 27-ին սկսված պատերազմական գործողությունների ժամանակ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մարտական 

գործողություններին մասնակցելու կամ հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական հերթապահություն կամ հատուկ առաջադրանք 

կատարելու ժամանակ կամ հակառակորդի նախահարձակ գործողությունների հետևանքով երկրորդ խմբի անժամկետ զինվորական 

հաշմանդամ ճանաչված անձ 

12 

6.7 

2020թ. սեպտեմբերի 27-ին սկսված պատերազմական գործողությունների ժամանակ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մարտական 

գործողություններին մասնակցելու կամ հակառակորդի հետ շփման գծում մարտական հերթապահություն կամ հատուկ առաջադրանք 

կատարելու ժամանակ կամ հակառակորդի նախահարձակ գործողությունների հետևանքով երրորդ խմբի անժամկետ զինվորական հաշմանդամ 

ճանաչված անձ 

7 

6.8 մինչև 2020թ. սեպտեմբերի 27-ը  առաջին խմբի անժամկետ զինվորական հաշմանդամ ճանաչված անձ 20 

6.9 մինչև 2020թ. սեպտեմբերի 27-ը  երկրորդ խմբի անժամկետ զինվորական հաշմանդամ ճանաչված անձ 12 

6.10 մինչև 2020թ. սեպտեմբերի 27-ը  երրորդ խմբի անժամկետ զինվորական հաշմանդամ ճանաչված անձ 7 

6.11 

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված և առնվազն վերջին երեք ամիսներին փաստացի 

բնակված և 2020թ. սեպտեմբերի 27-ին սկսված պատերազմական գործողությունների հետևանքով մահացած կամ անհայտ բացակայող 

ճանաչված քաղաքացիական անձ 

12 

6.12 
մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը  պատերազմական գործողությունների հետևանքով մահացած կամ անհայտ բացակայող ճանաչված 

քաղաքացիական անձ 
12 

6.13 
2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին  Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմի ժամանակ մարտական գործողությունների 

մասնակից 
6 

6.14 մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը  Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակից 6 

6.15 Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի զինծառայող, բացառությամբ ժամկետային զինծառայողի 3 

6.16 
Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի բնակարանային հաշվառման հերթացուցակում ընդգրկված (այդ թվում՝ զոհված) 

զինծառայող կամ պահեստազորային 
7 

6.17 առաջին խմբի անժամկետ հաշմանդամ 10 

6.18 երկրորդ խմբի անժամկետ հաշմանդամ 5 



30 
 

6.19 երրորդ խմբի անժամկետ հաշմանդամ 3 

6.20 առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա 10 

6.21 հաշմանդամություն ունեցող անչափահաս անդամ 4 

6.22 ընտանիքի անչափահաս անդամ 3 

6.23 ընտանիքի չափահաս անդամ 1 

6.24 
1988-1992թթ. Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված, ԼՂՀ քաղաքացիություն ստացած, Արցախի Հանրապետությունում բնակվող և 

բնակտարածքով չապահովված անձ (ընտանիք) 
6 

6.25 Հայաստանի Հանրապետությունում սեփականության իրավունքով բնակտարածք ունեցող անձ (ընտանիքի որևէ անդամ) -25 

6.26 
պատերազմական գործողությունների ժամանակ զորահավաքային զորակոչով չներկայացած Արցախի Հանրապետության պահեստազորային 

կամ մարտական խնդրի կատարման վայրը մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ը ինքնակամ լքած անձ 
-20 

6.27 Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2019 թվականի փետրվարի 18-ի «Անձին առանձին սենյակի կամ լրացուցիչ բնակելի մակերեսի 
իրավունք վերապահող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու մասին» N 44-Ն հրամանով հաստատված ցանկում նշված հիվանդություն ունեցող անձ 
(ներկայացվում է առողջապահական հաստատության կողմից տրամադրված տեղեկանքը՝ հիվանդության համապատասխան կոդի նշմամբ՝ 
հիվանդությունների և առողջության հետ կապված խնդիրների վիճակագրական դասակարգչին համապատասխան) 

  

7. Դիմողի և ընտանիքի անդամների բնակության մասին տվյալներ 
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  Հ/Հ 
7.1. ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

7.2. հաշվառման 

հասցեն 

7.3. հաշվառման բնակավայրում 27.09.2020թ.-

ին նախորդած առնվազն 3 ամսվա փաստացի 

բնակությունը* (այո/ոչ) 

7.4. 27.09.2020թ. նախորդած 

առնվազն 3 տարվա փաստա-

ցի բնակության հասցեն 

7.5. ժամանակավոր 

բնակության հասցեն  

1           

2           

3          

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

* Հաշվի չի առնվում առողջական խնդիրներով, ուսումնառության, ծառայողական նպատակներով պայմանավորված՝  3 ամսից ավելի ժամանակավոր 
բացակայությունը 

  

8. Դիմողին կամ ընտանիքի այլ անդամին Արցախի Հանրապետության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում և (կամ) Հայաստանի 

Հանրապետությունում սեփականության իրավունքով պատկանող այլ բնակտարածքի վերաբերյալ տվյալներ 

8.1. բնակտարածքի 

սեփականատերը 

(համասեփականատերերը) 

(ազգանուն, անուն) 

8.2. բնակտարածքի 

հասցեն 

8.3. բնակտարածքի 

տեսակը (բնակարան, 

բնակելի տուն) 

8.4. բնակտարածքի 

մակերեսը 

8.5. տեղեկություններ Արցախի Հանրապետության 

վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում 

բնակտարածքի վերաբերյալ 

(վերանորոգման կամ վերակառուցման կարիք, 
կոմունալ հարմարությունների բացակայություն) 

   
  

   
  

   
  

   
  

 

9. Դիմողին կամ ընտանիքի այլ անդամին Արցախի Հանրապետության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում սեփականության իրավունքով 

պատկանող՝ բնակավայրերի նպատակային նշանակության բնակելի կառուցապատման հողամասի վերաբերյալ տվյալներ 

9.1. հողամասի սեփականատեր 

(համասեփականատերեր) 

(ազգանուն, անուն) 

9.2. հողամասի 

հասցե 

9.3. հողամասի 

մակերես 

9.4. հողամասի վրա շինության 

առկայություն (այո/ոչ) և շինության 

ավարտվածության աստիճան (%) 

9.5. հողամասի վրա բնակելի տան 

կառուցման նախընտրություն 

(այո/ոչ) 
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10. Բնակարանային պայմանների բարելավման նախընտրելի բնակավայրը` 

 

  

11. Դիմողի և իր ընտանիքի անդամների մասին սույն դիմում-հարցաթերթում չներառված  

լրացուցիչ անհրաժեշտ տեղեկություններ (առկայության դեպքում) 

 

      Հայտարարություն. Ես կրում եմ իմ կողմից ներկայացված տվյալների ստույգ լինելու պատասխանատվությունը: Գիտակցում եմ, որ կեղծ տվյալներ 

հայտնաբերվելու դեպքում կհանվեմ բնակարանային հաշվառման հերթացուցակից: 

      Տալիս եմ իմ համաձայնությունն առ այն, որ լիազոր մարմինը իմ տրամադրած տվյալների իսկությունը ստուգելու համար կարող է օրենքով սահմանված կարգով 

ստանալ տեղեկատվություն (այդ թվում՝ գաղտնի) համապատասխան պետական մարմիններից: 

      Հայտնում եմ, որ սույն դիմում-հարցաթերթի լրացման օրվա դրությամբ Արցախի Հանրապետության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում որևէ 

բնակտարածքի նկատմամբ չունեմ ժառանգության իրավունք: 

      Պարտավորվում եմ իմ ընտանիքի անդամների անձնական տվյալների, ընտանիքի կազմի և բնակարանային պայմանների փոփոխության դեպքում 10 

աշխատանքային օրվա ընթացքում իրազեկել լիազոր մարմնին: Տեղյակ եմ, որ եթե լիազոր մարմնի կողմից մշտադիտարկման արդյունքում հայտնաբերվի իմ 

ընտանիքի կազմի և (կամ) բնակարանային պայմանների այնպիսի փոփոխություն, որը հաշվի առնելու դեպքում կնվազեր իմ ընտանիքին հասանելիք բնակտարածքի 

մակերեսը, կհանվեմ բնակարանային հաշվառման հերթացուցակից: 

 

 

(դիմողի ստորագրությունը) 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

21 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1402-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետը՝ 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.   
1. Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի համայնքների 

վարչական սահմաններից դուրս, շրջանի վարչական սահմաններում գտնվող 

պետական սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային 

նշանակության 0,94 հեկտար արոտավայրը, համաձայն հավելվածի, փոխա-

դրել 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  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

21 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1403-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետը՝ 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.    
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008  

թվականի մարտի 4-ի N 188 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Չարեքտարի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականու-

թյուն հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,93 

հեկտար, 0,34 հեկտար, 0,26 հեկտար, 0,099 հեկտար, 0,021 հեկտար, 0,35 

հեկտար, 2,02 հեկտար և 0,034 հեկտար արոտավայրերը 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  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

22 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1412-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՍՏ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐՎՈՂ 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նախնական  մասնագիտական (արհեստագործական) 

 և միջին մասնագիտական կրթության մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 5-րդ և 6-րդ կետերը` Արցախի  Հանրապետության կառավարությունը    

ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Հաստատել՝ 

1) նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 

մասնագիտությունների ցանկերը՝ ըստ  կրթական ծրագրերի, ուսուցման 

հիմքի, տևողության և ըստ մասնագիտական կրթության մասնագիտու-

թյունների տրվող որակավորումների ցանկը՝ համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների 

ցանկերը՝ ըստ  կրթական ծրագրերի, ուսուցման հիմքի, ձևի, տևողության և 

ըստ մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների տրվող 

որակավորումների ցանկը՝ համաձայն N 2 հավելվածի:                                                                                                                                                                                                    

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:   

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1   

Արցախի Հանրապետության  

կառավարության 2021  թվականի 

դեկտեմբերի 22-ի  N 1412–Ն որոշման 

Ց Ա Ն Կ 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՑԱՆԿԵՐԸ` ԸՍՏ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ, ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՔԻ, ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՍՏ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ 

 

 Մասնագիտության դասիչն ու 

անվանումը 
Որակավորման դասիչն ու անվանումը 

Ուսումնառության 

տևողությունը 

հիմնական կրթության 

հիմքով 

Ուսումնառության 

տևողությունը 

միջնակարգ 

կրթության հիմքով 

02 ԱՐՎԵՍՏ 

021 ԱՐՎԵՍՏ 

0211 Տեսալսողական արվեստ և մեդիաարվեստ 

0211.01.4 Լուսանկարչական գործ 0211.01.01.4 Լուսանկարիչ 3 1 

0211.01.03.4 Օպերատոր՝ մինի լուսանկարչական սարքերի 3 1 

0211.02.4 Հրատարակչական գործ և 

պոլիգրաֆիա 

0211.02.01.4 Օպերատոր` գրքի արտադրության ավտոմատ գծերի 3 1 

0211.02.02.4 Օպերատոր՝ գրքի էլեկտրոնային շարվածքի 3 1 

0211.02.03.4 Կազմարար 3 1 

0211.02.04.4 Տպագրիչ՝ հարթ տպագրության 3 1 

0211.02.05.4 Տպագրիչ` ծավալային տպագրության 3 1 

0211.02.06.4 Կարգավորող՝ պոլիգրաֆիական սարքավորումների 3 1 

0212 Նորաձևություն, ներքին հարդարման և արտադրական դիզայն 

0212.01.4 Գեղարվեստական 

ձևավորման  

աշխատանքներ և դիզայն 

0212.01.01.4 Նկարիչ-ապակեպատող 3 1 

0212.01.02.4 Ձևավորող` ցուցափեղկերի 3 1 

0212.01.03.4 Նկարազարդող՝ հախճապակյա իրերի 3 1 

0213 Գեղանկարչություն և քանդակագործություն 

0213.01.4 Գեղանկարչություն և 

քանդակագործություն 

0213.01.01.4 Արհեստավոր-մանրանկարիչ 3 1 

0213.01.02.4 Փորագրող` քարե գեղարվեստական իրերի 3 1 

0213.01.03.4 Փորագրող` ոսկրե գեղարվեստական իրերի 3 1 

0213.01.04.4 Փորագրող` մետաղյա գեղարվեստական իրերի 3 1 

0213.01.05.4 Փորագրող` փայտյա գեղարվեստական իրերի 3 1 

0213.01.06.4 Դրվագող` քանդակների 3 1 

0213.02.4 Վերականգնողական 

աշխատանքների 

իրականացում 

0213.02.01.4 Վերականգնող՝ գեղարվեստական նշանակության 

որմնանկարների 

3 1 

0213.02.02.4 Վերականգնող՝ գեղարվեստական նշանակության 

ծեփվածքների 

3 1 
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0213.02.03.4 Վերականգնող՝ գեղարվեստական նշանակության փայտե 

հուշարձանների 

3 1 

0213.02.04.4 Վերականգնող՝ գեղարվեստական նշանակության քարե 

հուշարձանների 

3 1 

0214 Կիրառական արվեստ 

0214.01.4 Ոսկերչություն 0214.01.01.4 Ոսկերիչ 3 1 

0214.01.02.4 Մշակող` կիսաթանկարժեք և թանկարժեք քարերի 3 1 

0214.02.4 Բրուտագործություն 0214.02.01.4 Բրուտ 3 1 

0214.02.02.4 Պատրաստող` խեցեգործական գեղարվեստական իրերի 3 1 

0214.03.4 Փայտագործություն 0214.03.01.4 Պատրաստող` փայտյա գեղարվեստական իրերի 3 1 

0214.04.4 Գորգագործություն և 

ժանյակագործություն 

0214.04.01.4 Գորգագործ 3 1 

0214.04.02.4 Գոբելենագործ 3 1 

0214.04.03.4 Ասեղնագործող-ժանեկագործ 3 1 

04 ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

041 ԲԻԶՆԵՍ, ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

0411 Հաշվապահություն և հարկեր 

0411.01.4 Հաշվապահություն 0411.01.01.4 Հաշվետար 3 1 

0412 Ֆինանսներ, բանկային գործ և ապահովագրություն 

0412.01.4 Ֆինանսներ 0412.01.01.4 Գանձապահ 3 1 

0412.02.4 Ապահովագրություն 0412.02.01.4 Գործակալ` ապահովագրության 3 1 

0414 Շուկայագիտություն և գովազդ 

0414.01.4 Գովազդ 0414.01.01.4 Գործակալ` գովազդի 3 1 

0415 Գործավարություն 

0415.01.4 Գործավարություն 0415.01.01.4 Գործավար 3 1 

0416 Մեծածախ և մանրածախ առևտուր 

0416.01.4 Առևտուր 0416.01.01.4 Վաճառող 3 1 

0416.01.02.4 Գործակալ` գնումների 3 1 

0416.01.03.4 Գործակալ` մատակարարման 3 1 

05 ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

052 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 

0521 Շրջակա միջավայր 

0522.01.4 Շրջակա միջավայրի 

պահպանություն 

0522.01.01.4 Օպերատոր` կեղտաջրերի մաքրման կայանքի 3 1 

0522.01.02.4 Օպերատոր` քիմիական եղանակով ջրի մաքրման կայանքի 3 1 

06 ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ (ՏՀՏ) 

061 ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ 

0611 Ինֆորմատիկա 

0611.01.4 Համակարգիչների 

շահագործում 

0611.01.01.4 Օպերատոր` համակարգչի 3 1 

0611.01.02.4 Օպերատոր՝ համակարգչային գրաֆիկայի 3 1 
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07 ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

071 ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

0711 Քիմիական ճարտարագիտություն և տեխնոլոգիաներ 

0711.01.4 Ազոտական պարարտա-

նյութերի և օրգանական 

սինթեզի տեխնոլոգիա 

0711.01.01.4 Օպերատոր` ամոնիակային սելիտրայի արտադրության 3 1 

0711.01.02.4 
Օպերատոր` ամոնիակային սուլֆատի արտադրության 

3 1 

0711.02.4 Էլեկտրաքիմիական 

արտադրությունների 

տեխնոլոգիա 

0711.02.01.4 Օպերատոր` քիմիական արտադրության գոլորշիացման 

կայանքի 

3 1 

0711.02.02.4 Օպերատոր` քիմիական արտադրության ավտոմատ և 

կիսաավտոմատ գծերի 

3 1 

0711.02.03.4 Գալվանագործ 3 1 

0713 Էներգետիկա և էլեկտրատեխնիկա 

0713.01.4 Էլեկտրասարքավորումների 

արտադրություն 

0713.01.01.4 Փաթաթող` էլեկտրական մեքենաների տարրերի 3 1 

0713.01.02.4 Հավաքող` էլեկտրական մեքենաների և ապարատների 3 1 

0713.02.4 Էլեկտրասարքավորումների 

տեխնիկական շահագործում 

0713.02.01.4 Էլեկտրամոնտաժող` էլեկտրասարքավորումների 3 1 

0713.02.02.4 Արհեստավոր` էլեկտրասարքավորումների նորոգման և 

սպասարկման 

3 1 

0713.03.4 Էլեկտրակայանների և 

ցանցերի տեխնիկական 

սպասարկում 

0713.03.01.4 Էլեկտրամոնտաժող` ենթակայանների 3 1 

0713.03.02.4 Սպասարկող` ենթակայանների 3 1 

0713.03.03.4 Նորոգող՝ ռելեային պաշտպանության և ավտոմատ 

սարքավորումների 

3 1 

0713.03.04.4 Էլեկտրամոնտաժող՝ ռելեային պաշտպանության և 

ավտոմատ սարքավորումների 

3 1 

0713.03.05.4 Էլեկտրամոնտաժող՝ բաշխիչ ցանցերի 3 1 

0713.03.06.4 Էլեկտրիկ՝ բաշխիչ ցանցերի շահագործման 3 1 

0713.04.4 Էլեկտրալուսավորման և 

ուժային սարքավորումների 

էլեկտրամոնտաժում 

0713.04.01.4 Էլեկտրամոնտաժող՝ բաշխիչ ցանցերի և երկրորդային 

շղթաների 

3 1 

0713.04.02.4 Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրասարքավորումների, ուժային և 

լուսավորման ցանցերի 

3 1 

0713.05.4 Էլեկտրամատակարարում 

երկաթուղային 

տրանսպորտում 

0713.05.01.4 Էլեկտրամոնտաժող` միացման ցանցերի 3 1 

0713.05.02.4 
Էլեկտրամոնտաժող` քարշիչ ենթակայանների 

3 1 

0713.06.4 Ջերմաէներգետիկ 

սարքավորումների և 

ջերմային ցանցերի 

տեխնիկական 

 շահագործում 

0713.06.01.4 Օպերատոր՝ կաթսայատան 3 1 

0713.06.02.4 Փականագործ՝ կաթսայատան սարքավորումների 

նորոգման և սպասարկման 

3 1 

0713.06.03.4 Փականագործ՝ ջերմային ցանցերի սարքավորումների 

նորոգման և սպասարկման 

3 1 

0714 Էլեկտրոնիկա և ավտոմատացում 

0714.01.4 Էլեկտրական սարքերի, 

մեքենաների և ապարատների 

0714.01.01.4 Փորձարկող՝ էլեկտրական սարքերի, մեքենաների և 

ապարատների 

3 1 
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փորձարկում 0714.01.02.4 Հսկիչ՝ էլեկտրական մեքենաների, ապարատների և 

սարքերի հավաքման աշխատանքների 

3 1 

0714.02.4 Մեքենաների և 

մեխանիզմների էլեկտրա-

սարքավորումների 

տեխնիկական  

շահագործում 

0714.02.01.4 Փականագործ-էլեկտրիկ` էլեկտրասարքավորումների 

նորոգման 

3 1 

0714.02.02.4 Էլեկտրամեխանիկ` վերելակների 3 1 

0714.02.03.4 Էլեկտրամեխանիկ` առևտրային և սառնարանային 

սարքավորումների 

3 1 

0714.02.04.4 Մոնտաժող` էլեկտրական վերելակների 3 1 

0714.03.4 Սարքավորումների 

տեխնիկական  

շահագործում 

0714.03.01.4 Կարգավորող՝ ավտոմատ գծերի և ագրեգատային 

հաստոցների 

3 1 

0714.03.02.4 Կարգավորող՝ ծրագրային ղեկավարմամբ հաստոցների և 

մանիպուլյատորների 

3 1 

0714.03.03.4 Փականագործ-գործիքագործ 3 1 

0714.03.04.4 Փականագործ՝ մեխանիկական հավաքման 

աշխատանքների 

3 1 

0714.04.4 Էլեկտրավակուումային 

արտադրության  

տեխնոլոգիա 

0714.04.01.4 Թիթեղագործ՝ էլեկտրավակուումային սարքերի դետալների 

ձևման 

3 1 

0714.04.02.4 Մոնտաժող՝ էլետրավակուումային սարքերի 3 1 

0714.04.03.4 Փաթաթող՝ էլեկտրավակուումային 

արտադրության դետալների 

3 1 

0714.05.4 Բժշկական սարքավորում-

ների տեխնիկական 

շահագործում 

0714.05.01.4 Էլեկտրամեխանիկ՝ բժշկական սարքավորումների 

նորոգման և սպասարկման 

 

3 1 

0714.06.4 Ժամացույցների արտա-

դրության տեխնոլոգիա և 

նորոգում 

0714.06.01.4 Հավաքող՝ ժամացուցների և ժամացույցների բաղադրիչների 3 1 

0714.06.02.4 Ժամագործ 3 1 

0714.07.4 Չափիչ-ստուգիչ սարքերի  

և ավտոմատիկայի 

տեխնիկական շահագործում 

0714.07.01.4 Փականագործ՝ չափիչ-ստուգիչ սարքերի 3 1 

0714.07.02.4 Փականագործ՝ ավտոմատ չափիչ-ստուգիչ սարքերի 3 1 

0714.08.4 Օպտիկա-մեխանիկական 

արտադրության սարքավո-

րումներ և տեխնոլոգիա 

0714.08.01.4 Օպտիկ 3 1 

0714.09.4 Ռադիոէլեկտրոնային 

արտադրության 

տեխնոլոգիական 

սարքավորումների 

կարգաբերում 

0714.09.01.4 Մոնտաժող-կարգաբերող` ռադիոէլեկտրոնային 

արտադրատեսակների փորձարկման սարքավորումների 

3 1 

0714.09.02.4 Մոնտաժող-կարգաբերող` ռադիոէլեկտրոնային 

արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումների 

 

3 1 

0714.10.4 Ռադիոէլեկտրոնային 

սարքավորումների 

 և սարքերի 

 արտադրության 

0714.10.01.4 Մոնտաժող՝ ռադիոէլեկտրոնային սարքերի, 

սարքավորումների և ապարատների 

3 1 

0714.10.02.4 Կարգավորող՝ ռադիոէլեկտրոնային սարքերի, 

սարքավորումների և ապարատների 

3 1 
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տեխնոլոգիա 0714.10.03.4 Փականագործ-նորոգող՝ ռադիոէլեկտրոնային սարքերի, 

սարքավորումների և ապարատների 

3 1 

0714.11.4 Ռադիոէլեկտրոնային 

միջոցների տեխնիկական 

սպասարկում և նորոգում 

0714.11.01.4 Ռադիոմեխանիկ` ռադիոհեռուստատեսային 

սարքավորումների նորոգման և սպասարկման 

3 1 

0714.11.02.4 Ռադիոմոնտաժող` հեռուստատեսային և 

ռադիոհաղորդումների ցանցերի 

3 1 

0714.12.4 Էլեկտրոնային և 

միկրոէլեկտրոնային 

տեխնիկայի  

արտադրության 

տեխնոլոգիա 

0714.12.01.4 Օպերատոր-միկրոեռակցող` էլեկտրոնային և 

միկրոէլեկտրոնային տեխնիկայի 

3 1 

0714.12.02.4 Օպերատոր` էլեկտրոնային և միկրոէլեկտրոնային 

դիֆուզիոն սարքավորումների 

3 1 

0714.12.03.4 Հավաքող` էլեկտրոնային և միկրոէլեկտրոնային սարքերի և 

սարքավորումների 

3 1 

0714.13.4 Էլեկտրոնային հաշվողական 

մեքենաների տեխնիկական 

սպասարկում և նորոգում 

0714.13.01.4 Էլեկտրամեխանիկ` էլեկտրոնային հաշվողական 

մեքենաների նորոգման 

3 1 

0714.13.02.4 Էլեկտրամեխանիկ` էլեկտրոնային հաշվողական 

մեքենաների շահագործման և տեխնիկական սպասարկման 

3 1 

0714.14.4 Պարենային արդյունա-

բերության սարքավորումների 

տեխնիկական շահագործում 

0714.14.01.4 Օպերատոր` սննդամթերքների արտադրության 

սառնարանային սարքավորումների 

3 1 

0714.14.02.4 Օպերատոր` սննդամթերքների արտադրության 

սարքավորումների 

3 1 

0714.15.4 Ավտոմատիկան, 

հեռուստամեխանիկան և 

կապը երկաթուղային 

տրանսպորտում 

0714.15.01.4 Էլեկտրամեխանիկ` ազդանշանային, կենտրոնացման և 

արգելափակման սարքերի շահագործման, տեխնիկական 

սպասարկման և նորոգման 

3 1 

0714.15.02.4 Էլեկտրամոնտաժող` ազդանշանային, կենտրոնացման և 

արգելափակման սարքերի 

3 1 

0714.16.4 Նախազգուշացնող և 

հակահրդեհային 

ազդանշանային համակարգի 

մոնտաժում և շահագործում 

0714.16.01.4 Մոնտաժող՝ նախազգուշացման և հակահրդեհային 

ազդանշանային համակարգերի 

3 1 

0714.17.4 Կապի սարքավորումների 

մոնտաժում և շահագործում 

0714.17.01.4 Մալուխագործ-զոդող 3 1 

0714.17.02.4 Էլեկտրամոնտաժող` էլեկտրակապի և լարային 

հաղորդումների գծային կառույցների 

3 1 

0714.18.4 Փոստային կապ 0714.18.01.4 Կապի օպերատոր 3 1 

0715 Մետալուրգիա և մեքենաշինություն 

0715.01.4 Նյութերի ձուլմամբ 

 մշակման 

 տեխնոլոգիա 

0715.01.01.4 Հալող՝ մետաղի և համաձուլվածքների 3 1 

0715.01.02.4 Կաղապարող 3 1 

0715.01.03.4 Ձուլող 3 1 

0715.02.4 Մետաղների մշակման 

տեխնոլոգիա՝ ճնշմամբ 

0715.02.01.4 Դարբին 3 1 

0715.02.02.4 Կարգաբերող՝ դարբնամամլային սարքավորումների 3 1 

0715.03.4 Եռակցման  0715.03.01.4 Գազաեռակցող 3 1 
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աշխատանքների 

տեխնոլոգիա 

0715.03.02.4 Էլեկտրաեռակցող 3 1 

0715.03.03.4 Էլեկտրաեռակցող՝ ավտոմատ և կիսաավտոմատ 

մեքենաներով 

3 1 

0715.04.4 Մետաղների  

մեխանիկական մշակում 

հաստոցների և գծերի վրա 

0715.04.01.4 Օպերատոր՝ ավտոմատ և կիսաավտոմատ գծերի 

հաստոցների և կայանքների 

3 1 

0715.04.02.4 Օպերատոր՝ ծրագրային ղեկավարմամբ հաստոցների 3 1 

0715.04.03.4 Խառատ 3 1 

0715.04.04.4 Ֆրեզող 3 1 

072 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

0721 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա 

0721.01.4 Հացաթխման 

արտադրության տեխնոլոգիա 

0721.01.01.4 Հացթուխ 3 1 

0721.01.02.4 Օպերատոր` խմորման մեքենաների 3 1 

0721.03.4 Գինեգործություն և հյութերի 

արտադրություն 

0721.03.01.4 Վարպետ` գինու և հյութերի նախնական արտադրության 3 1 

0721.03.02.4 Օպերատոր` հյութերի և օշարակների արտադրության 3 1 

0721.04.4 Կենդանական հումքի 

նախնական վերամշակում 

0721.04.01.4 Պատրաստող` բնական երշիկային թաղանթի 3 1 

0721.04.02.4 Մսագործ 3 1 

0721.05.4 Մսամթերքի 

արտադրություն 

0721.05.01.4 Օպերատոր` մսամթերքի ջերմային մշակման կայանքի 3 1 

0721.05.02.4 Օպերատոր` կիսաֆաբրիկատների ջերմային մշակման 

կայանքի 

3 1 

0721.05.03.4 Պատրաստող` մսի կիսաֆաբրիկատների 3 1 

0721.05.04.4 Օպերատոր` եփած երշիկեղենի արտադրության 

ավտոմատացված գծի 

3 1 

0721.05.05.4 Օպերատոր` նրբերշիկի արտադրության ավտոմատացված 

գծի 

3 1 

0721.06.4 Ձկնեղենի վերամշակման 

տեխնոլոգիա 

0721.06.01.4 Մշակող` ձկնամթերքի 3 1 

0721.07.4 Յուղի, պանրի և կաթի 

արտադրության  

տեխնոլոգիա 

0721.07.05.4 Օպերատոր՝ պաղպաղակի արտադրության հոսքային գծի 3 1 

0721.07.06.4 Կաթի և կաթնամթերքի արտադրության ապարատավար-

օպերատոր 

3 1 

0721.07.07.4 Կաթնաթթվային կաթնային մթերքներ պատրաստող 3 1 

0721.07.08.4 Պանրագործ 3 1 

0721.08.4 Հրուշակեղենի  

տեխնոլոգիա 

0721.08.01.4 Հրուշակագործ 3 1 

0721.08.02.4 Պատրաստող՝ բիսկվիտների 3 1 

0721.08.03.4 Պատրաստող՝ վաֆլիների 3 1 

0721.08.04.4 Պատրաստող՝ դրաժեների 3 1 

0721.08.05.4 Պատրաստող՝ կարամելի 3 1 

0721.08.06.4 Պատրաստող՝ կոնֆետների 3 1 

0721.08.07.4 Պատրաստող՝ մարմելադային մթերքների 3 1 

0721.08.08.4 Օպերատոր` կշռաբաշխիչ-փաթեթավորող մեքենաների 3 1 
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0721.09.4 Ճարպայուղային արտա-

դրության տեխնոլոգիա 

0721.09.01.4 Օպերատոր` մայոնեզի պատրաստման կայանքի 3 1 

0721.09.03.4 Օպերատոր` մարգարինի արտադրութան հոսքային գծի 3 1 

0722 Նյութեր 

0722.01.4 Անտառային համալիր 

սարքավորումների 

տեխնիկական շահագործում 

0722.01.01.4 Փականագործ` փայտամթերման սարքավորումների 

նորոգման 

3 1 

0722.02.4 Փայտամշակման 

արտադրությունների 

սարքավորումների 

շահագործում և տեխնոլոգիա 

0722.02.01.4 Պատրաստող` կահույքի զարդային տարրերի 3 1 

0722.02.03.4 Օպերատոր` փայտամշակման սարքավորումների և 

հոսքային գծերի 

3 1 

0722.03.4 Սինթետիկ խեժերի, պլաստ-

մասսաների արտադրություն 

և դրանց վերամշակում 

0722.03.01.4 Ձուլող` պլաստմասսայի 3 1 

0722.04.4 Քիմիական մանրաթելերի 

արտադրության տեխնոլոգիա 

0722.04.01.4 Օպերատոր` քիմիական մանրաթելերի արտադրական 

գործընթացի 

3 1 

0722.04.02.4 Օպերատոր` քիմիական մանրաթելերի ոլորման ու ձգման 3 1 

0722.05.4 Ապակեթելային նյութերի 

արտադրություն 

0722.05.01.4 Օպերատոր` ապակեթելային նյութերի մշակման 

արտադրական գործընթացի 

3 1 

0722.05.02.4 Օպերատոր` ապակեմանրաթելերի ոլորման 

սարքավորումների 

3 1 

0722.06.4 Ապակու արտադրության 

տեխնոլոգիա 

0722.06.01.4 Պատրաստող-փչահարող` ապակե պատրաստվածքների 3 1 

0722.06.02.4 Փայլեցնող` ապակու և ապակե պատրաստվածքների 3 1 

0722.06.03.4 Հղկող` ապակու և ապակե պատրաստվածքների 3 1 

0723 Տեքստիլ արդյունաբերություն 

0723.01.4 Կտորեղենի 

 արտադրության 

տեխնոլոգիա 

0723.01.01.4 Օպերատոր՝ հանգուցագործող մեքենայի 3 1 

0723.01.02.4 Վերականգնող՝ թեթև արդյունաբերության պատրաստի 

արտադրանքի 

3 1 

0723.01.03.4 Ջուլհակ 3 1 

0723.02.4 Մանվածքի և 

 մանվածքային իրերի 

տեխնոլոգիա 

0723.02.01.4 Գործող 3 1 

0723.02.02.4 Մանող 3 1 

0723.02.03.4 Օպերատոր՝ գործող սարքավորումների 3 1 

0723.02.04.4 Օպերատոր՝ սանդերքագզիչ սարքավորումների 3 1 

0723.02.05.4 Օպերատոր՝ մանվածքի փաթաթման սարքավորումների 3 1 

0723.02.06.4 Օպերատոր՝ ժապավենի արտադրության 

սարքավորումների 

3 1 

0723.02.07.4 Հյուսող՝ մանվածքի 3 1 

0723.03.4 Կարի արտադրության 

տեխնոլոգիա 

0723.03.01.4 Օպերատոր՝ կարի սարքավորումների 3 1 

0723.03.02.4 Դերձակ 3 1 

0723.03.03.4 Ձևարար 3 1 

0723.03.04.4 Ջերմամշակող՝ հագուստների 3 1 
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0723.04.4 Կաշվե իրերի 

արտադրության  

տեխնոլոգիա 

0723.04.01.4 Մշակող՝ կաշվե իրերի արտադրության դետալների, 

կիսաֆաբրիկատների և պատրաստվածքների 

3 1 

0723.04.02.4 Օպերատոր՝ կաշվե իրերի արտադրության հոսքային գծի 3 1 

0723.04.03.4 Կարող՝ կաշվե իրերի 3 1 

0723.04.04.4 Ձևարար՝ կաշվե պատրաստվածքների 3 1 

0723.04.05.4 Հավաքող՝ կաշվե պատրաստվածքների 3 1 

0723.05.4 Կոշիկի արտադրության 

տեխնոլոգիա 

0723.05.01.4 Կոշկարար՝ օրթոպեդիական կոշիկների 3 1 

0723.05.02.4 Կոշկակար 3 1 

0723.05.03.4 Օպերատոր՝ կոշիկի ձևման սարքավորումների 3 1 

0724 Ընդերքաբանություն 

0724.01.4 Օգտակար հանածոների 

հարստացում 

0724.01.01.4 Օպերատոր` հանքաքարի հարստացման կայանքի 3 1 

0724.01.02.4 Օպերատոր` լեռնարդյունաբերական մեքենաների 3 1 

0724.01.03.4 Բաժնաչափող 3 1 

0724.02.4 Լեռնային  

աշխատանքներ 

0724.02.01.4 Պայթեցնող 3 1 

0724.02.02.4 Լեռնագործ` մաքրման հանքախորշի 3 1 

0724.03.4 Հանքարդյունաբերական 

մեքենաների և 

սարքավորումների 

շահագործում 

0724.03.01.4 Օպերատոր` խտացուցիչների 3 1 

0724.03.02.4 Օպերատոր` ջարդման կայանքների 3 1 

0724.03.03.4 Օպերատոր` աղացման կայանքների 3 1 

0724.03.04.4 Օպերատոր` հանքարդյունաբերության հեռակառավարման 

վահանակի 

3 1 

0724.03.05.4 Օպերատոր` հանքաքարի չորացման կայանքի 3 1 

0724.03.06.4 Օպերատոր` հանքաքարի քամման կայանքի 3 1 

0724.03.07.4 Օպերատոր` օգտակար հանածոների արդյունահանման 

արտադրության գոլորշիացման կայանքի 

3 1 

0724.04.4 Հետախուզական-

շահագործական 

հորատում 

0724.04.01.4 Մոնտաժող` հորատման աշտարակի 3 1 

0724.04.02.4 Էլեկտրամոնտաժող` հորատման աշտարակի 3 1 

0724.04.03.4 Օպերատոր` հորատման սարքավորումների 3 1 

0724.05.4 Հորատանցքերի 

շահագործում 

0724.05.01.4 

Արհեստավոր` հորատանցքերի շահագործման 

3 1 

0728 Միջոլորտային մասնագիտություններ 

0728.01.4 Լաբորատոր 

հետազոտություններ և 

չափումներ 

արտադրությունում 

0728.01.01.4 Լաբորանտ՝ ֆիզիկա-մեխանիկական փորձարկումների 3 1 

0728.01.02.4 Լաբորանտ՝ քիմիական անալիզի 3 1 

0728.01.03.4 Լաբորանտ՝ քիմիական-բակտերիոլոգիական անալիզի 3 1 

0728.01.04.4 Հսկիչ՝ եռակցման աշխատանքների 3 1 

0728.01.05.4 Հսկիչ՝ հաստոցներով մշակման և փականագործական 

աշխատանքների 

3 1 

0728.01.06.4 Հսկիչ՝ էլեկտրավակուումային եղանակով դետալների և 

սարքերի արտադրության 

3 1 

0728.01.07.4 Հսկիչ՝ ժամացույցների և ժամացույցի քարերի 3 1 
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արտադրության 

0728.01.08.4 Հսկիչ՝ օպտիկական դետալների և սարքերի արտադրության 3 1 

0728.01.09.4 Հսկիչ՝ ռադիոէլեկտրոնային սարքերի, սարքավորումների և 

ապարատների արտադրության 

3 1 

0728.01.10.4 Հսկիչ` քիմիական մանրաթելերի արտադրության 

տեխնոլոգիական պրոցեսների և արտադրանքի որակի 

3 1 

0728.01.11.4 Հսկիչ` ապակե մանրաթելերի և ապակե պլաստիկ նյութերի 

արտադրական գործընթացի 

3 1 

0728.01.12.4 Հսկիչ՝ մանվածքի և մանվածքային իրերի որակի 3 1 

0728.01.13.4 Հսկիչ՝ կարի արտադրության նյութերի, իրերի, ձևվածքների 

և ձևանների (լեկալների) 

3 1 

0728.01.14.4 Հսկիչ՝ կաշվե իրերի արտադրության արտադրանքի, 

կիսաֆաբրիկատների և նյութերի 

3 1 

073 ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

0732 Շենքերի և քաղաքային ճարտարագիտություն 

0732.01.4 Վերանորոգման 

աշխատանքների 

իրականացում 

0732.01.01.4 Ամրանագործ 3 1 

0732.01.02.4 Բետոնագործ 3 1 

0732.01.03.4 Որմնադիր 3 1 

0732.02.4 Շինարարական մոնտաժային 

աշխատանքների 

իրականացում 

0732.02.01.4 Մոնտաժող՝ շենքերի, շինությունների և կառուցվածքների 3 1 

0732.03.4 Կամուրջների մոնտաժային 

աշխատանքների 

իրականացում 

0732.03.01.4 Մոնտաժող՝ կամուրջների 3 1 

0732.04.4 Հարդարման շինարարական 

աշխատանքների 

իրականացում 

0732.04.01.4 Երեսապատող՝ կերամիկական սալիկներով 3 1 

0732.04.02.4 Երեսապատող՝ սինթետիկ նյութերով 3 1 

0732.04.03.4 Երեսապատող՝ բնական և արհեստական քարե սալիկներով 3 1 

0732.04.04.4 Խճանկարչագործ 3 1 

0732.04.05.4 Ծեփագործ 3 1 

0732.04.06.4 Ներկարար 3 1 

0732.05.4 Տանիքագործական 

աշխատանքների 

իրականացում 

0732.05.01.4 Թիթեղագործ 3 1 

0732.05.02.4 Տանիքագործ 3 1 

0732.06.4 Ատաղձագործական, 

մանրահատակագործական, 

ապակեգործական 

աշխատանքեր 

0732.06.01.4 Փայտասալիկագործ 3 1 

0732.06.02.4 Հյուսն 3 1 

0732.06.03.4 Ապակեգործ 3 1 

0732.07.4 Ճանապարհաշինարարական 

և բարելավման 

աշխատանքների 

0732.07.01.4 Փականագործ՝ ճանապարհաշինարարական մեքենաների և 

տրակտորների նորոգման 

3 1 

0732.07.02.4 Օպերատոր` բուլդոզերի 3 1 
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տեխնիկական ապահովում 0732.07.03.4 Օպերատոր` մղանի 3 1 

0732.07.04.4 Օպերատոր` տրակտորի 3 1 

0732.08.4 Շինարարական մեքենաների 

և մեխանիզմների մոնտաժում 

և կարգաբերում 

0732.08.01.4 Փականագործ՝ շինարարական մեքենաների և 

մեխանիզմների մոնտաժման և կարգաբերման 

3 1 

0732.09.4 Տեխնոլոգիական 

սարքավորումների, 

խողովակատարների և 

մետաղական կառույցների 

մոնտաժում 

0732.09.01.4 Մոնտաժող՝ սանիտարատեխնիկական համակարգերի և 

սարքավորումների 

3 1 

0732.09.02.4 Մոնտաժող՝ օդափոխության, օդամղման և օդորակման 

սարքավորումների 

3 1 

0732.09.03.4 Փականագործ՝ սանիտարատեխնիկական համակարգերի, 

հանգույցների և դետալների նորոգման 

3 1 

0732.10.4 Գազի սարքավորումների և 

ստորգետնյա գազատարների 

տեխնիկական շահագործում 

0732.10.01.4 Փականագործ՝ գազի սարքավորումների շահագործման, 

տեխնիկական սպասարկման և նորոգման 

3 1 

0732.10.02.4 Փականագործ՝ ստորգետնյա գազատարների 

շահագործման, տեխնիկական սպասարկման և նորոգման 

3 1 

0732.11.4 Հիդրոտեխնիկական և 

ջերմային նշանակության 

շինությունների մոնտաժային 

աշխատանքների 

իրականացում 

0732.11.01.4 Մոնտաժող՝ հիդրոտեխնիկական և ջերմային 

նշանակության շինությունների 

3 1 

08 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

081 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

0811 Պտղաբուծություն և անասնաբուծություն 

0811.01.4 Գյուղացիական 

(ֆերմերային) տնտեսության 

կազմակերպում 

0811.01.01.4 Ֆերմեր` գյուղատնտեսական արտադրության 3 1 

0811.02.4 Անասնապահական 

մթերքների արտադրություն 

0811.02.01.4 Օպերատոր՝ անասնապահական համալիրների 3 1 

0811.02.02.4 Օպերատոր՝ մեքենայացված կիթի 3 1 

0811.03.4 Թռչնաբուծություն 0811.03.01.4 Օպերատոր՝ թռչնաբուծական համալիրների 3 1 

0811.04.4 Խոզաբուծություն 0811.04.01.4 Օպերատոր՝ խոզաբուծական համալիրների 3 1 

0811.05.4 Բուսաբուծություն 0811.05.01.4 Բուսաբույծ 3 1 

0812 Այգեգործություն 

0812.01 Այգեգործություն 0812.01.01 Այգեգործ 3 1 

082 ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

0821 Անտառային տնտեսություն 

0821.01 Անտառային 

տնտեսություն 

0821.01.01 Անտառապահ 3 1 

0821.01.02 Անտառաբույժ 3 1 

0821.02 Պարտեզապուրակային գործ 0821.02.01 Այգեպան 3 1 

09 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

091 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 
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0913 Քույրական գործ 

0913.01.4 Հիվանդի ընդհանուր խնամք 0913.01.01.4 Կրտսեր բուժքույր (բուժեղբայր) 3 1 

0916 Դեղագործություն 

0916.01.4 Դեղանյութերի, վիտամին-

ների և կենսաբանական 

միացությունների 

արտադրություն 

0916.01.01.4 Օպերատոր` դեղանյութերի ֆերմենտացման 

կենսաբանական սինթեզի գործընթացի 

3 1 

0916.01.02.4 Օպերատոր` դեղամիջոցների արտադրական գործընթացի 3 1 

10 ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ) 

101 ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1012 Վարսահարդարում և խնամք 

1012.01.4 Վարսավիրական արվեստ և 

զարդային դիմահարդարում 

1012.01.01.4 Մատնահարդար 3 1 

1012.01.02.4 Դիմահարդար 3 1 

1012.01.03.4 Վարսահարդար 3 1 

1013 Հյուրանոցային և ռեստորանային սպասարկում 

1013.01.4 Հյուրանոցային 

տնտեսություն 

1013.01.01.4 Սպասուհի 3 1 

1013.02.4 Հանրային սննդի  

մատուցում 

1013.02.01.4 Բարմեն 3 1 

1013.02.02.4 Բուֆետապան 3 1 

1013.02.03.4 Մատուցող 3 1 

1013.03.4 Խոհարարական գործ 1013.03.01.4 Խոհարար 3 1 

1013.03.02.4 Խոհարար՝ մանկական սննդի 3 1 

1013.04.4 Հագուստի քիմիական 

մաքրում և ներկում 

1013.04.01.4 Օպերատոր` հագուստի քիմիական ներկման 3 1 

1013.04.02.4 Օպերատոր` հագուստի քիմիական լվացման 3 1 

103 ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1032 Անձի և սեփականության պաշտպանություն 

1032.01.4 

Ոստիկանական գործ 1032.01.01.4 Ոստիկան 

- 

մինչև 2022 թվականի 

հունվարի 1-ը՝ 3 ամիս, 

իսկ դրանից հետո՝  

6 ամիս 

 

1032.01.02.4 Պարեկ 

- 

մինչև 2023 թվականի 

հունվարի 1-ը՝ 5 ամիս, 

իսկ դրանից հետո՝  

6 ամիս 

1032.02.4 Թիկնապահական գործ 1032.02.01.4 Թիկնապահ 3 1 

1032.03.4 Պահնորդական գործ 1032.03.01.4 Պահնորդ 2 տարի 4 ամիս 4 ամիս 

1032.04.4 Քրեակատարողական գործ 1032.04.01.4 Քրեակատարող - 6 ամիս 

1032.05.4 Հրդեհաշիջում 1032.05.01.4 Հրշեջ 3 1 

1032.06.4 

Հրշեջ-փրկարարական 

հատուկ տեխնիկայի 

շահագործում 

1032.06.01.4 Փրկարար-վարորդ 3 1 

1032.06.02.4 Մոտորանավակավար-փրկարար 3 1 
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1032.07.4 
Ջրափրկարարություն 1032.07.01.4 Ջրափրկարար 3 1 

1032.07.02.4 Ջրասուզակ-փրկարար 3 1 

104 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1041 Տրանսպորտային ծառայություններ 

1041.01.4 Վերամբարձ-

տրանսպորտային միջոցների 

տեխնիկական շահագործում 

1041.01.01.4 Օպերատոր` ավտոկռունկի 3 1 

1041.01.02.4 Օպերատոր` աշտարակային կռունկի 3 1 

1041.02.4 Տրանսպորտային միջոցների 

շահագործում և նորոգում 

(ըստ տեսակների) 

1041.02.01.4 Վարորդ` տրոլեյբուսի 3 1 

1041.02.02.4 Մեքենավար` մետրոյի էլեկտրագնացքի 3 1 

1041.02.03.4 Փականագործ` էլեկտրաշարժակազմի նորոգման 3 1 

1041.02.05.4 Փականագործ` ավտոմոբիլային տրանսպորտի նորոգման 3 1 

1041.03.4 

Գյուղատնտեսական 

աշխատանքների 

տեխնիկական ապահովում 

1041.03.01.4 
Փականագործ՝ գյուղատնտեսական մեքենաների և 

սարքավորումների 
3 1 

1041.03.02.4 
Գյուղատնտեսական արտադրության տրակտորիստ- 

մեքենավար 
3 1 

1041.04.4 Հրշեջ-փրկարարական 

հատուկ տեխնիկայի նորոգում 

1041.04.01.4 Փականագործ՝ հրշեջ-փրկարարական նշանակության 

հատուկ տեխնիկայի 

3 1 

1041.05.4 Երկաթուղային 

տրանսպորտի շարժակազմի 

շահագործում և նորոգում 

1041.05.01.4 Օգնական` գնացքի մեքենավարի 3 1 

1041.05.02.4 Զննող-նորոգող` վագոնների 3 1 

1041.05.03.4 Էլեկտրամեխանիկ` գնացքի 3 1 

1041.06.4 Երկաթուղու և գծային 

տնտեսության շահագործում 

1041.06.01.4 Մոնտաժող` գծային ճանապարհների 3 1 

1041.06.02.4 Փականագործ` գծային մեքենաների և մեխանիզմների 3 1 

1041.07.4 Փոխադրումների 

սպասարկում երկաթուղային 

տրանսպորտում 

1041.07.01.4 Ուղեկցող` մարդատար վագոնի 3 1 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2   

Արցախի Հանրապետության  

կառավարության 2021 թվականի 

դեկտեմբերի 22-ի N 1412–Ն որոշման 

 

Ց Ա Ն Կ 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՑԱՆԿԵՐԸ` ԸՍՏ ԿՐԹԱԿԱՆ  

ԾՐԱԳՐԵՐԻ, ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՔԻ, ՁԵՎԻ, ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՍՏ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ 

 

Մասնագիտության դասիչն ու անվանումը Որակավորման դասիչն ու անվանումը 

Առկա ուսումնառության 

տևողությունը (տարի) 
Հեռակա ուսուցման 

տևողությունն 

առնվազն 

միջնակարգ 

կրթության հիմքով 

հիմնական 

կրթության 

հիմքով 

միջնակարգ 

կրթության 

հիմքով 

01 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

011 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

0112 Նախադպրոցական կրթություն 

0112.01.5 Նախադպրոցական կրթություն 0112.01.01.5 Դաստիարակ` նախադպրոցական կրթության 3 2 3 

0112.02.5 Հատուկ նախադպրոցական կրթություն 0112.02.01.5 Դաստիարակ` հատուկ նախադպրոցական 

կրթության 
4 3 4 

0114 Առարկայական ուղղվածությամբ դասավանդում 

0114.01.5 Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 0114.01.01.5 Դասավանդող` ֆիզկուլտուրայի 4 3 - 

0114.01.02.5 Մարզիչ 4 3 4 

0114.02.5 Երգ և երաժշտություն 0114.02.01.5 Դասավանդող` երգի և երաժշտության 4 3 4 

0114.03.5 Կերպարվեստ և գծագրություն 0114.03.01.5 Դասավանդող` կերպարվեստի և գծագրության 4 3 4 

0114.04.5 Պարի ուսուցում 0114.04.01.5 Պարուսույց 4 3 - 

02 ԱՐՎԵՍՏ 

021 ԱՐՎԵՍՏ 

0211 Տեսալսողական սարքավորումներ և մեդիաարտադրություն 

0211.01.5 Ռեժիսուրա 0211.01.01.5 Ռեժիսոր 4 3 - 

0211.02.5 Լուսային ռեժիսուրա 0211.02.01.5 Լուսային ռեժիսոր 4 3 - 

0211.03.5 Լուսանկարչական գործ 0211.03.01.5 Լուսանկարիչ 3,5 2,5 3,5 

0211.04.5 Հրատարակչական գործ 0211.04.01.5 Մասնագետ` հրատարակչական գործի   2 3 

0212 Նորաձևություն, ներքին հարդարման և արտադրական դիզայն 

0212.01.5 Դիզայն 0212.01.01.5 Դիզայներ 4 4 - 

0212.02.5 Հագուստի մոդելավորում և նախագծում 0212.02.01.5 Մոդելավորող-նախագծող՝ հագուստի 3 2 3 

0212.03.5 Մորթե արտադրանքի մոդելավորում և 

նախագծում 

0212.03.01.5 Գծագրող-ձևավորող՝ մորթե 

արտադրատեսակների արտադրության 
3 2 3 
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0212.04.5 Կաշվե արտադրանքի մոդելավորում և 

նախագծում 

0212.04.01.5 Գծագրող-ձևավորող՝ կաշվե 

արտադրատեսակների արտադրության 
3 2 3 

0212.05.5 Մանվածքային և թեթև արդյունաբերական 

իրերի երանգավորում և գեղարվեստական 

ձևավորում 

0212.05.01.5 Գծագրող-ձևավորող՝ մանվածքային և թեթև 

արդյունաբերության արտադրատեսակների 3,5 2,5 3,5 

0212.06.5 Խաղալիքի գեղարվեստական նախագծում, 

մոդելավորում և ձևավորում 

0212.06.01.5 Գծագրող-ձևավորող՝ խաղալիքների 

արտադրության 
3 2 3 

0213 Գեղանկարչություն և քանդակագործություն 

0213.01.5 Թատերային ձևավորման արվեստ 0213.01.01.5 Նկարիչ` թատերային ձևավորման 4 3 4 

0213.02.5 Գեղանկարչություն 0213.02.01.5 Նկարիչ-դասավանդող 5 5 - 

0213.03.5 Քանդակագործություն 0213.03.01.5 Քանդակագործ-դասավանդող 5 5 - 

0213.04.5 Արվեստի ստեղծագործությունների 

վերականգնում, կոնսերվացում և 

պահպանում 

0213.04.01.5 Վերականգնող-կոնսերվացնող՝ արվեստի 

ստեղծագործությունների 

4 3 4 

0214 Կիրառական արվեստ 

0214.01.5 Զարդակիրառական արվեստ և 

ժողովրդական արհեստներ 

0214.01.01.5 Նկարիչ-ձևավորող 4 4 
- 

0215 Երաժշտություն և կատարողական արվեստ 

0215.01.5 Երգեցողություն 0215.01.01.5 Երգիչ-կատարող 4 4 - 

0215.02.5 Երգչախմբավարություն 0215.02.01.5 Խմբավար, դասավանդող 4 4 - 

0215.03.5 Երաժշտության տեսություն 0215.03.01.5 Դասավանդող` երաժշտագիտական տեսական 

առարկաների 

4 4 
- 

0215.04.5 Էստրադային արվեստ 0215.04.01.5 Դերասան` էստրադայի 4 4 - 

0215.05.5 Պարարվեստ 0215.05.01.5 Դերասան` բալետի 3 2 - 

0215.05.02.5 Դերասան` ժողովրդական պարային համույթի 3 2 - 

0215.05.03.5 Դերասան` համույթի 3 2 - 

0215.06.5 Գործիքային կատարողական արվեստ (ըստ 

գործիքների տեսակների) 

0215.06.01.5 Երաժիշտ-կատարող, դասավանդող (ըստ 

գործիքների տեսակների) 

4 4 
- 

0215.07.5 Դերասանական արվեստ 0215.07.01.5 Դերասան 4 3 - 

0215.08.5 Կրկեսային արվեստ 0215.08.01.5 Դերասան` կրկեսի 4 3 - 

0215.09.5 Երաժշտական գործիքների պատրաստում և 

նորոգում 

0215.09.01.5 Ազգային նվագարանների պատրաստող և 

նորոգող 

- 2,5 
- 

0218 Միջոլորտային մասնագիտություններ և որակավորումներ 

0218.01.5 Երաժշտական գործիքների պատրաստում և 

նորոգում (ըստ գործիքների տեսակների) 

0218.01.01.5 Երաժշտական գործիքների պատրաստող և 

նորոգող (ըստ գործիքների տեսակների) 

- 2,5 
- 

03 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

032 ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

0322 Գրադարանավարություն, տեղեկատվություն և արխիվավարություն 

0322.01.5 Արխիվավարություն՝ օտար լեզվի 

խորացված իմացությամբ 

0322.01.01.5 Արխիվավար 4 3 4 
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0322.02.5 Գրադարանային գործ 0322.02.01.5 Գրադարանավար 3 2 3 

04 ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

041 ԲԻԶՆԵՍ, ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

0411 Հաշվապահություն 

0411.01.5 Հաշվապահական հաշվառում (ըստ 

ճյուղերի) 

0411.01.01.5 Հաշվապահ 3 2 3 

0412 Ֆինանսներ, բանկային գործ և ապահովագրություն 

0412.01.5 Ֆինանսներ 0412.01.01.5 Ֆինանսիստ 3 2 3 

0412.02.5 Բանկային գործ 0412.02.01.5 Մասնագետ` բանկային գործի 3 2 3 

0412.03.5 Ապահովագրական գործ 0412.03.01.5 Գործակալ` ապահովագրական գործի 3 2 3 

0413 Կառավարում և վարչարարություն 

0413.01.5 Մենեջմենթ (Կառավարում) (ըստ ճյուղերի) 0413.01.01.5 Մենեջեր՝ առևտրի 3 2 3 

0413.02.5 Սպասարկման կազմակերպում 0413.02.01.5 Մենեջեր՝ սպասարկման ոլորտի 3 2 3 

0413.03.5 Սպասարկում տրանսպորտում 0413.03.01.5 Մենեջեր` տրանսպորտի ոլորտի 3 2 3 

0413.04.5 Հողային ռեսուրսների կառավարում 0413.04.01.5 Մասնագետ` հողային ռեսուրսների 

կառավարման 

3 2 3 

0413.05.5 Սպասարկման կազմակերպում 

հյուրանոցներում և զբոսաշրջային 

համալիրներում 

0413.05.01.5 Մենեջեր՝ հյուրանոցների և զբոսաշրջային 

համալիրների 4 3 4 

0413.06.5 Զբոսաշրջային ծառայությունների 

կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված 

իմացությամբ 

0413.06.01.5 Մենեջեր՝ զբոսաշրջության ծառայությունների 

սպասարկման 4 3 4 

0413.07.5 Հասարակական սննդի սպասարկման 

կազմակերպում 

0413.07.01.5 Մենեջեր՝ հասարակական սննդի սպասարկման 

կազմակերպման 
3 2 3 

0414 Շուկայագիտություն և գովազդ 

0414.01.5 Շուկայաբանություն 0414.01.01.5 Մարկետոլոգ 3 2 3 

0414.02.5 Ապրանքագիտություն 0414.02.01.5 Ապրանքագետ` պարենային ապրանքների 3 2 3 

0414.02.02.5 Ապրանքագետ` ոչ պարենային ապրանքների 3 2 3 

0414.04.5 Գովազդային գործ 0414.04.01.5 Գովազդային գործակալ 3 2 3 

0415 Քարտուղարություն և գրասենյակային աշխատանք 

0415.01.5 Գործավարություն՝ օտար լեզվի խորացված 

իմացությամբ 

0415.01.01.5 Գործավար 

4 3 4 

0416 Մեծածախ և մանրածախ առևտուր 

0416.01.5 Առևտուր 0415.01.01.5 Կոմերսանտ 3 2 3 

042 ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

0421 Իրավունք 

0421.01.5 Իրավագիտություն 0421.01.01.5 Իրավագետ - 2 3 

0421.02.5 Իրավապահպան գործունեություն 0421.02.01.5 Իրավապահպան - 2 3 

05 ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
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052 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 

0521 Շրջակա միջավայր 

0521.01.5 Շրջակա միջավայրի պահպանում և 

բնական պաշարների արդյունավետ 

օգտագործում 

0521.01.01.5 Բնօգտագործման մենեջեր 3 2 3 

053 ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

0532 Երկրաբանություն 

0532.01.5 Քարտեզագրություն 0532.01.01.5 Տեխնիկ` քարտեզագիր 4 3 4 

0532.02.5 Ջրագրություն 0532.02.01.5 Տեխնիկ` ջրագիր 4 3 4 

0532.03.5 Օդերևութաբանություն 0532.03.01.5 Տեխնիկ` օդերևութաբան 4 3 4 

0532.04.5 Ջրաերկրաբանություն 0532.04.01.5 Տեխնիկ` ջրաերկրաբան 4 3 4 

0532.05.5 Կիրառական գեոդեզիա 0532.05.01.5 Մասնագետ` կիրառական գեոդեզիայի 3,5 2,5 3,5 

0532.06.5 Աերոֆոտոգեոդեզիա 0532.06.01.5 Մասնագետ` աերոֆոտոգեոդեզիայի 3,5 2,5 3,5 

06 ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ (ՏՀՏ) 

061 ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ (ՏՀՏ) 

0611 Ինֆորմատիկա 

0611.01.5 Կիրառական ինֆորմատիկա 0611.01.01.5 Տեխնիկ՝ կիրառական ինֆորմատիկայի 4 3 4 

0611.02.5 Մեքենայացման և ավտոմատացման 

միջոցներ 

0611.02.01.5 Տեխնիկ` մեքենայացման և ավտոմատացման 

միջոցների 

3,5 2,5 3,5 

0612 Տվյալների բազաների և տեղեկատվական ցանցերի ստեղծում և կառավարում 

0612.01.5 Տվյալների բազաների մշակման և 

կառավարման ավտոմատացված 

համակարգեր 

0612.01.01.5 Տեխնիկ-ծրագրավորող` տվյալների բազաների 

մշակման և կառավարման ավտոմատացված 

համակարգերի շահագործման 

4 3 4 

0612.02.5 Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և 

համակարգչային ցանցերի տեխնիկական 

սպասարկում 

0612.02.01.5 Տեխնիկ` հաշվողական տեխնիկայի և 

համակարգչային ցանցերի տեխնիկական 

սպասարկման 

4 3 4 

0612.03.5 Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, 

համակարգեր և համակարգչային ցանցեր 

0612.03.01.5 Տեխնիկ` հաշվողական մեքենաների, 

համալիրների, համակարգերի և 

համակարգչային ցանցերի շահագործման 

4 3 4 

0612.04.5 Համակարգերի տեսություն 0612.04.01.5 Համակարգաբան 4 3 - 

0613 Ծրագրային ապահովման նախագծում և վերլուծություն 

0613.01.5 Հաշվողական տեխնիկայի և 

ավտոմատացված համակարգերի 

ծրագրային ապահովում 

0613.01.01.5 Տեխնիկ-ծրագրավորող 4 3 4 

0613.02.5 Համակարգչային գեղարվեստական 

նախագծում 

0613.02.01.5 Վեբ-դիզայներ 3 2 - 

07 ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

071 ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

0711 Քիմիական ճարտարագիտություն և տեխնոլոգիաներ 

0711.01.5 Անօրգանական նյութերի քիմիական 0711.01.01.5 Տեխնոլոգ՝ անօրգանական նյութերի 4 3 4 
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տեխնոլոգիա արտադրության 

0711.02.5 Օրգանական նյութերի քիմիական 

տեխնոլոգիա 

0711.02.01.5 Տեխնոլոգ՝ օրգանական նյութերի 

արտադրության 
4 3 4 

0711.03.5 Էլեկտրաքիմիական արտադրություն 0711.03.01.5 Տեխնոլոգ՝ էլեկտրաքիմիական արտադրության 4 3 4 

0711.04.5 Երկրորդական հումքի վերամշակում 0711.04.01.5 Տեխնոլոգ՝ երկրորդական հումքի վերամշակման 

տեխնոլոգիական գործընթացի 
4 3 4 

0711.05.5 Վերամշակման արտադրության քիմիական 

տեխնոլոգիա 

0711.05.01.5 Տեխնոլոգ՝ վերամշակման արտադրության 

քիմիական գործընթացի 
4 3 4 

0711.06.5 Իզոտոպների անջատման տեխնոլոգիա 0711.06.01.5 Տեխնոլոգ՝ իզոտոպների անջատման 4 3 4 

0711.07.5 Կենսաքիմիական արտադրություն 0711.07.01.5 Տեխնոլոգ` կենսաքիմիական արտադրություն 4 3 4 

0711.08.5 Իրերի քիմիական մշակում 0711.08.01.5 Տոխնոլոգ՝ իրերի քիմիական մշակման 4 3 4 

0712 Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

0712.01.5 Շրջակա միջավայրի պահպանում և 

բնական պաշարների արդյունավետ 

օգտագործում 

0712.01.01.5 Տեխնիկ-էկոլոգ՝ շրջակա միջավայրի 

պահպանման և բնական պաշարների 

արդյունավետ օգտագործման 

3 2 3 

0712.02.5 Դոզաչափություն և 

ճառագայթապաշտպանություն 

0712.02.01.5 Տեխնիկ-դոզիմետրիստ՝ ճառագայթային 

պաշտպանության և անվտանգության 
4 3 4 

0713 Էներգետիկա և էլեկտրատեխնիկա 

0713.01.5 Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և 

համակարգեր 

0713.01.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և 

համակարգերի շահագործման և տեխնիկական 

սպասարկման 

3,5 2,5 3,5 

0713.02.5 Հիդրոէլեկտրաէներգետիկական կայանքներ 0713.02.01.5 Տեխնիկ՝ հիդրոէլեկտրաէներգետիկական 

կայանքների շահագործման և տեխնիկական 

սպասարկման 

3,5 2,5 3,5 

0713.03.5 Ջերմաէլեկտրակայաններ 0713.03.01.5 Տեխնիկ՝ ջերմաէլեկտրակայանների 

շահագործման և տեխնիկական սպասարկման 
3,5 2,5 3,5 

0713.04.5 Ատոմային և միջուկային էներգետիկական 

կայանքներ 

0713.04.01.5 Տեխնիկ՝ ատոմային և միջուկային 

էներգետիկական կայանքների շահագործման և 

տեխնիկական սպասարկման 

4 3 4 

0713.05.5 Ատոմային էլեկտրակայաններ և սարքեր 0713.05.01.5 Տեխնիկ՝ ատոմային էլեկտրակայանների և 

սարքերի շահագործման և տեխնիկական 

սպասարկման 

4 3 4 

0713.06.5 Ջերմամատակարարում և 

ջերմատեխնիկական սարքավորումներ 

0713.06.01.5 Տեխնիկ՝ ջերմամատակարարման և 

ջերմատեխնիկական սարքավորումների 

շահագործման և տեխնիկական սպասարկման 

3,5 2,5 3,5 

0713.07.5 Էլեկտրաէներգետիկական գործավարական 

կառավարման համակարգեր և միջոցներ 

0713.07.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկտրաէներգետիկական 

համակարգերի և տեխնիկական միջոցների 

գործավարական կառավարման 

3,5 2,5 3,5 

0713.08.5 Ջրի, վառելիքի և քսանյութերի տեխնոլոգիա 

էլեկտրակայաններում 

0713.08.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկտրակայաններում ջրի, վառելիքի և 

քսանյութերի մատուցման 
3,5 2,5 3,5 

0713.09.5 Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և 0713.09.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկտրահաղորդման գծերի 3,5 2,5 3,5 
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շահագործում տեղակայման և շահագործման 

0713.10.5 Էլեկտրամատակարարում (ըստ ճյուղերի) 0713.10.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկտրամատակարարման ցանցերի 

(ըստ ճյուղերի) 
4 3 4 

0713.11.5 Էլեկտրական մեքենաներ և ապարատներ 0713.11.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկտրական մեքենաների և 

ապարատների շահագործման և տեխնիկական 

սպասարկման 

3,5 2,5 3,5 

0713.12.5 Էլեկտրամեկուսիչ, մալուխային և 

խտարարման տեխնիկա 

0713.12.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկտրամեկուսիչ, մալուխային և 

խտարարման տեխնիկական միջոցների 

շահագործման և սպասարկման 

4 3 4 

0713.13.5 Էլեկտրատեխնիկական սարքեր 0713.13.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկտրատեխնիկական սարքերի 

շահագործման և տեխնիկական սպասարկման 
4 3 4 

0713.14.5 էլեկտրամեխանիկական սարքավորումների 

տեխնիկական շահագործում և 

սպասարկում 

0713.14.01.5 էլեկտրամեխանիկ 

4 3 4 

0714 Էլեկտրոնիկա և ավտոմատացում 

0714.01.5 Օպտիկական և օպտիկական-

էլեկտրոնային սարքեր և համակարգեր 

0714.01.01.5 Տեխնիկ՝ օպտիկական և օպտիկական-

էլեկտրոնային սարքերի և համակարգերի 

նորոգման 

4 3 4 

0714.02.5 Միկրոէլեկտրոնիկա 0714.02.01.5 Տեխնիկ՝ միկրոէլեկտրոնային 

սարքավորումների շահագործման և 

տեխնիկական սպասարկման 

4 3 4 

0714.03.5 Էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ 0714.03.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկտրոնային սարքավորումների 

շահագործման և տեխնիկական սպասարկման 
4 3 4 

0714.04.5 Էլեկտրոնային տեխնիկայի արտադրության 

համար կիրառվող սարքավորումների 

տեխնիկական շահագործում 

0714.04.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկտրոնային տեխնիկայի 

արտադրության սարքավորումների 

տեխնիկական շահագործման և տեխնիկական 

սպասարկման 

4 3 4 

0714.05.5 Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի 

տեխնիկական սպասարկում և նորոգում 

(ըստ ճյուղերի) 

0714.05.01.5 Տեխնիկ՝ ռադիոէլեկտրոնային սարքերի և 

սարքավորումների տեխնիկական 

սպասարկման և նորոգման (ըստ ճյուղերի) 

4 3 4 

0714.06.5 Ռադիոէլեկտրոնային գործիքային սարքեր 0714.06.01.5 Տեխնիկ՝ ռադիոէլեկտրոնային սարքերի 

նորոգման 
4 3 4 

0714.07.5 Կապի ցանցեր և հաղորդակցման 

համակարգեր 

0714.07.01.5 Տեխնիկ՝ կապի ցանցերի և հաղորդակցման 

համակարգերի շահագործման և տեխնիկական 

սպասարկման 

3,5 2,5 3,5 

0714.08.5 Բազմուղի հեռահաղորդակցման 

համակարգեր 

0714.08.01.5 Տեխնիկ՝ բազմուղի հեռահաղորդակցման 

համակարգերի շահագործման և տեխնիկական 

սպասարկման 

3,5 2,5 3,5 

0714.09.5 Կապի միջոցների շահագործում 0714.09.01.5 Տեխնիկ՝ կապի միջոցների շահագործման 3,5 2,5 3,5 

0714.10.5 Ռադիոկապ, ռադիոհաղորդում և 

հեռուստատեսություն 

0714.10.01.5 Տեխնիկ՝ ռադիոկապի, ռադիոհաղորդումների և 

հեռուստատեսային սարքավորումների 
3,5 2,5 3,5 
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շահագործման և տեխնիկական սպասարկման 

0714.11.5 Ավտոմատիկան, հեռուստամեխանիկան և 

կապը տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի 

տեսակների) 

0714.11.01.5 Տեխնիկ՝ տրանսպորտային միջոցների 

հեռուստամեխանիկայի, կապի և ավտոմատ 

համակարգերի շահագործման և տեխնիկական 

սպասարկման 

4 3 4 

0714.12.5 Փոստային կապ 0714.12.01.5 Մասնագետ` փոստային կապի 3 2 3 

0714.13.5 Կինոսարքավորումների և 

տեսատեխնիկայի շահագործում 

0714.13.01.5 Տեխնիկ՝ կինոսարքավորումների և 

տեսատեխնիկայի շահագործման և 

տեխնիկական սպասարկման 

4 3 4 

0714.14.5 Հնչյունային տեխնիկայի սպասարկում 0714.14.01.5 Տեխնիկ՝ հնչյունային տեխնիկայի շահագործման 

և տեխնիկական սպասարկման 
4 3 4 

0714.15.5 Լսատեսողական տեխնիկա և 

լսատեսողական ծրագրերի 

ձայնատեխնիկական ապահովում 

0714.15.01.5 Տեխնիկ՝ լսատեսողական տեխնիկայի և 

լսատեսողական ծրագրերի ձայնատեխնիկական 

ապահովման 

4 3 4 

0714.16.5 Տեխնոլոգիական գործընթացների և 

արտադրությունների ավտոմատացում 

0714.16.01.5 Տեխնիկ՝ տեխնոլոգիական և արտադրական 

գործընթացների ավտոմատացման (ըստ 

ճյուղերի) 

4 3 4 

0714.17.5 Կառավարման ավտոմատացված 

համակարգեր 

0714.17.01.5 Տեխնիկ՝ կառավարման ավտոմատ 

համակարգերի շահագործման և տեխնիկական 

սպասարկման 

4 3 4 

0714.18.5 Ռադիոսարքաշինություն 0714.18.01.5 Տեխնիկ՝ ռադիոսարքերի արտադրության 4 3 4 

0714.19.5 Ռադիոազդանշանների նույնականացման և 

առաջացման սարքեր 

0714.19.01.5 Տեխնիկ՝ ռադիոազդանշանների 

նույնականացման և առաջացման սարքերի 

շահագործման և տեխնիկական սպասարկման 

4 3 4 

0714.20.5 Տրանսպորտային ռադիոէլեկտրոնային 

սարքավորումների տեխնիկական 

շահագործում (ըստ տրանսպորտի 

տեսակների) 

0714.20.01.5 Տեխնիկ՝ տրանսպորտային ռադիոէլեկտրոնային 

սարքավորումների տեխնիկական 

շահագործման և տեխնիկական սպասարկման 
4 3 4 

0714.21.5 Էլեկտրաէներգետիկական համակարգերի 

ռելեային պաշտպանություն և 

ավտոմատացում 

0714.21.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկտրաէներգետիկական 

համակարգերի ռելեային պաշտպանության և 

ավտոմատացման 

3,5 2,5 3,5 

0714.22.5 Ջերմաէլեկտրակայանների 

տեխնոլոգիական գործընթացների 

ավտոմատացում 

0714.22.01.5 Տեխնիկ՝ ջերմաէլեկտրակայանների  

տեխնոլոգիական գործընթացների 

ավտոմատացման 

3,5 2,5 3,5 

0715 Մետալուրգիա և մեքենաշինություն 

0715.01.5 Հոլակային սարքեր 0715.01.01.5 Տեխնիկ՝ հոլակային սարքերի նորոգման 4 3 4 

0715.02.5 Հղկիչ և ալմաստե գործիքներ 0715.02.01.5 Տեխնիկ՝ հղկման և ալմաստե գործիքների 

արտադրության 
4 3 4 

0715.03.5 Եռակցման արտադրություն 0715.03.01.5 Տեխնիկ՝ եռակցման արտադրության 4 3 4 

0715.04.5 Իրերի արտադրություն ավտոմատ 

ռոտորային և ռոտորային-հոսքային գծերի 

0715.04.01.5 Տեխնոլոգ՝ ավտոմատ ռոտորային և ռոտորային-

հոսքային գծերի 
4 3 4 
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վրա 

0715.05.5 Հաստոցաշինություն 0715.05.01.5 Տեխնիկ՝ հաստոցների արտադրության 4 3 4 

0715.06.5 Մեքենաշինության տեխնոլոգիա 0715.06.01.5 Տեխնոլոգ՝ մեքենաշինության տեխնոլոգիական 

գործընթացների 
4 3 4 

0715.07.5 Հաստոցների շահագործում և սպասարկում 0715.07.01.5 Տեխնիկ՝ հաստոցների շահագործման և 

տեխնիկական սպասարկման 
4 3 4 

0715.08.5 Արդյունաբերական սարքավորումների 

տեղակայում և տեխնիկական շահագործում 

0715.08.01.5 Տեխնիկ՝ արդյունաբերական սարքավորումների 

տեղակայման և տեխնիկական շահագործման 
4 3 4 

0715.09.5 Սառնարանաճնշակային մեքենաների 

տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում 

և նորոգում 

0715.09.01.5 Տեխնիկ՝ սառնարանային և ճնշակային 

սարքավորումների տեղակայման և 

տեխնիկական սպասարկման 

4 3 4 

0715.10.5 Հիդրավլիկական և օդաճնշական 

մեքենաների տեխնիկական սպասարկում 

0715.10.01.5 Տեխնիկ՝ հիդրավլիկական և օդաճնշական 

մեքենաների տեխնիկական սպասարկման 
4 3 4 

0715.11.5 Սև և գունավոր մետաղների ձուլման 

արտադրություն 

0715.11.01.5 Տեխնիկ՝ մետաղների ձուլման գործընթացի 
4 3 4 

0715.12.5 Մետաղների ջերմային մշակում 0715.12.01.5 Տեխնիկ՝ մետաղների ջերմային մշակման 4 3 4 

0715.13.5 Մետաղների ճնշամշակում 0715.13.01.5 Տեխնիկ՝ մետաղների ճնշամշակման 4 3 4 

0715.14.5 

Փոշեմետաղագործություն, կոմպոզիցիոն 

նյութեր, ծածկույթներ 

0715.14.01.5 Տեխնիկ՝ փոշեմետաղագործության և 

կոմպոզիցիոն նյութերի արտադրության 
4 3 4 

0715.14.02.5 Տեխնիկ՝ մետաղապատման գործընթացի 4 3 4 

0715.15.5 Սառնարանային տնտեսություն 0715.15.01.5 Տեխնիկ` սառնարանային տնտեսության 4 3 - 

0716 Ավտոմեքենաներ, նավեր և ինքնաթիռներ 

0716.01.5 Ավտոմոբիլաշինություն և 

տրակտորաշինություն 

0716.01.01.5 Տեխնիկ՝ ավտոմոբիլների և տրակտորների 

արտադրության 
4 3 4 

0716.02.5 Ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

տեխնիկական սպասարկում և նորոգում 

0716.02.01.5 Տեխնիկ՝ ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

տեխնիկական սպասարկման և նորոգման 
4 3 4 

0716.03.5 Երկաթուղիների շարժակազմի 

արտադրություն 

0716.03.01.5 Տեխնիկ՝ երկաթուղիների շարժակազմի 

արտադրության 
4 3 4 

0716.04.5 Ավիացիոն շարժիչների արտադրություն 0716.04.01.5 Տեխնիկ՝ ավիացիոն շարժիչների 

արտադրության 
4 3 4 

0716.05.5 Ավիացիոն սարքեր և համալիրներ 0716.05.01.5 Տեխնիկ՝ ավիացիոն սարքերի և համալիրների 

նորոգման 
4 3 4 

0716.06.5 Թռչող ապարատների և ավիաշարժիչների 

տեխնիկական շահագործում 

0716.06.01.5 Տեխնիկ՝ թռչող ապարատների և 

ավիաշարժիչների շահագործման և 

տեխնիկական սպասարկման 

4 3 4 

0716.07.5 Օդային տրանսպորտի շահագործում 0716.07.01.5 Տեխնիկ՝ օդային տրանսպորտի շահագործման 4 3 4 

0716.08.5 Թռչող ապարատների սպասարկում 

վառելիքաքսուքային նյութերով 

0716.08.01.5 Տեխնիկ՝ թռչող ապարատների 

վառելիքաքսուքային նյութերով սպասարկման 
4 3 4 

0716.09.5 Էլեկտրաֆիկացված և 

օդաչուաօդանավային համալիրի 

0716.09.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկտրաֆիկացված և 

օդաչուաօդանավային համալիրի տեխնիկական 
4 3 4 
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տեխնիկական շահագործում շահագործման 

0716.10.5 Էլեկտրավորված և օդանավարկման 

համալիրների տեխնիկական շահագործում 

0716.10.01.5 Տեխնիկ՝ օդանավարկման էլեկտրական 

սարքավորումների շահագործման և 

տեխնիկական սպասարկման 

4 3 4 

0716.11.5 Վերամբարձ տրանսպորտային, 

շինարարական, ճանապարհային 

մեքենաների և սարքավորումների 

շահագործում 

0716.11.01.5 Տեխնիկ՝ վերամբարձ տրանսպորտային, 

շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և 

սարքավորումների շահագործման և 

տեխնիկական սպասարկման 

4 3 4 

0716.12.5 Երկաթուղու էլեկտրաքարշի տեխնիկական 

շահագործում 

0716.12.01.5 Էլեկտրատեխնիկ` երկաթուղու էլեկտրաքարշի 

շահագործման և տեխնիկական սպասարկման 
4 3 4 

0716.13.5 Երկաթուղային շարժակազմի 

տեխնիկական շահագործում 

0716.13.01.5 Տեխնիկ՝ երկաթուղային շարժակազմի 

տեխնիկական շահագործման 
4 3 4 

0716.14.5 Տրանսպորտային էներգետիկական 

կայանքների շահագործում (ըստ 

տրանսպորտի տեսակների) 

0716.14.01.5 Տեխնիկ՝ տրանսպորտային էներգետիկական 

կայանքների շահագործման (ըստ տրանսպորտի 

տեսակների) 

4 3 4 

0716.15.5 Տրանսպորտային էներգետիկ սարքերի 

շահագործում 

0716.15.01.5 Տեխնիկ՝ տրանսպորտային էներգետիկ սարքերի 

շահագործման 
4 3 4 

0716.16.5 Տրանսպորտային 

էլեկտրասարքավորումների և 

ավտոմատիկայի շահագործում (ըստ 

տրանսպորտի տեսակների) 

0716.16.01.5 Տեխնիկ՝ տրանսպորտային 

էլեկտրասարքավորումների և ավտոմատ 

համակարգերի շահագործման և տեխնիկական 

սպասարկման (ըստ տրանսպորտի տեսակների) 

4 3 4 

0716.17.5 Գյուղատնտեսության մեքենայացում 0716.17.01.5 Տեխնիկ՝ գյուղատնտեսության մեքենայացման 3 2 3 

0716.18.5 Գյուղատնտեսական մեքենաների և 

սարքավորումների շահագործում և 

նորոգում 

0716.18.01.5 Տեխնիկ՝ գյուղատնտեսական մեքենաների և 

սարքավորումների տեխնիկական 

սպասարկման և նորոգման 

3 2 3 

0718 Միջոլորտային մասնագիտություններ և որակավորումներ 

0718.01.5 Մեխատրոնիկա 0718.01.01.5 Տեխնիկ-մեխատրոնիկ 4 3 4 

0718.02.5 Բժշկական տեխնիկայի տեղակայում, 

տեխնիկական սպասարկում և նորոգում 

0718.02.01.5 Տեխնիկ՝ բժշկական սարքավորումների 

տեղակայման, տեխնիկական սպասարկման և 

նորոգման 

4 3 4 

0718.03.5 Կենսատեխնիկական և բժշկական 

ապարատներ և համակարգեր 

0718.03.01.5 Տեխնիկ՝ կենսատեխնիկական և բժշկական 

սարքավորումների և համակարգերի նորոգման 
4 3 4 

0718.04.5 Պրոթեզավնասքաբանական և 

վերականգնողական տեխնիկա 

0718.04.01.5 Տեխնիկ՝ պրոթեզավնասքաբանական և 

վերականգնողական տեխնիկայի նորոգման 
4 3 4 

0718.05.5 Երկրաբանահետախուզական 

սարքավորումների տեխնիկական 

սպասարկում և նորոգում 

0718.05.01.5 Տեխնիկ՝ երկրաբանահետախուզական 

սարքավորումների տեխնիկական 

սպասարկման և նորոգման 

4 3 4 

0718.06.5 Առևտրի և հանրային սննդի 

սարքավորումների տեխնիկական 

շահագործում 

0718.06.01.5 Տեխնիկ՝ առևտրի և հանրային սննդի 

սարքավորումների տեխնիկական 

շահագործման և տեխնիկական սպասարկման 

4 3 4 

0718.07.5 Լուսատեխնիկա և լույսի աղբյուրներ 0718.07.01.5 Տեխնիկ՝ լուսատեխնիկայի և լույսի աղբյուրների 4 3 4 
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շահագործման և տեխնիկական սպասարկման 

0718.08.5 Ձայնային սարքեր և համակարգեր 0718.08.01.5 Տեխնիկ՝ ձայնային սարքերի և համակարգերի 

շահագործման և տեխնիկական սպասարկման 
4 3 4 

0718.09.5 Օդերևութաբանական ռադիոտեխնիկական 

համակարգերի շահագործում 

0718.09.01.5 Տեխնիկ՝ օդերևութաբանական համակարգերի 

շահագործման և տեխնիկական սպասարկման 
4 3 4 

0718.10.5 Չափագիտություն 0718.10.01.5 Տեխնիկ-չափագետ 3 2 3 

0718.11.5 Հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի 

տեխնիկական սպասարկում և նորոգում 

0718.11.01.5 Տեխնիկ՝ հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի 

տեխնիկական սպասարկման և նորոգման 
3 2 3 

0718.12.5 Քիմիական միացությունների որակի 

անալիտիկ հսկում 

0718.12.01.5 Տեխնիկ՝ քիմիական միացությունների որակի 

անալիտիկ հսկման 
4 3 4 

0718.13.5 Մետաղների և եռակցումների որակի 

հսկում 

0718.13.01.5 Հսկիչ՝ մետաղների և եռակցման գործընթացների 

որակի 
3,5 2,5 3,5 

072 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 

0721 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա 

0721.01.5 Քաղցրավենիքի տեխնոլոգիա 0721.01.01.5 Տեխնոլոգ՝ քաղցրավենիքի արտադրության 3,5 2,5 3,5 

0721.02.5 Հացաթխման, մակարոնեղենի և 

հրուշակեղենի տեխնոլոգիա 

0721.02.01.5 Տեխնոլոգ՝ հացաթխման, մակարոնեղենի և 

հրուշակեղենի արտադրության 
3,5 2,5 3,5 

0721.03.5 Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և 

գինեգործություն 

0721.03.01.5 Տեխնոլոգ՝ խմորման արտադրության և 

գինեգործության 
3,5 2,5 3,5 

0721.04.5 Ճարպերի և ճարպափոխարինիչների 

տեխնոլոգիա 

0721.04.01.5 Տեխնոլոգ՝ ճարպերի և ճարպափոխարինիչների 

արտադրության 
3,5 2,5 3,5 

0721.05.5 Պահածոների և սննդախտանյութերի 

տեխնոլոգիա 

0721.05.01.5 Տեխնոլոգ՝ պահածոների և սննդախտանյութերի 

արտադրության 
3,5 2,5 3,5 

0721.06.5 Մսի և մսամթերքների տեխնոլոգիա 0721.06.01.5 Տեխնոլոգ՝ մսի և մսամթերքների արտադրության 3,5 2,5 3,5 

0721.07.5 Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա 0721.07.01.5 Տեխնոլոգ՝ ձկան և ձկնամթերքի արտադրության 3,5 2,5 3,5 

0721.08.5 Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա 0721.08.01.5 Տեխնոլոգ՝ կաթի և կաթնամթերքի 

արտադրության 
3,5 2,5 3,5 

0721.09.5 Հանրային սննդի տեխնոլոգիա 0721.09.01.5 Տեխնոլոգ՝ հանրային սննդի պատրաստման 3,5 2,5 3,5 

0721.11.5 Ծխախոտի աճեցման և վերամշակման 

տեխնոլոգիա 

0721.11.01.5 Տեխնոլոգ՝ մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի 

արտադրության 
3 2 3 

0722 Նյութեր 

0722.01.5 Պոլիմերային նյութերից պատրաստվող 

իրերի և ծածկույթների արտադրություն 

0722.01.01.5 Տեխնոլոգ՝ պոլիմերային նյութերից 

պատրաստվող արտադրատեսակների և 

ծածկույթների արտադրության 

4 3 4 

0722.02.5 Փայտամշակման տեխնոլոգիա 0722.02.01.5 Տեխնիկ՝ փայտամշակման 4 3 4 

0722.03.5 Թղթե և ստվարաթղթե իրերի 

արտադրություն 

0722.03.01.5 Տեխնոլոգ՝ թղթե և ստվարաթղթե 

արտադրատեսակների արտադրության 
3,5 2,5 3,5 

0723 Տեքստիլ արդյունաբերություն 

0723.01.5 Մանրաթելային նյութերի նախնական 

վերամշակում 

0723.01.01.5 Տեխնոլոգ՝ մանրաթելային նյութերի նախնական 

վերամշակման 
3,5 2,5 3,5 
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0723.02.5 Մանվածքային իրերի տեխնոլոգիա 0723.02.01.5 Տեխնոլոգ՝ մանվածքային իրերի արտադրության 3,5 2,5 3,5 

0723.03.5 Հագուստի պատրաստման տեխնոլոգիա 0723.03.01.5 Տեխնոլոգ՝ հագուստի պատրաստման 3,5 2,5 3,5 

0723.04.5 Կաշվի և մորթու տեխնոլոգիա 0723.04.01.5 Տեխնոլոգ՝ կաշվի և մորթու արտադրության 3,5 2,5 3,5 

0723.05.5 Մորթու և մուշտակային իրերի 

արտադրություն 

0723.05.01.5 Տեխնոլոգ՝ մորթե և մուշտակային 

արտադրատեսակների արտադրության 
3,5 2,5 3,5 

0723.06.5 Կաշվե իրերի արտադրություն 0723.06.01.5 Տեխնոլոգ՝ կաշվե արտադրատեսակների 

արտադրության 
3,5 2,5 3,5 

0724 Ընդերքաբանություն 

0724.01.5 Բաց լեռնային աշխատանքներ 0724.01.01.5 Տեխնիկ-տեխնոլոգ՝ բաց լեռնային 

աշխատանքների 
4 3 4 

0724.02.5 Օգտակար հանածոների հանքավայրերի 

ստորերկրյա շահագործում 

0724.02.01.5 Տեխնիկ-տեխնոլոգ՝ ստորգետնյա 

հանքավայրերի շահագործման 
4 3 4 

0724.03.5 Օգտակար հանածոների հարստացում 0724.03.01.5 Տեխնոլոգ՝ օգտակար հանածոների 

հարստացման 
4 3 4 

0724.04.5 Օգտակար հանածոների հանքավայրերի 

որոնում և հետախուզում 

0724.04.01.5 Տեխնիկ՝ օգտակար հանածոների 

հանքավայրերի որոնման և հետախուզման 
4 3 4 

0724.05.5 Մարկշեյդերական գործ 0724.05.01.5 Մարկշեյդեր 4 3 4 

0724.06.5 Հանքահորային և ստորգետնյա 

շինարարություն 

0724.06.01.5 Տեխնիկ՝ հանքահորերի և ստորգետնյա 

կառույցների շինարարության 
4 3 4 

0728 Արտադրությանը և վերամշակմանը առնչվող այլ միջոլորտային մասնագիտություններ և որակավորումներ 

0728.01.5 Սիլիկատային և դժվարահալ ոչ 

մետաղական նյութերի և իրերի 

արտադրություն 

0728.01.01.5 Տեխնոլոգ՝ սիլիկատային և դժվարահալ ոչ 

մետաղական նյութերի և իրերի արտադրության 4 3 4 

0728.02.5 Հրատեխնիկական միացությունների և 

իրերի տեխնոլոգիա 

0728.02.01.5 Տեխնոլոգ՝ հրատեխնիկական միացությունների 

և իրերի արտադրության 
4 3 4 

0728.03.5 Պոլիգրաֆիական արտադրություն 0728.03.01.5 Տեխնիկ՝ պոլիգրաֆիական արտադրության 3,5 2,5 3,5 

0728.04.5 Նվագարանների արտադրություն 0728.04.01.5 Տեխնիկ՝ նվագարանների արտադրության 3,5 2,5 3,5 

0728.05.5 Արդյունաբերական սարքավորումների 

տեղակայում 

0728.05.01.5 Տեխնիկ՝ արդյունաբերական սարքավորումների 

տեղակայման 
4 3 4 

0728.06.5 Արդյունաբերական և քաղաքացիական 

շենքերի էլեկտրական սարքավորումների 

տեղակայում կարգավորում և շահագործում 

0728.06.01.5 Տեխնիկ՝ արդյունաբերական և քաղաքացիական 

շենքերի էլեկտրական սարքավորումների 

տեղակայման և կարգավորման 

4 3 4 

0728.07.5 Որակի կառավարում 0728.07.01.5 Տեխնիկ՝ որակի կառավարման 3,5 2,5 3,5 

0728.08.5 Սպառողական ապրանքների որակի 

փորձաքննություն 

0728.08.01.5 Փորձագետ՝ սպառողական ապրանքների որակի 

փորձաքննության 
3,5 2,5 3,5 

0728.09.5 Արտադրանքի ստանդարտացում և 

համապատասխանության հավաստում 

(սերտիֆիկացում) 

0728.09.01.5 Տեխնիկ-փորձագետ՝ արտադրանքի 

ստանդարտացման և համապատասխանության 

հավաստագրման 

3 2 3 

0728.10.5 Որակի հսկման և ախտորոշման սարքեր 0728.10.01.5 Տեխնիկ՝ որակի հսկման և ախտորոշման 

սարքերի նորոգման 
 4  3 4 



59 
 

073 ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

0731 Ճարտարապետություն և քաղաքաշինություն 

0731.01.5 Քաղաքաշինական կադաստր 0731.01.01.5 Տեխնիկ-չափագրող 4 3 4 

0732 Շենքերի և քաղաքային ճարտարագիտություն 

0732.01.5 Շենքերի և կառույցների շինարարություն և 

շահագործում 

0732.01.01.5 Տեխնիկ՝ շենքերի և կառույցների 

շինարարության և շահագործման 
4 3 4 

0732.02.5 Երկաթուղիների շինարարություն, 

երկաթգծի և գծային տնտեսության 

սպասարկում 

0732.02.01.5 Տեխնիկ՝ երկաթուղիների շինարարության 4 3 4 

0732.02.02.5 
Տեխնիկ՝ երկաթգծի և գծային տնտեսության 

սպասարկման 
4 3 4 

0732.03.5 Ավտոմոբիլային ճանապարհների և 

օդանավակայանների շինարարություն և 

շահագործում 

0732.03.01.5 Տեխնիկ՝ ավտոմոբիլային ճանապարհների և 

օդանավակայանների շինարարության 4 3 4 

0732.04.5 Քաղաքային հաղորդակցության ուղիների 

շինարարություն և շահագործում 

0732.04.01.5 Տեխնիկ՝ քաղաքային հաղորդակցության 

ուղիների շինարարության 
4 3 4 

0732.05.5 Հիդրոտեխնիկական շինարարություն 0732.05.01.5 Տեխնիկ՝ հիդրոտեխնիկական շինարարության 3,5 2,5 3,5 

0732.06.5 Թունելների և մետրոպոլիտենների 

շինարարություն 

0732.06.01.5 Տեխնիկ՝ թունելների և մետրոպոլիտենների 

շինարարության 
4 3 4 

0732.07.5 Կամուրջների շինարարություն 0732.07.01.5 Տեխնիկ՝ կամուրջների շինարարության 4 3 4 

0738 Ճարտարապետությանը և շինարարությանն առնչվող այլ միջոլորտային մասնագիտություններ և որակավորումներ 

0738.01.5 Ոչ մետաղական շինարարական 

կոնստրուկցիաների արտադրություն 

0738.01.01.5 Տեխնոլոգ՝ ոչ մետաղական շինարարական 

կոնստրուկցիաների արտադրության 
4 3 4 

0738.02.5 Մետաղական կոնստրուկցիաների 

արտադրություն 

0738.02.01.5 Տեխնոլոգ՝ մետաղական կոնստրուկցիաների 

արտադրության 
4 3 4 

0738.03.5 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում 0738.03.01.5 Տեխնիկ՝ ջրամատակարարման և ջրահեռացման 

համակարգերի շահագործման 
4 3 4 

0738.04.5 Ներքին ջեռուցման և օդափոխման 

համակարգերի սանիտարատեխնիկական 

սարքավորումների և օդափոխման 

համակարգերի տեղակայում և 

շահագործում 

0738.04.01.5 Տեխնիկ՝ սանիտարատեխնիկական 

սարքավորումների, ջեռուցման և օդափոխման 

ներքին համակարգերի տեղակայման և 

կարգավորման 

4 3 4 

0738.05.5 Գազամատակարարման սարքավորումների 

և համակարգերի հավաքակցում և 

շահագործում 

0738.05.01.5 Տեխնիկ՝ գազամատակարարման 

սարքավորումների և համակարգերի 

հավաքակցման և շահագործման 

4 3 4 

0738.06.5 Շինարարական արտադրության որակի 

հսկում 

0738.06.01.5 Տեխնիկ՝ շինարարական աշխատանքների 

որակի հսկման 
4 3 4 

0738.07.5 Շինարարական իրերի և 

կոնստրուկցիաների որակի հսկում 

0738.07.01.5 Տեխնիկ՝ շինարարական արտադրատեսակների 

և կոնստրուկցիաների որակի հսկման 
4 3 4 

08 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

081 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

0811 Ագրոնոմիա և անասնաբուծություն 
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0811.01.5 Գյուղատնտեսագիտություն 0811.01.01.5 Գյուղատնտես 3 2 3 

0811.02.5 Գյուղացիական (ֆերմերային) 

տնտեսության կազմակերպում 

0811.02.01.5 Ֆերմեր 4 3 4 

0811.03.5 Ջերմատնային տնտեսություն 0811.03.01.5 Տեխնիկ-ագրոնոմ 3 2 3 

0811.04.5 Հողաբարելավում, հողային և ջրային 

պաշարների օգտագործում և 

պահպանություն 

0811.04.01.5 Տեխնիկ` հողաբարելավման, հողային և ջրային 

պաշարների պահպանման 

4 3 4 

0811.05.5 Հողաշինարարություն 0811.05.01.5 Տեխնիկ-հողաշինարար 4 3 4 

0811.06.5 Պաշտպանված գրունտի 

կենսատեխնոլոգիա 

0811.06.01.5 Տեխնիկ-ագրոնոմ 3 2 3 

0811.07.5 Անասնաբուժություն 0811.07.01.5 Կրտսեր անասնաբույժ 4 3 4 

0811.08.5 Անասնաբուծություն 0811.08.01.5 Անասնաբույծ 4 3 4 

0811.09.5 Մեղվաբուծություն 0811.09.01.5 Մեղվաբույծ 3 2 3 

0811.10.5 Շնաբանություն (կինոլոգիա) 0811.10.01.5 Շնաբան 3 2 3 

0811.11.5 Վայրի կենդանիների վերարտադրություն 0811.11.01.5 Կենդանաբույծ 3 2 3 

0812 Բուսաբուծություն 

0812.01.5 Հացահատիկի պահպանման և 

վերամշակման տեխնոլոգիա 

0812.01.01.5 Տեխնոլոգ՝ հացահատիկի պահպանման և 

վերամշակման 
3,5 2,5 3,5 

0812.02.5 Բուսաբուծական արտադրանքի 

պահպանում և վերամշակում 

0812.02.01.5 Տեխնիկ` բուսաբուծական արտադրանքի 

պահպանման և վերամշակման 
3,5 2,5 3,5 

0812.03.5 Վայրի բույսերի վերարտադրություն, 

հավաքում և մթերում 

0812.03.01.5 Բուսաբույծ-տեխնիկ` վայրի բույսերի 

վերարտադրության, հավաքման և մթերման 
3 2 3 

082 ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

0821 Անտառային տնտեսություն 

0821.01.5 Անտառային և անտառապուրակային 

տնտեսություն 

0821.01.01.5 Տեխնիկ` անտառային և անտառապուրակային 

տնտեսության 

3,5 2,5 3,5 

0821.02.5 Փայտամթերման տեխնոլոգիա 0821.02.01.5 Տեխնոլոգ՝ փայտամթերման 4 3 4 

083 ՁԿՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

0831 Ձկնային տնտեսություն 

0831.01.5 Ձկնաբանություն և ձկնաբուծություն 0831.01.01.5 Ձկնաբույծ 3 2 3 

09 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

091 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 

0911 Ստոմատոլոգիա 

0911.01.5 Ատամնատեխնիկական գործ 0911.01.01.5 Ատամնատեխնիկ 3 2 - 

0912 Բժշկություն 

0912.01.5 Բուժական գործ 0912.01.01.5 Բուժակ 4 3 - 

0912.02.5 Մանկաբարձական գործ 0912.02.01.5 Մանկաբարձ 4 3 - 

0913 Քույրական գործ 

0913.01.5 Քույրական գործի կազմակերպում 0913.01.01.5 Բուժքույր/բուժեղբայր-մենեջեր 5 4 - 
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0913.02.5 Քույրական գործ 0913.02.01.5 Բուժքույր/բուժեղբայր 4 3 - 

0914 Բժշկական ախտորոշում (դիագնոստիկա) 

0914.01.5 Լաբորատոր ախտորոշում 0914.01.01.5 Լաբորանտ ախտորոշող 3 2 - 

0914.02.5 Լաբորատոր գործ 0914.02.01.5 Լաբորանտ 3 2 - 

0915 Վերականգնողական բժշկություն 

0915.01.5 Բուժական կոսմետոլոգիա 0915.01.01.5 Բուժքույր/բուժեղբայր-կոսմետոլոգ 3 2 - 

0915.02.5 Բուժական մերսում 0915.02.01.5 Բուժքույր/բուժեղբայր-մերսող 3 2 - 

0916 Դեղագործություն 

0916.01.5 Դեղագործություն 0916.01.01.5 Դեղագործ 3 2 3 

0918 Բժշկությանն առնչվող այլ միջոլորտային մասնագիտություններ և որակավորումներ 

0918.01.5 Բժշկական օպտիկա 0918.01.01.5 Տեխնիկ-օպտիկ 3 2 3 

0918.01.02.5 Օպտիկ-օպտոմետրիստ 3 2 3 

092 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

0923 Սոցիալական աշխատանք 

0923.01.5 Սոցիալական ապահովության 

կազմակերպում 

0923.01.01.5 Մենեջեր՝ սոցիալական ապահովության 3 2 3 

0923.02.5 Սոցիալական աշխատանք 0923.02.01.5 Սոցիալական աշխատող 3 2 3 

10 ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ 

101 ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1012 Վարսահարդարում և խնամք 

1012.01.5 Վարսավիրական արվեստ 1012.01.01.5 Վարսավիր-ձևավորող 3 2 3 

1012.02.5 Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ 1012.02.01.5 Կոսմետոլոգ 3 2 3 

1015 Զբոսաշրջություն 

1015.01.5 Զբոսաշրջություն (ըստ ճյուղերի) 1015.01.01.5 Մասնագետ՝ զբոսաշրջային ծառայությունների 3 2 3 

103 ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1032 Անձի և սեփականության պաշտպանություն 

1032.01.5 Ոստիկանական գործ 1032.01.01.5 ոստիկանության սպա - 2 - 

1032.02.5 Կառավարում արտակարգ 

իրավիճակներում 

1032.02.01.5 Մասնագետ՝ արտակարգ իրավիճակների 

կառավարման 
3 2 3 

1032.03.5 Հրդեհային պաշտպանություն 1032.03.01.5 Մասնագետ՝ հրդեհային պաշտպանության 3 2 3 

104 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1041 Տրանսպորտային ծառայություններմե 

1041.01.5 Փոխադրումների կազմակերպում և 

կառավարում տրանսպորտում (ըստ 

տրանսպորտի տեսակների) 

1041.01.01.5 Տեխնիկ-կարգավար՝ տրանսպորտում 

փոխադրումների կազմակերպման և 

կառավարման (ըստ տրանսպորտի տեսակների) 

3,5 2,5 3,5 

1041.02.5 Օդային տրանսպորտի երթևեկության 

կառավարում 
1041.02.01.5 

Կարգավար՝ օդային տրանսպորտի 

երթևեկության կառավարման 
3,5 2,5 3,5 

1041.03.5 Թռչող ապարատների թռիչքային 

շահագործում 
1041.03.01.5 

Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային 

շահագործման 
4 3 4 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

22 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1413-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2-Ի N 817-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

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

հոկտեմբերի 2-ի «Պետական գրանցման ենթակա տրանսպորտային 

միջոցների տեսակների ցանկը, տրանսպորտային միջոցների պետական 

հաշվառման կարգը, տրանսպորտային միջոցի պետական հաշվառման 

համար պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը, տրանսպորտային 

միջոցի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման համար 

պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը, միաժամանակ 

տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի պետական գրանցում 

և պետական հաշվառում իրականացնելու համար պարտադիր ներկայացվող 

փաստաթղթերի ցանկը, տրանսպորտային միջոցի սեփականության 

իրավունքի պետական գրանցման վկայականի ձևը, տրանսպորտային միջոցի 

պետական հաշվառման ազգային վկայագրի ձևը և նկարագիրը, 

տրանսպորտային միջոցի հաշվառման միջազգային վկայագրի ձևը և 

նկարագիրը, «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով կամ 

ֆիզիկական անձանց կողմից (ժամանակավոր) ուղևորային մաքսային 

հայտարարագրի օգտագործմամբ Արցախի Հանրապետություն ներմուծված 

տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագրի ձևը, «Ժամանակավոր 

ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով կամ Եվրասիական տնտեսական 

միության անդամ պետություններից Եվրասիական տնտեսական միության 

ապրանքի կարգավիճակ ունեցող և (կամ) «մաքսային տարանցում» մաքսային 

ընթացակարգով կամ ֆիզիկական անձանց կողմից (ժամանակավոր) 

ուղևորային մաքսային հայտարարագրի օգտագործմամբ Արցախի 

Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցների հաշվառման 

կարգը, տրանսպորտային միջոցների համարանիշերի հաշվառման և 

հատկացման կարգը, Արցախի Հանրապետության Նախագահի, Արցախի 

Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի, Արցախի Հանրապետության 

պետական կառավարչական հիմնարկների, ինչպես նաև Արցախի 

Հանրապետության կառավարության անդամների, Արցախի Հանրապետու-

թյան պետական կառավարման այլ մարմինների ղեկավարների, օրենքով 

ստեղծված պետական մարմինների ղեկավարների, Ստեփանակերտի 

քաղաքապետի և Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի 

ղեկավարների ծառայողական տրանսպորտային միջոցների հաշվառման 

համարանիշերի նիշերը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 897-

Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 817-Ն որոշմամբ սահմանված 

N 11-րդ հավելվածի՝ 

1) 24-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«24. Կորած զույգ համարանիշերի, իսկ եթե սույն կարգի 13-րդ կետի 

համաձայն հատկացվել է մեկ համարանիշ, ապա նաև դրա փոխարեն կարող 

են հատկացվել կամ կրկնօրինակը՝ հերթական վերաթողարկմանը 

համապատասխանող արաբական թվանշանով գրառմամբ (օրինակ` առաջին 
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անգամ վերաթողարկվելու դեպքում` գրառվում է 1), կամ թվերի ու տառերի 

այլ հավաքածու պարունակող համարանիշեր:».  

2) 25-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«25. Զույգ համարանիշերից մեկի կորստյան դեպքում դրա կրկնօրինակը 

տրվում է միայն մեկ անգամ` առանց հերթական վերաթողարկմանը 

համապատասխանող արաբական թվանշանի, իսկ զույգ համարանիշերից 

մեկի երկրորդ և ավելի անգամ կորստյան դեպքում դրանց կրկնօրինակները 

հատկացվում են սույն կարգի 24-րդ կետով սահմանված կարգով: Այդ 

դեպքերում մինչև կրկնօրինակի հատկացումը հատկացվում է 

«Ժամանակավոր» տեսակի համարանիշ` 7 օր ժամկետով:». 

3) 26-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«26. Տրանսպորտային միջոցների համարանիշեր հատկացնելու (այդ 

թվում` համարանիշերը փոխարինելու, կորած համարանիշերի փոխարեն 

նորը կամ կրկնօրինակը տալու, ինչպես նաև շահագործման ընթացքում 

մաշված, անընթեռնելի դարձած համարանիշերի փոխարեն տառերի ու թվերի 

նույն հավաքածուն պարունակող նոր համարանիշեր տալու) համար 

գանձվում է պետական տուրք` «Պետական տուրքի մասին» օրենքով 

սահմանված կարգով և չափով, իսկ ցանկալի կամ մեծ պահանջարկ ունեցող 

հաշվառման համարանիշեր առաջին անգամ հատկացնելու դեպքում` նաև 

տվյալ համարանիշի համար սահմանված չափով վճար:». 

4) լրացնել նոր 32.1-րդ կետ՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 

«32.1. Կորած համարանիշերի հայտնաբերման դեպքում դրանք 

սահմանված կարգով ենթակա են ոչնչացման՝ բացառությամբ մեծ 

պահանջարկ ունեցող կորած զույգ համարանիշերի փոխարեն դրանց 

կրկնօրինակը հատկացված չլինելու դեպքերի:». 

5) 33-րդ կետում «հաշվառումից չի հանվել» բառերից հետո լրացնել «, 

իսկ հաշվառումից հանված լինելու դեպքում՝ կարող են հատկացվել մինչև 

տրանսպորտային միջոցը հաշվառումից հանելը տվյալ համարանիշերը 

օգտագործելու իրավունք ստացած անձին կամ նրա համաձայնությամբ՝ 

վերջինիս մերձավոր ազգականին պատկանող այլ տրանսպորտային միջոցին» 

բառերը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի 

հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա։

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

22 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1414-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ 

ԵՎ ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ ՏԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 

ՎԱՐԵԼՈՒ ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ  

ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐՆ 

 ՈՒ ՆԿԱՐԱԳՐԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 

23-Ի N 930 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության 

ապահովման մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ե» կետը և 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը` Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 
1. Սահմանել` 

1) վարորդական վկայական ստանալու քննություններ ընդունելու և 

վարորդական վկայական տալու կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) տրանսպորտային միջոցներ վարելու վարորդական վկայական 

ստանալու համար պարտադիր ներկայացման ենթակա փաստաթղթերի 

ցանկը` համաձայն N 2 հավելվածի. 

3) ազգային վարորդական վկայականի ձևը և նկարագիրը` համաձայն N 

3 հավելվածի. 

4) միջազգային վարորդական վկայականի ձևը և նկարագիրը` 

համաձայն N 4 հավելվածի: 

2. Որակավորման գործնական քննություն (այսուհետ՝ գործնական 

քննություն) ընդունող քննական մարմնի ծառայողները պետք է անցնեն 

վերապատրաստում՝ երկու տարին մեկ անգամ չորս օր տևողությամբ և հինգ 

տարին մեկ անգամ հինգ օր տևողությամբ, որի կազմակերպման և անցկաց-

ման կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

պետը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահին գործնական քննություն 

ընդունող քննական մարմնի ծառայողները համարվում են որակավորված, իսկ 

նրանց վերապատրաստում անցնելու ժամկետները հաշվարկվում են սույն 

որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից։ 

4. Մինչև ճանապարհային ոստիկանության համապատասխան 

ստորաբաժանումը գործնական քննություն ընդունելու համար նախատեսված՝ 

1) ավտոդրոմով կամ ավտոհրապարակով ապահովելը` սույն որոշման 

1-ին կետի 1-ին ենթակետով սահմանված կարգով նախատեսված գործնական 

քննությունն ընդունվում է ճանապարհային երթևեկության իրական 

պայմաններում. 

2) քննական տրանսպորտային միջոցներով ապահովելը` վարորդական 

վկայական ստանալու գործնական քննությունները կարող են անցկացվել 

վարորդի թեկնածուի կամ սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով 

սահմանված կարգի 48-րդ կետով նախատեսված ներկայացուցչի կամ 

տրանսպորտային միջոցներ վարելու ուսուցման գործունեություն իրականաց-

նող կազմակերպությունների (նրանց համաձայնությամբ) մեխանիկական 

(տրանսպորտային միջոցներ վարելու վարորդական վկայական ստանալու 

գործնական քննության դեպքում` նաև ավտոմատ) փոխհաղորդակով 

տրանսպորտային միջոցներով: 
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5. Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետին` ճանապարհա-

յին ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումը գործնական 

քննություն ընդունելու համար նախատեսված տրանսպորտային և տեխնի-

կական միջոցներով ապահովել մինչև 2028 թվականի դեկտեմբերի 31-ը: 

6. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Վարորդական վկայական 

ստանալու համար քննություններ ընդունելու և վարորդական վկայական 

տալու կարգը, վարորդական վկայական ստանալու համար պարտադիր 

ներկայացման ենթակա փաստաթղթերի ցանկը, ինչպես նաև ազգային ու 

միջազգային վարորդական վկայականների ձևերն ու նկարագրերը 

սահմանելու մասին» N 930 որոշումը: 

7. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1414–Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԵՎ ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ ՏԱԼՈՒ 

 

1.  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են վարորդական վկայական ստանալու 

քննություններ ընդունելու, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքի 

ազգային վարորդական վկայական (այսուհետ` վարորդական վկայական) տալու (այդ 

թվում` վարորդական վկայականը փոխանակելու և կորած վարորդական վկայականի 

կրկնօրինակ տալու) և դրա հիման վրա միջազգային վարորդական վկայական տալու 

գործընթացները: 

2. Սույն կարգի իմաստով քննական մարմին է համարվում ճանապարհային 

ոստիկանության այն ստորաբաժանումը, որն օժտված է համապատասխան 

լիազորություններով: 

3. Վարորդական վկայական տրվում է «Ճանապարհային երթևեկության 

անվտանգության ապահովման մասին» օրենքով սահմանված տարիքը լրացած 

անձանց` «A», «B», «C», «D», «BE», «CE», «DE» և «T» կարգերի ու «AM», «A1», «B1», «C1», 

«D1», «C1E», «D1E» ենթակարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու համար: 

4. Վարորդական վկայականը տրվում է քննական մարմնի կողմից` 

1) «A», «B», «C», «D» կարգերի ու «AM», «A1», «B1», «C1», «D1» ենթակարգերի 

տրանսպորտային միջոցներ վարելու համար` տեսական և գործնական 

քննությունների արդյունքների հիման վրա. 

2) «BE», «CE», «DE» կարգերի ու «C1E», «D1E» ենթակարգերի տրանսպորտային 

միջոցներ վարելու համար, ինչպես նաև որևէ կարգի կամ ենթակարգի վարորդական 

վկայական ունեցող անձի կողմից այլ կարգի կամ ենթակարգի (բացառությամբ «D» 

կարգի և «D1» ենթակարգի) տրանսպորտային միջոց վարելու համար` գործնական 

քննության արդյունքի հիման վրա. 

3) «T» կարգի տրանսպորտային միջոց վարելու համար` տեսական քննության և 

այդ կարգի տրանսպորտային միջոց շահագործող կազմակերպությունների կողմից 

տրված գործնական քննությունը դրական հանձնելու մասին տեղեկանքի հիման վրա: 

Տեղեկանքի ձևը սահմանում է տրանսպորտի բնագավառի լիազոր մարմնի ղեկավարը՝ 

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» օրենքի 31-րդ 

հոդվածի 9-րդ մասով սահմանված կարգով: 

5. Ազգային վարորդական վկայականը տրվում է տասը, իսկ միջազգային 

վարորդական վկայականը` մինչև երեք տարի ժամանակով, բայց ոչ ավելի, քան 

ազգային վարորդական վկայականի գործողության ժամկետը: 

  

2. ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ 

 

6. Քննական մարմինը թույլ չի տալիս անձին մասնակցել որակավորման 

քննություններին, եթե անձը հաշվառված է թմրաբանական կամ հոգեբուժական 

բժշկական հաստատություններում հաշվառված անձանց ցանկում կամ 

տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված անձանց ցանկում (այդ 

թվում՝ էլեկտրոնային): 

7. Վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու (վարորդական վկայականը 

փոխանակելու կամ կորած վարորդական վկայականի կրկնօրինակը ստանալու) 

համար դիմած անձին «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման 

մասին» օրենքի 32-րդ հոդվածի 1․3-րդ և 1․7-րդ մասերով նախատեսված հիմքերի 

առկայության դեպքում ուղարկում են պոլիկլինիկական հաստատություն` հայտնա-

բերված հիմքի կապակցությամբ սահմանված կարգով բժշկական հավատարմագրում 

անցնելու համար, որի դեպքում՝ 

1) եթե բժշկական հավատարմագրման արդյունքում տրված տեղեկանքով 

վարորդական վկայական ստանալու (վարորդական վկայականը փոխանակելու կամ 

կորած վարորդական վկայականի կրկնօրինակը ստանալու) համար դիմած անձի մոտ 

հայտնաբերվում է «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման 



68 
 

մասին» օրենքի 25.1-ին հոդվածով նախատեսված տրանսպորտային միջոց շահագոր-

ծելու բժշկական հակացուցում, ապա դիմած անձին չի թույլատրվում մասնակցել 

որակավորման քննություններին (վարորդական վկայականը չի փոխանակվում կամ 

կորած վարորդական վկայականի կրկնօրինակը չի տրամադրվում). 

2) բժշկական հավատարմագրման արդյունքում տրված տեղեկանքով 

վարորդական վկայական ստանալու (վարորդական վկայականը փոխանակելու կամ 

կորած վարորդական վկայականի կրկնօրինակը ստանալու) համար դիմած անձի մոտ 

հայտնաբերվում է «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման 

մասին» օրենքի 25.1-ին հոդվածով նախատեսված տրանսպորտային միջոց շահագոր-

ծելու բժշկական ցուցում կամ սահմանափակում, ապա որակավորման քննություններն 

ընդունվում են ցուցումին կամ սահմանափակմանը համապատասխան կարգի 

տրանսպորտային միջոց վարելու համար (վարորդական վկայականը  փոխանակվում 

է համապատասխան նշումով վարորդական վկայականով, իսկ  կորած վարորդական 

վկայականի կրկնօրինակի փոխարեն տրամադրվում է համապատասխան նշումով 

վարորդական վկայական): 

8. Որակավորման քննությունները վարորդի թեկնածուն հանձնում է անձամբ՝ 

երկու փուլով` 

1) տեսական քննություն` տեսական գիտելիքների ստուգում. 

2) գործնական քննություն` 

ա. «A» կարգի, «AM», «A1» և «B1» ենթակարգերի դեպքում գործնական վարման 

հմտության և վարքագծի ստուգում ավտոդրոմում կամ ավտոհրապարակում, իսկ 

դրանց բացակայության դեպքում` ճանապարհային երթևեկության իրական 

պայմաններում, 

բ. «B» կարգի դեպքում գործնական վարման հմտության և վարքագծի ստուգում 

միայն ճանապարհային երթևեկության իրական պայմաններում, 

գ. «C», «D», «BE», «CE» և «DE» կարգերի ու «C1», «D1», «C1E» և «D1E» 

ենթակարգերի դեպքում գործնական վարման հմտության և վարքագծի ստուգում 

ավտոդրոմում և ճանապարհային երթևեկության իրական պայմաններում: 

9. Որակավորման քննություններն ընդունվում են քննական մարմնի ծառայողի 

կողմից, ով ունի այն կարգերի և ենթակարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու 

վարորդական վկայական, որոնց համար անցկացվելու է քննությունը (բացառությամբ 

տրոլեյբուս վարելու վարորդական վկայականի համար անցկացվող տեսական 

քննության) և անցել է համապատասխան վերապատրաստման դասընթաց, ստացել 

որակավորում: 

 

3. ՏԵՍԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

10. «A», «B», «C», կարգերի ու «AM», «A1», «B1» և «C1» ենթակարգերի 

տրանսպորտային միջոցներ վարելու վարորդական վկայական ստանալու տեսական 

քննությանը մասնակցելու համար անձը քննական մարմին պետք է ներկայացնի 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 22-ի 

«Վարորդական վկայական ստանալու համար քննություններ ընդունելու և 

վարորդական վկայական տալու կարգը, տրանսպորտային միջոցներ վարելու 

վարորդական վկայական ստանալու համար պարտադիր ներկայացման ենթակա 

փաստաթղթերի ցանկը, ինչպես նաև ազգային և միջազգային վարորդական 

վկայականների ձևերն ու նկարագրերը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 930 որոշումն 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1414-Ն որոշման N 2 հավելվածով սահմանված 

ցանկի (այսուհետ` ցանկ) 1-ին և 2-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերը՝ 

օրենքով նախատեսված դեպքում նաև բժշկական հավատարմագրում անցնելու մասին 

տեղեկանք, իսկ «D» կարգի ու «D1» ենթակարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու 

վարորդական վկայական ստանալու տեսական քննությանը մասնակցելու համար` 

նաև ցանկի 5-րդ և 6-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերը, ինչպես նաև 

բժշկական հավատարմագրում անցնելու մասին տեղեկանք: 

11. Սույն կարգի 10-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերի առկայությունը 

ստուգելուց հետո տվյալները մուտքագրվում են համակարգիչ, և, անձի տվյալները 

սույն կարգի 6-րդ կետով նախատեսված ցանկերում առկա չլինելու, ինչպես նաև նրա 

մոտ սույն կարգի 7-րդ կետով նախատեսված հիմքերի բացակայության դեպքում, անձը 

նկարահանվում է համակարգչային տեխնիկայի միջոցով: 
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12. Տեսական քննությունը սկսելուց առաջ քննությունն ընդունող ծառայողը 

քննությունն հանձնողին բացատրում է քննության անցկացման կարգը: 

13. Տեսական քննություններն անցկացվում են 2 մասից բաղկացած՝ հայերեն, 

ռուսերեն, անգլերեն, պարսկերեն կամ արաբերեն (վարորդի թեկնածուի ընտրությամբ) 

լեզվով կազմված համակարգչային թեստերի միջոցով` 

1) հոգեբանական թեստ. 

2) գիտելիքների ստուգման թեստ: 

14. Հոգեբանական թեստը բաղկացած է պատասխանի 2-5 տարբերակ 

պարունակող 3 հարցերից, իսկ գիտելիքների ստուգման թեստը` պատասխանի 2-5 

տարբերակ պարունակող 20 հարցերից, ընդ որում, պատասխանների տարբերակներից 

ճիշտ է միայն մեկը: 

15. Թեստերի հարցերն ընտրվում են ճանապարհային ոստիկանության կողմից 

կազմված հարցաշարի տարբեր բաժիններից` պատահական ընտրության միջոցով: 

Գիտելիքների ստուգման թեստերի հարցաշարը (փոփոխությունների դեպքում` նաև 

փոփոխությունները) կազմելուց հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում 

հրապարակվում է Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պաշտոնական 

կայքում: Նոր հարցերը գիտելիքների ստուգման թեստերի հարցաշարում կարող են 

ներառվել հրապարակումից 30 օր հետո: 

16. Գիտելիքների ստուգման թեստերի հարցաշարը բաղկացած է հետևյալ 

բաժիններից` 

1) հարցեր «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման 

մասին» օրենքից (յուրաքանչյուր թեստում` 2 հարց). 

2) հարցեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 

թվականի ապրիլի 1-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանապարհային 

երթևեկության կանոնները և տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելող 

անսարքությունների և պայմանների ցանկը հաստատելու մասին» N 256 որոշման՝ 

ա.  թիվ 1 հավելվածից (յուրաքանչյուր թեստում` 15 հարց), 

բ.   թիվ 2 հավելվածից (յուրաքանչյուր թեստում` 2 հարց). 

3) հարցեր երթևեկության մասնակիցների կյանքի անվտանգության և 

պատահարների դեպքում առաջին օգնության և ինքնօգնության քայլերի վերաբերյալ 

(յուրաքանչյուր թեստում` 1 հարց): 

17. Թեստի հարցերին պատասխանելու համար տրվում է 30 րոպե ժամանակ, 

որը լրանալուց հետո թեստի լրացումը դադարեցվում է: 

18. Տեսական քննության ընթացքը ցուցադրվում է սպասասրահում տեղադրված 

էկրանին: 

19. Տեսական քննությունը համարվում է դրական հանձնված, եթե քննություն 

հանձնողը գիտելիքների ստուգման թեստի հարցերից առնվազն 18-ին տվել է ճիշտ 

պատասխան, ընդ որում` գիտելիքների ստուգման թեստի հարցերին թույլատրվում է 

պատասխանել միայն հոգեբանական թեստի բոլոր հարցերին ճիշտ պատասխանելու 

դեպքում: 

20. Տեսական քննության ավարտից հետո անձին վերադարձվում են ցանկի 1-ին, 

2-րդ (ցանկի 2-րդ կետով նախատեսված փաստաթուղթը` «ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ Է» 

բառերով դրոշմակնքվելուց հետո), 5-րդ և 6-րդ կետերով (եթե 5-րդ և 6-րդ կետերով 

նախատեսված փաստաթղթերը ներկայացվել են) նախատեսված փաստաթղթերը: 

21. Տեսական քննությունը դրական հանձնելու դեպքում քննության 

արդյունքներն անմիջապես կցվում են անձի` վարորդական վկայական ստանալու 

էլեկտրոնային գործին և նրան թույլատրվում է մեկ տարվա ընթացքում մասնակցել 

գործնական քննությանը: 

22. Տեսական քննությունը դրական չհանձնած անձը, ներկայացնելով սույն 

կարգի 10-րդ կետում նշված փաստաթղթերը, կարող է կրկին մասնակցել տեսական 

քննությանը բացասական հանձնված քննության օրվանից ոչ շուտ, քան 7 օր անց, իսկ 

երկրորդ փորձը դրական չհանձնելու դեպքում յուրաքանչյուր հաջորդ տեսական 

քննությանը կարող է մասնակցել բացասական հանձնված վերջին քննության օրվանից 

ոչ շուտ, քան մեկ ամիս անց: 

  

4. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

  

23. Տեսական քննությունը դրական հանձնելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում 

գործնական քննությունը դրական չհանձնելու դեպքում տեսական քննության 
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արդյունքը համարվում է ուժը կորցրած, և անձը սույն կարգով սահմանված կարգով 

կրկին պետք է հանձնի տեսական քննությունը: 

24. Գործնական քննությանը մասնակցելու համար անձը քննական մարմին 

պետք է ներկայացնի ցանկի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետերով նախատեսված 

փաստաթղթերը, իսկ` 

1) «D» կարգի և «D1» ենթակարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու 

վարորդական վկայական ստանալու գործնական քննությանը մասնակցելու համար` 

նաև ցանկի 6-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը. 

2) «BE», «CE», «DE» կարգերի և «C1E», «D1E» ենթակարգերի տրանսպորտային 

միջոցներ վարելու վարորդական վկայական ստանալու գործնական քննությանը 

մասնակցելու համար` նաև ցանկի 5-րդ և 6-րդ կետերով նախատեսված 

փաստաթղթերը: 

25. «BE», «CE», «DE» կարգերի և «C1E», «D1E» ենթակարգերի տրանսպորտային 

միջոցներ վարելու վարորդական վկայական ստանալու գործնական քննությանը 

մասնակցելու համար սույն կարգի 24-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերի 

առկայությունն ստուգվելուց հետո տվյալները մուտքագրվում են համակարգիչ, և, 

անձի տվյալները սույն կարգի 6-րդ կետով նախատեսված ցանկերում առկա չլինելու, 

ինչպես նաև նրա մոտ սույն կարգի 7-րդ կետով նախատեսված հիմքերի բացակա-

յության դեպքում, անձը նկարահանվում է համակարգչային տեխնիկայի միջոցով: 
26. Գործնական քննության ժամանակ ստուգվում է վարորդի թեկնածուի 

գործնական վարման հմտությունն ու վարքագիծն այն կարգերի և ենթակարգերի 

տրանսպորտային միջոցներով, որոնք վարելու համար տրվելու է վարորդական 

վկայական՝ բացառությամբ սույն կարգի 30-րդ կետով սահմանված դեպքերի: 

27. Գործնական քննության անցկացման գործընթացը ենթակա է 

տեսաձայնագրման համապատասխան սարքավորումների միջոցով, որոնք 

տեղադրվում են գործնական քննության անցկացման համար նախատեսված 

տրանսպորտային միջոցներում և (կամ) դրանց վրա (բացառությամբ կցորդի): 

28. Գործնական քննության անցկացման համար նախատեսված տրանսպոր-

տային միջոցը պետք է համապատասխանի Արցախի Հանրապետության օրենսդրու-

թյամբ ուսումնական տրանսպորտային միջոցի համար սահմանված պահանջներին: 

29. Ըստ տրանսպորտային միջոցների կարգերի ու ենթակարգերի` գործնական 

քննություններն ընդունվում են մեխանիկական փոխհաղորդակով, կամ անձի 

ցանկությամբ ավտոմատ փոխհաղորդակով տրանսպորտային միջոցներով, որի 

վերաբերյալ վարորդական վկայականում կատարվում է համապատասխան նշում: 

Նման նշում պարունակող վկայականները վավերական են միայն ավտոմատ 

փոխհաղորդակով տրանսպորտային միջոցներ վարելու համար: 

Գործնական քննություններն ընդունվում են հետևյալ տրանսպորտային 

միջոցներով` 

1) «AM» ենթակարգ` մոպեդով  և դրանց համարժեք տեխնիկական բնութագրեր 

ունեցող քվադրիցիկլներով. 

2) «A1» ենթակարգ` երկանիվ թեթև մոտոցիկլով՝ մինչև 125 սմ խորանարդ 

աշխատանքային ծավալով և ոչ ավելի, քան 11 ԿՎտ (կամ 15 ձիաուժ) առավելագույն 

հզորությամբ շարժիչով մոտոցիկլ. 

3) «A» կարգ` երկանիվ մոտոցիկլով՝ բացառությամբ սույն կետի 2-րդ 

ենթակետում նշված մոտոցիկլների. 

4) «B1» ենթակարգ` տրիցիկլերով և քվադրիցիկլերով. 

5) «B» կարգ` թեթև մարդատար ավտոմոբիլով կամ մինչև 3500 կգ թույլատրելի 

առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլով. 

6) «C1» ենթակարգ` 3500 կգ-ից մինչև 7500 կգ ներառյալ թույլատրելի 

առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլով. 

7) «C» կարգ` 7500 կգ-ից ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող 

բեռնատար ավտոմոբիլով. 

8) «D1» ենթակարգ` բացի վարորդի նստատեղից՝ ավելի քան 8, սակայն ոչ 

ավելի, քան 16 նստատեղ ունեցող ավտոբուսով. 

9) «D» կարգ` բացի վարորդի նստատեղից՝ ավելի քան 16 նստատեղ ունեցող 

ավտոբուսով. 

10) «BE» կարգ` սույն կետի 5-րդ ենթակետում նշված տրանսպորտային միջոցի 

քարշակով շարժակազմով. 

11) «C1E» ենթակարգ` սույն կետի 6-րդ ենթակետում նշված տրանսպորտային 

միջոցի քարշակով շարժակազմով. 
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12) «CE» կարգ` սույն կետի 7-րդ ենթակետում նշված տրանսպորտային միջոցի 

քարշակով շարժակազմով. 

13) «D1E» ենթակարգ` սույն կետի 8-րդ ենթակետում նշված տրանսպորտային 

միջոցի քարշակով շարժակազմով. 

14) «DE» կարգ` սույն կետի 9-րդ ենթակետում նշված տրանսպորտային միջոցի 

քարշակով շարժակազմով կամ համակցված ավտոբուսով: 

30. Միաժամանակ` 

1) «B» և «C» կարգերի կամ «C» կարգի և «B1» ենթակարգի տրանսպորտային 

միջոցներ վարելու վարորդական վկայական ստանալու դեպքում գործնական 

քննությունն ընդունվում է «C» կարգի տրանսպորտային միջոցով. 

2) «B» կարգի և «C1» ենթակարգի կամ «B1» և «C1» ենթակարգերի 

տրանսպորտային միջոցներ վարելու վարորդական վկայական ստանալու դեպքում 

գործնական քննությունն ընդունվում է «C1» ենթակարգի տրանսպորտային միջոցով. 

3) «BE» և «CE» կարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու վարորդական 

վկայական ստանալու դեպքում գործնական քննությունն ընդունվում է «CE» կարգի 

տրանսպորտային միջոցով. 

4) «BE» կարգի և «C1E» ենթակարգի կամ «B1» և «C1E» ենթակարգերի 

տրանսպորտային միջոցներ վարելու վարորդական վկայական ստանալու դեպքում 

գործնական քննությունն ընդունվում է «C1E» ենթակարգի տրանսպորտային միջոցով: 

31. «T» կարգի տրանսպորտային միջոց վարելու վարորդական վկայական 

ստանալու գործնական քննությունն անցկացվում է տրոլեյբուս շահագործող 

կազմակերպությունների կողմից, որի արդյունքների մասին տեղեկանքը 

ներկայացվում է քննական մարմին: 

32.  Գործնական քննությունը դրական չհանձնած անձը, սույն կարգի 23-րդ 

կետով սահմանված ժամկետում, ներկայացնելով սույն կարգի 26-րդ կետում նշված 

փաստաթղթերը` կարող է կրկին մասնակցել գործնական քննությանը բացասական 

հանձնված քննության օրվանից ոչ շուտ, քան 7 օր անց, իսկ երկրորդ փորձը դրական 

չհանձնելու դեպքում յուրաքանչյուր հաջորդ գործնական քննությանը կարող է 

մասնակցել բացասական հանձնված վերջին քննության օրվանից ոչ շուտ, քան մեկ 

ամիս անց։ 

33. «A» կարգի, «AM» և «A1» ենթակարգերի տրանսպորտային միջոցի վարորդի 

թեկնածուն պետք է կարողանա կատարել «A» կարգի, «AM» և «A1» ենթակարգերի 

տրանսպորտային միջոցով գործնական քննության արդյունքների վերաբերյալ 

արձանագրության (Ձև 1) մեջ նշված գործողությունները: 

34. «A» կարգի, «AM» և «A1» ենթակարգերի տրանսպորտային միջոցով 

քննությունը համարվում է դրական հանձնված, եթե «A» կարգի, «AM» և «A1» 

ենթակարգերի տրանսպորտային միջոցով գործնական քննության քննական 

թերթիկում նախատեսված գործողություններից առնվազն 13-ը վարորդի թեկնածուի 

կողմից կատարվել են ճիշտ: 

  

5. ԱՎՏՈԴՐՈՄՈՒՄ ԿԱՄ ԱՎՏՈՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ  

ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ  ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

35. Գործնական քննության անցկացման համար նախատեսված ավտոդրոմը 

կամ ավտոհրապարակը պետք է կառուցված (կահավորված) լինի այնպես, որ 

հնարավորություն տա կատարելու «A» կարգի, «AM» և «A1» ենթակարգերի տրանսպոր-

տային միջոցով գործնական քննության արդյունքների վերաբերյալ արձանագրության 

(Ձև 1) և ավտոդրոմում կամ ավտոհրապարակում գործնական քննության 

արդյունքների վերաբերյալ արձանագրության՝ (Ձև 2), մեջ նշված գործողությունները: 

36. Ավտոդրոմում կամ ավտոհրապարակում գործնական քննությունը 

հանձնելու համար «AM» ենթակարգերի դեպքում տրվում է 15, իսկ «A» կարգի և «A1» և 

«B1» ենթակարգերի համար 25 րոպե ժամանակ և 45 րոպե ժամանակ՝ «C», «D», «BE», 

«CE», «DE» կարգերի և «C1», «D1», «C1E» և «D1E» ենթակարգերի համար։ Այդ ժամանակի 

մեջ չպետք է հաշվարկվի վարորդի թեկնածուներին ընդունելու, տրանսպորտային 

միջոցը նախապատրաստելու, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության հետ 

կապված տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական վիճակը զննելու, հատուկ մանևրներ 

կատարելու և գործնական քննության արդյունքները հայտարարելու ժամանակը։ 

37. Ավտոդրոմում կամ ավտոհրապարակում գործնական քննությունը 

դադարեցվում է մինչև սույն կարգի 36-րդ կետով սահմանված ժամանակը լրանալը՝ 

անմիջապես, եթե քննություն հանձնող անձը թույլ է տալիս ճանապարհային 
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երթևեկության բնագավառի օրենսդրության որևէ խախտում: Այս դեպքում գործնական 

քննության արդյունքը համարվում է բացասական: 

38. Ավտոդրոմում կամ ավտոհրապարակում գործնական քննությունն ընդունե-

լիս քննություն ընդունողը պետք է գտնվի տրանսպորտային միջոցի ներսում՝ 

բացառությամբ «A» կարգի և «AM», «A1», «B1» ենթակարգերի տրանսպորտային 

միջոցներով քննություն ընդունելու դեպքերի: Ավտոդրոմում կամ ավտոհրապարակում 

գործնական քննության ժամանակ տրանսպորտային միջոցի ներսում կարող է գտնվել 

նաև վարորդի թեկնածուի մեկ ներկայացուցիչ` առանց քննությանը միջամտելու իրա-

վունքի (եթե տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքը տալիս է այդպիսի 

հնարավորություն): 

39. Ավտոդրոմում կամ ավտոհրապարակում գործնական քննության ժամանակ 

վարորդի թեկնածուի գործնական վարման հմտությունն ստուգվում է ավտոդրոմում 

կամ ավտոհրապարակում գործնական քննության արդյունքների վերաբերյալ 

արձանագրության մեջ նշված գործողությունների կատարման արդյունքներով: 

40. Ավտոդրոմում կամ ավտոհրապարակում գործնական քննությունը համար-

վում է դրական հանձնված, եթե քննության ընթացքում պահանջվող գործողություն-

ներից առնվազն 9-ը վարորդի թեկնածուի կողմից կատարվել են ճիշտ: 

41. Ավտոդրոմում կամ ավտոհրապարակում գործնական քննության ընթացքում 

քննություն ընդունողը վարորդի թեկնածուի կողմից կատարված գործողությունների 

արդյունքները նշում է համակարգչում: 

42. Ավտոդրոմում կամ ավտոհրապարակում գործնական քննության ավարտից 

հետո քննություն ընդունողը ստորագրում է ավտոդրոմում կամ ավտոհրապարակում 

գործնական քննության արդյունքների վերաբերյալ էլեկտրոնային արձանագրությունը 

և վարորդի թեկնածուին տեղեկացնում է քննությունը դրական կամ բացասական 

հանձնելու մասին: Անձի ցանկությամբ քննության արդյունքների վերաբերյալ կարող է 

տրվել արձանագրության՝ կնիքով հաստատված օրինակ: 

43. Ավտոդրոմում կամ ավտոհրապարակում գործնական քննության ավարտից 

հետո անձին վերադարձվում են ցանկի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ (ցանկի 2-րդ և 3-րդ կետերով 

նախատեսված փաստաթղթերը` «ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ Է» բառերով դրոշմակնքվելուց 

հետո) և 5-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերը, իսկ եթե գործնական 

քննության արդյունքը եղել է բացասական` նաև ցանկի 6-րդ կետով նախատեսված 

փաստաթուղթը: 

44. Ավտոդրոմում կամ ավտոհրապարակում գործնական քննությունը դրական 

հանձնելու դեպքում գործնական քննության արդյունքների վերաբերյալ էլեկտրոնային 

արձանագրությունն անմիջապես կցվում է անձի` վարորդական վկայական ստանալու 

էլեկտրոնային գործին: 

  

6. ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ  

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

45. Ճանապարհային երթևեկության իրական պայմաններում գործնական 

քննությունն անցկացվում է գործնական վարման ուսուցում իրականացնելու համար 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից չարգելված ճանապարհներին: 

46. Ճանապարհային երթևեկության իրական պայմաններում գործնական 

քննության երթուղու երկարությունը պետք է կազմի 1,5-4 կմ և պետք է հնարավո-

րություն տա քննություն ընդունողին տալու ճանապարհային երթևեկության իրական 

պայմաններում գործնական քննության արդյունքների վերաբերյալ արձանագրության 

(Ձև 3) մեջ նշված գործողությունները կատարելու հանձնարարականներ: 

47. Ճանապարհային երթևեկության իրական պայմաններում գործնական 

քննության ժամանակ քննություն ընդունողը պետք է գտնվի տրանսպորտային միջոցի 

ներսում, բացառությամբ «A» կարգի և «AM», «A1», «B1» ենթակարգերի 

տրանսպորտային միջոցներով քննություն ընդունելու դեպքերի: 

48. Ճանապարհային երթևեկության իրական պայմաններում գործնական 

քննության ժամանակ տրանսպորտային միջոցի ներսում կարող է գտնվել նաև 

վարորդի թեկնածուի մեկ ներկայացուցիչ` առանց քննությանը միջամտելու իրավունքի 

(եթե տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքը տալիս է այդպիսի հնարավորություն): 
49. Ճանապարհային երթևեկության իրական պայմաններում գործնական 

քննությունը հանձնելու համար տրվում է 25 րոպե ժամանակ «B» և «BE» կարգերի 

համար, իսկ ավտոդրոմի կամ ավտոհրապարակի բացակայության դեպքում՝ նաև «A» 

կարգի, «AM», «A1» և «B1» ենթակարգերի համար և 45 րոպե ժամանակ՝ «C», «D», «CE», 
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«DE» կարգերի և «C1», «D1», «C1E» և «D1E» ենթակարգերի համար։ Այդ ժամանակի մեջ 

չպետք է հաշվարկվի վարորդի թեկնածուներին ընդունելու, տրանսպորտային միջոցը 

նախապատրաստելու, ճանապարհի անվտանգության հետ կապված տրանսպորտային 

միջոցի տեխնիկական վիճակը զննելու, հատուկ մանևրներ կատարելու և գործնական 

քննության արդյունքները հայտարարելու ժամանակը։ 

50. Ճանապարհային երթևեկության իրական պայմաններում գործնական 

քննությունը դադարեցվում է մինչև սույն կարգի 49-րդ կետով սահմանված ժամանակը 

լրանալը՝ անմիջապես, եթե քննություն հանձնողը թույլ է տալիս ճանապարհային 

երթևեկության բնագավառի օրենսդրության որևէ խախտում: Այս դեպքում գործնական 

քննության արդյունքը համարվում է բացասական: 

51. Ճանապարհային երթևեկության իրական պայմաններում գործնական քննու-

թյունը համարվում է դրական հանձնված, եթե քննության ընթացքում պահանջվող 

գործողություններից առնվազն 10-ը վարորդի թեկնածուի կողմից կատարվել են ճիշտ: 

52. Ճանապարհային երթևեկության իրական պայմաններում գործնական 

քննության ընթացքում քննություն ընդունողը վարորդի թեկնածուի կողմից կատարված 

գործողությունների արդյունքները նշում է ճանապարհային երթևեկության իրական 

պայմաններում գործնական քննության արդյունքների վերաբերյալ արձանագրության 

մեջ: 

53. Ճանապարհային երթևեկության իրական պայմաններում գործնական 

քննության ավարտից հետո քննություն ընդունողը ստորագրում է ճանապարհային 

երթևեկության իրական պայմաններում գործնական քննության արդյունքների վերա-

բերյալ արձանագրությունը և վարորդի թեկնածուին տեղեկացնում է քննությունը 

դրական կամ բացասական հանձնելու մասին: Անձի ցանկությամբ քննության 

արդյունքների վերաբերյալ կարող է տրվել արձանագրության՝ կնիքով հաստատված 

օրինակ: 

54. Ճանապարհային երթևեկության իրական պայմաններում գործնական 

քննության ավարտից հետո անձին վերադարձվում են ցանկի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ (ցանկի 2-

րդ և 3-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերը` «ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ Է» բառերով 

դրոշմակնքվելուց հետո) և 5-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերը, իսկ, եթե 

գործնական քննության արդյունքը եղել է բացասական, նաև՝ ցանկի 6-րդ կետով 

նախատեսված փաստաթուղթը: 

55. Ճանապարհային երթևեկության իրական պայմաններում գործնական 

քննությունը դրական հանձնելու դեպքում ճանապարհային երթևեկության իրական 

պայմաններում գործնական քննության արդյունքների վերաբերյալ արձանագրությունը 

կցվում է անձի` վարորդական վկայական ստանալու գործին: 

  
 7. ՎԱՐՈՐԴԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ  

ՎԱՐԵԼՈՒ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐՔԱԳԻԾԸ 

 
56. «AM» և «A1» ենթակարգերի, «A» կարգի տրանսպորտային միջոց վարելու 

հմտությունները և վարքագիծը քննությունների միջոցով ստուգելու ժամանակ 

վարորդի թեկնածուները պետք է ցույց տան, որ կարող են անվտանգ վարել՝ 

բավարարելով հետևյալ պահանջները՝ 

1) հագնել ձեռնոցները և կոճկել պաշտպանիչ սաղավարտը. 

2) ստուգել անվադողերի, արգելակների, ղեկանիվի, վթարային կանգառի 

ճանաչման նշանի (առկայության դեպքում), շղթայի, յուղի մակարդակի, լույսերի, 

անդրադարձիչների, ուղղության ցուցիչների, ձայնային ազդանշանման սարքի վիճակը. 

3) մոպեդը կամ մոտոցիկլը դնել հենակի վրա և հանել դրա վրայից ու շարժել 

այն՝ առանց շարժիչի օգնության. 

4) մոպեդը կամ մոտոցիկլն իր հենակի վրա կայանել. 

5) անցնել ցածր փոխանցումից բարձրի և հակառակը. 

6) կատարել շրջադարձեր և հետադարձեր՝ առանց ոտքերը ոտնակից վերցնելու. 

7) ղեկավարել մոպեդը կամ մոտոցիկլը մեկ ձեռքով. 

8) ցածր արագությամբ կատարել առնվազն երկու մանևր՝ ներառյալ 

ոլորաշարժում կատարելը: Դա հնարավորություն կտա գնահատելու վարորդի՝ 

կցորդման և արգելակի հետ միաժամանակ աշխատելու, հավասարակշռությունն ու 

տեսադաշտը չկորցնելու, մոտոցիկլի վրա նստելու ու ոտքերի համար նախատեսված 

հենակների վրա ոտքերը դիրքավորելու հմտությունը. 

9) բարձր արագությամբ կատարել առնվազն երկու մանևր, ընդ որում, մեկ 

մանևրը՝ երկրորդ կամ երրորդ փոխանցմամբ, առնվազն 30 կմ/ժ արագությամբ, իսկ 
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մյուս մանևրը՝ առնվազն 50 կմ/ժ արագությամբ՝ շրջանցելով խոչընդոտը: Դա 

հնարավորություն կտա գնահատելու վարորդի՝ մոպեդը կամ մոտոցիկլի վրա նստելու, 

տեսադաշտը և հավասարակշռությունը չկորցնելու, ղեկային կառավարման 

հմտությունը և փոխանցումները փոխելու հմտությունը. 

10) արգելակում՝ արգելակման առնվազն երկու վարժություն պետք է կատարվի՝ 

ներառյալ առնվազն 50 կմ/ժ արագության ժամանակ վթարային արգելակում կատարե-

լը: Դա հնարավորություն կտա գնահատելու վարորդի՝ առջևի և հետևի արգելակների, 

տեսադաշտը չկորցնելու և մոպեդը կամ մոտոցիկլի վրա նստելու հմտությունը. 

11) երթևեկելը՝ կայանելուց, երթևեկության ժամանակ կանգնելուց, 

ճանապարհից դուրս գալուց հետո. 

12) երթևեկելը ճանապարհի ոլորաններով. 

13) խաչմերուկները հատելը՝ ճանապարհների հատումներին և միացումներին 

հասնելն ու դրանք հատելը. 

14) ուղղությունը փոխելը՝ կատարել ձախ և աջ շրջադարձ, երթևեկության 

գոտիները փոխելը. 

15) տրանսպորտային միջոցից իջնելիս անհրաժեշտ նախազգուշական 

միջոցներ ձեռնարկելը: 

57. «B», «B1», «BE», «C», «CE», «C1», «C1E», «D», «DE», «D1» և «D1E» կարգերի ու 

ենթակարգերի տրանսպորտային միջոց վարելու հմտությունները ու վարքագիծը 

քննությունների միջոցով ստուգելու ժամանակ վարորդի թեկնածուները պետք է ցույց 

տան, որ կարող են անվտանգ վարել՝ բավարարելով հետևյալ պահանջները՝ 

1) նախապատրաստվել  երթևեկությունը սկսելուն (hարմարեցնել նստատեղն 

այնպես, որ ստացվի ճիշտ նստած դիրք, hարմարեցնել հետին տեսանելիության 

հայելիները, ամրագոտիները, գլխակալները (առկայության դեպքում), ստուգել, թե 

արդյոք դռները փակ են, ստուգել անվադողերի, ղեկանիվի, արգելակների, հեղուկների 

(օրինակ՝ շարժիչի յուղը, սառեցնող հեղուկը, դիմապակին լվանալու հեղուկը), 

լույսերի, անդրադարձիչների, ուղղության ցուցիչների և ձայնային ազդանշանման 

սարքի վիճակը: Տրանսպորտային միջոցի բեռնային բեռնախցիկի դռները, սրահի 

փակված լինելը, կապակցման մեխանիզմները, արգելակը և էլեկտրական 

միացումները (միայն «BE» կարգերի համար): Ստուգել ուժեղացմամբ արգելակման և 

ղեկավարման համակարգերը, ստուգել անիվների, անիվների պնդօղակների, 

անվածածկոցների, հողմապակու, ապակեմաքրիչների վիճակը, ստուգել օդի ճնշումը, 

խտացված օդի բալոնները և օդաճնշական կախոցները, ստուգել տրանսպորտային 

միջոցի բեռնային բեռնախցիկի դռները, սրահի փակված լինելը (առկայության 

դեպքում), ստուգել կապակցման մեխանիզմները, ինչպես նաև արգելակը և էլեկտրա-

կան միացումները (միայն «CE», «C1E», «DE», «D1E» կարգերի ու ենթակարգերի համար). 

2) սկսել երթևեկությունը (գործարկել շարժիչը, անջատել կայանման արգելակը, 

միացնել թարթիչը, առանց շարժիչը հանգցնելու սահուն սկսել երթևեկությունը). 

3) երթևեկելը՝ կայանելուց, ճանապարհից դուրս գալուց հետո, երթևեկելն ուղիղ 

ճանապարհներով, այդ թվում՝ փակ տարածքներում, երթևեկելը ճանապարհի 

ոլորաններով, խաչմերուկները հատելը՝ ճանապարհների հատումներին և 

միացումներին հասնելն ու դրանք հատելը. 

4) առանց շարժիչը հանգցնելու, 20 սմ-ից ոչ ավելի հետ գլորում թույլ տալով 

սահուն շարժվելով սկսել երթևեկությունը վերելքի վրա. 

5) սահմանափակ լայնությամբ տեղամասում առանց շարժիչը հանգցնելու և 

սահմանափակ լայնությամբ տեղամասի սահմանագծից դուրս գալու հետին 

փոխանցման մեկանգամյա միացումով կատարել հետադարձ. 

6) կատարել երթևեկության գոտիների փոփոխություն. 

7) վազանցը (անցնելը)` տրանսպորտային մյուս միջոցներին վազանցելը 

(հնարավորության դեպքում), խոչընդոտների, օրինակ` կայանած մեքենաների կողքով 

վարելը. 

8) կատարել շրջադարձ. 

9) կատարել հետադարձ. 

10) կանգնեցնել ավտոմոբիլը (միացնել թարթիչը, հանգցնել շարժիչը, կայանման 

արգելակ, փոխանցման տուփի լծակ): 

 

8. ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐ ՏԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

 

58. Որակավորման քննությունները բացասական հանձնելու դեպքում 

քննություն հանձնող անձի ցանկությամբ նրան տրվում է վարորդական վկայական 
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տալը մերժելու մասին որոշում (Ձև 4), որին կցվում է համապատասխան քննության 

արդյունքների վերաբերյալ արձանագրությունը: Տեսական քննությունը բացասական 

հանձնելու դեպքում վարորդական վկայական տալը մերժելու մասին որոշումը անձին 

է հանձնվում անմիջապես քննության ավարտից հետո, իսկ գործնական քննությունը 

բացասական հանձնելու դեպքում՝ ոչ ուշ, քան հաջորդ աշխատանքային օրը: 

59. Վարորդական վկայական տալը մերժելու մասին որոշումը կարող է 

բողոքարկվել «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 

օրենքով սահմանված կարգով: 

60. Որակավորման քննությունները դրական հանձնած անձը ցանկացած 

ժամանակ, բայց ոչ ուշ, քան նրան հատկացվելիք վարորդական վկայականի 

գործողության ժամկետի ավարտը, ներկայացնում է ցանկի 4-րդ կետով նախատեսված 

փաստաթուղթը, և նրան մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հատկացվում է 

վարորդական վկայական: Իսկ մինչև նրան հատկացվելիք վարորդական վկայականի 

գործողության ժամկետի ավարտը, ցանկի 4-րդ կետով նախատեսված փաստաթուղթը 

չներկայացնելու դեպքում անձը կրկին պետք է մասնակցի որակավորման 

քննություններին: 

61. Եթե վարորդական վկայական ստանալու գործը վարվում է էլեկտրոնային 

եղանակով, ապա վարորդական վկայականի հետ միասին ցանկի 4-րդ կետով 

նախատեսված փաստաթուղթը «ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ Է» բառերով դրոշմակնքվելուց հետո 

վերադարձվում է անձին: 

  

9. ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ, ԿՈՐԱԾ ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ 

ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ԿՐԿՆՕՐԻՆԱԿԸ ՏԱԼՈՒ ԵՎ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ  

ՎԱՐԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ ԶՐԿՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ 

 ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

  

62. Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության իրավասու 

մարմինների կողմից տրված (այդ թվում` այլ պետություններում փոխանակված), 

ինչպես նաև ԽՍՀՄ պետությունների իրավասու մարմինների կողմից մինչև 1992 

թվականի փետրվարի 21-ը տրված վարորդական վկայականը կորցնելու, ինչպես նաև 

փոխանակման դեպքում դրա տնօրինողին սույն կարգով սահմանված կարգով նույն 

կարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու նոր վարորդական վկայական է տրվում` 

առանց որակավորման քննություններ հանձնելու: 

63. ԽՍՀՄ պետությունների իրավասու մարմինների կողմից տրված և 1968 

թվականի նոյեմբերի 8-ի «Ճանապարհային երթևեկության մասին» կոնվենցիայով և 

դրա հետագա փոփոխություններով ու լրացումներով վարորդական վկայականներին 

ներկայացվող պահանջներին չհամապատասխանող վարորդական վկայականը 

կորցնելու, ինչպես նաև փոխանակման դեպքում դրա տնօրինողին սույն կարգով 

սահմանված կարգով առանց որակավորման քննություններ հանձնելու, տրվում է` 

1) «շոֆեր-լյուբիտել (шофер-любитель)» կարգի դեպքում` «B» կարգի 

տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք. 

2) «շոֆեր-պրոֆեսիոնալ (шофер-профессионал)» կարգի դեպքում` «B» և «C» 

կարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք: 

64. Վարորդական վկայականի փոխանակման համար անձը քննական մարմին 

պետք է ներկայացնի ցանկի 1-ին, 4-րդ և 6-րդ, իսկ քննական մարմնի կողմից 

ոչնչացված վարորդական վկայականի վերականգնման համար` ցանկի 1-ին և 4-րդ 

կետերով նախատեսված փաստաթղթերը: 

65. Վարորդական վկայականի փոխանակման դեպքում տվյալները 

մուտքագրվում են համակարգիչ, որից հետո անձը, եթե հաշվառված չէ թմրաբանական 

և հոգեբուժական բժշկական հաստատություններում հաշվառված անձանց ցանկում, 

տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված անձանց ցանկում և նրա 

մոտ առկա չեն սույն կարգի 7-րդ կետով նախատեսված հիմքերը, անմիջապես 

նկարահանվում է համակարգչային տեխնիկայի միջոցով, և նրան մեկ աշխատանքային 

օրվա ընթացքում հատկացվում է վարորդական վկայական: 

66. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 

22-ի «Վարորդական վկայական ստանալու համար քննություններ ընդունելու և 

վարորդական վկայական տալու կարգը, տրանսպորտային միջոցներ վարելու 

վարորդական վկայական ստանալու համար պարտադիր ներկայացման ենթակա 

փաստաթղթերի ցանկը, ինչպես նաև ազգային և միջազգային վարորդական 

վկայականների ձևերն ու նկարագրերը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի 
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Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 23-ի   N 930 որոշումն 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1414-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի 60-րդ և 65-

րդ կետերով նախատեսված դեպքերում, երբ տեխնիկական պատճառներով հնարավոր 

չէ պատրաստել վարորդական վկայական, անձին անմիջապես տրվում է 

ժամանակավոր վարորդական վկայական, որը ենթակա է վերադարձման: Եթե 

ժամանակավոր վարորդական վկայականը չի վերադարձվում, ապա վարորդական 

վկայականը տրվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 

դեկտեմբերի 22-ի «Վարորդական վկայական ստանալու համար քննություններ 

ընդունելու և վարորդական վկայական տալու կարգը, տրանսպորտային միջոցներ 

վարելու վարորդական վկայական ստանալու համար պարտադիր ներկայացման 

ենթակա փաստաթղթերի ցանկը, ինչպես նաև ազգային և միջազգային վարորդական 

վկայականների ձևերն ու նկարագրերը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 930 որոշումն 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1414-Ն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով 

սահմանված կարգի 67-րդ և 68-րդ կետերով սահմանված կարգով: 

67. Կորած վարորդական վկայականի կրկնօրինակն ստանալու համար անձը 

քննական մարմին է ներկայացնում ցանկի 1-ին և 4-րդ կետերով նախատեսված 

փաստաթղթերը, իսկ Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինների կողմից 

մինչև 2000 թվականի հուլիսի 1-ը և Արցախի Հանրապետության իրավասու 

մարմինների կողմից մինչև 2003 թվականի սեպտեմբերի 1-ը տրված վարորդական 

վկայականների կամ այլ երկրներում ստացած վարորդական վկայականների 

կորստյան դեպքերում` նաև ցանկի 7-րդ կետով նախատեսված փաստաթուղթը կամ 

կորած վարորդական վկայականի տվյալները (սերիան, համարը) պարունակող որևէ 

այլ փաստաթուղթ կամ տեղեկություն: 

68. Կորած վարորդական վկայականի կրկնօրինակը տալու դեպքում տվյալները 

մուտքագրվում են համակարգիչ, որից հետո անձը, եթե հաշվառված չէ թմրաբանական 

կամ հոգեբուժական հաստատություններում հաշվառված անձանց ցանկում, 

տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված անձանց ցանկում, և նրա 

մոտ առկա չեն սույն կարգի 7-րդ կետով նախատեսված հիմքերը, անմիջապես 

նկարահանվում է համակարգչային տեխնիկայի միջոցով, և անձին իր ցանկությամբ 

տրվում է ժամանակավոր վարորդական վկայական` 20 օր ժամանակով: 

69. Կորած վարորդական վկայականի կրկնօրինակը տալու դեպքում 

փաստաթղթերը քննական մարմին ներկայացնելու օրվանից 15 օր անց, եթե քննական 

մարմնի կողմից կատարված հարցումներով պարզվում է, որ անձը հաշվառված չէ 

թմրաբանական կամ հոգեբուժական հաստատություններում հաշվառված անձանց 

ցանկում և զրկված չէ տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից, կամ նրա 

վարորդական վկայականը վարչական իրավախախտման փաստի կապակցությամբ չի 

գտնվում վարույթ իրականացնող մարմնում, նրան մեկ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում հատկացվում է վարորդական վկայական: 

70. Կորած վարորդական վկայականի կրկնօրինակն ստանալիս ժամանակավոր 

վարորդական վկայականը ենթակա է վերադարձման: Եթե ժամանակավոր 

վարորդական վկայականը չի վերադարձվում, ապա կորած վարորդական վկայականի 

կրկնօրինակը տրվում է սույն կարգի 68-րդ և 69-րդ կետերով սահմանված կարգով: 

71. Վարորդական վկայականը փոխանակելը կամ կորած վարորդական 

վկայականի կրկնօրինակ տալը մերժելու դեպքում անձին տրվում է վարորդական 

վկայականը փոխանակելը կամ կորած վարորդական վկայականի կրկնօրինակ տալը 

մերժելու մասին որոշում (Ձև 5 և Ձև 6), որը կարող է բողոքարկվել «Վարչարարության 

հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքով սահմանված կարգով: 

72. Այլ պետություններում ստացած և 1968 թվականի նոյեմբերի 8-ի 

«Ճանապարհային երթևեկության մասին» կոնվենցիայով և դրա հետագա 

փոփոխություններով ու լրացումներով վարորդական վկայականներին ներկայացվող 

պահանջներին համապատասխանող վարորդական վկայականը փոխանակվում է 

առանց որակավորման քննություններ հանձնելու: Փոխանակման դեպքում 

ներկայացվում են ցանկի 1-ին, 4-րդ և 6-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերը: 

73. Սույն կարգի 72-րդ կետով նախատեսված դեպքում վարորդական 

վկայականը փոխանակվում է այլ պետություններում ստացած վարորդական 

վկայականի վավերականությունը պարզելուց հետո, իսկ փոխանակված վարորդական 

վկայականը վերադարձվում է այն տրամադրած պետության իրավասու մարմիններին։    

74. Այլ պետություններում ստացած և 1968 թվականի նոյեմբերի 8-ի 

«Ճանապարհային երթևեկության մասին» կոնվենցիայով և դրա հետագա 
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փոփոխություններով ու լրացումներով վարորդական վկայականներին ներկայացվող 

պահանջներին չհամապատասխանող վարորդական վկայականները չեն 

փոխանակվում, և կորած վարորդական վկայականի կրկնօրինակ չի տրվում՝ 

բացառությամբ սույն կարգի 75-րդ կետով նախատեսված դեպքերի: 

75. Արցախի Հանրապետությունում օտարերկրյա պետությունների 

դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և միջազգային կազմակերպությունների 

ներկայացուցչությունների անձնակազմի` Արցախի Հանրապետության քաղաքացի 

չհանդիսացող անդամների` 1968 թվականի նոյեմբերի 8-ի «Ճանապարհային 

երթևեկության մասին» կոնվենցիայով և դրա հետագա փոփոխություններով ու 

լրացումներով վարորդական վկայականներին ներկայացվող պահանջներին 

չհամապատասխանող վարորդական վկայականները փոխանակվում են, կամ կորած 

վարորդական վկայականների կրկնօրինակներ տրվում են առանց որակավորման 

քննություններ հանձնելու` ելնելով փոխադարձության սկզբունքից` Արցախի 

Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության տեղեկանքի հիման վրա, 

որում նշվում է նաև տրանսպորտային միջոցների կարգերի (ենթակարգերի) 

համարժեքությունը 1968 թվականի նոյեմբերի 8-ի «Ճանապարհային երթևեկության 

մասին» կոնվենցիայով և դրա հետագա փոփոխություններով ու լրացումներով 

սահմանված կարգերին (ենթակարգերին): Փոխանակման դեպքում ներկայացվում են 

ցանկի 1-ին, 4-րդ և 6-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերը, իսկ կորած 

վարորդական վկայականների կրկնօրինակներ  տալու դեպքում` ցանկի  1-ին,  4-րդ և 

7-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերը: 

76. Արցախի Հանրապետությունում օտարերկրյա պետությունների դիվանագի-

տական ներկայացուցչությունների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայա-

ցուցչությունների անձնակազմի՝ Արցախի Հանրապետության քաղաքացի 

չհանդիսացող անդամների վարորդական վկայականների փոխանակման դեպքերում 

հին վարորդական վկայականը տնօրինողի ցանկությամբ վերադարձվում է իրեն, իսկ 

փոխանակման գործում պահվում է դրա պատճենը: 

77. Տրանսպորտային միջոցներ վարելու դադարեցված իրավունքը 

վերականգնվում է, և վարորդական վկայականները վերադարձվում են վարելու 

իրավունքը դադարելու հիմքը վերանալուց հետո` սույն կարգով սահմանված կարգով 

տեսական և գործնական քննությունները հանձնելուց հետո: 

78. Սույն կարգի 77-րդ կետով նախատեսված գործնական քննությունը, եթե 

անձն ունեցել է միայն մեկ կարգի կամ միայն մեկ ենթակարգի տրանսպորտային միջոց 

վարելու իրավունք, հանձնվում է տվյալ կարգի կամ ենթակարգի տրանսպորտային 

միջոցով, իսկ եթե անձն ունեցել է մեկից ավելի կարգերի կամ մեկից ավելի 

ենթակարգերի տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք, ապա գործնական 

քննությունը հանձնվում է առավելություն ունեցող կարգի կամ առավելություն ունեցող 

ենթակարգի տրանսպորտային միջոցով: 

79. Սույն կարգի 78-րդ կետով նախատեսված կարգերի և ենթակարգերի 

առավելությունը միմյանց նկատմամբ որոշվում է հետևյալ կերպ` 

1) «B1» ենթակարգը և «B» կարգը` «AM», «A1» ենթակարգերի և «A» կարգի 

նկատմամբ. 

2) «BE» կարգը` «AM», «A1» և «B1» ենթակարգերի, «A» և «B» կարգերի նկատմամբ. 

3) «C1» ենթակարգը և «C» կարգը` «AM», «A1» և «B1» ենթակարգերի, «A», «B» և 

«BE» կարգերի նկատմամբ. 

4) «C1E» ենթակարգը և «CE» կարգը` «AM», «A1», «B1», «C1» և «D1» 

ենթակարգերի, «A», «B», «BE», «C» և «D» կարգերի նկատմամբ. 

5) «D1» ենթակարգը և «D» կարգը` «AM», «A1», «B1» և «C1» ենթակարգերի, «A», 

«B», «BE» և «C» կարգերի նկատմամբ. 

6) «D1E» ենթակարգը և «DE» կարգը` «AM», «A1», «B1», «C1», «C1E» և «D1» 

ենթակարգերի, «A», «B», «BE», «C», «CE» և «D» կարգերի նկատմամբ: 

80. Սույն կարգի 77-րդ կետով նախատեսված գործնական քննությունը, եթե 

անձն ունեցել է միաժամանակ սույն կարգի 79-րդ կետում նշված որևէ կարգի կամ 

ենթակարգի և «T» կարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք, հանձնվում է 

համապատասխանաբար տվյալ կարգի կամ ենթակարգի և «T» կարգի 

տրանսպորտային միջոցներով: 

81. Վարորդական վկայականի փոխանակման և կորած վարորդական 

վկայականի կրկնօրինակ տալու դեպքերում տվյալները համակարգիչ մուտքագրելուց 

և համակարգչային տեխնիկայի միջոցով անձին նկարահանելուց հետո նրան 

վերադարձվում է ցանկի 1-ին, իսկ եթե վարորդական վկայական ստանալու գործը 
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վարվում է էլեկտրոնային եղանակով, ապա «ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ Է» բառերով 

դրոշմակնքվելուց հետո` նաև ցանկի 4-րդ կետով նախատեսված փաստաթուղթը: 

 

10. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ ՏԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

  

82. Միջազգային ավտոմոբիլային երթևեկությանը մասնակցելու համար 

ազգային վարորդական վկայականի հիման վրա մեկ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում տրվում է միջազգային վարորդական վկայական: 

83. Միջազգային վարորդական վկայական ստանալու համար անձը քննական 

մարմին է ներկայացնում ցանկի 1-ին, 4-րդ և 6-րդ կետերով նախատեսված 

փաստաթղթերը, ինչպես նաև 3 x 4 սմ չափսի մեկ գունավոր լուսանկար: 

84. Միջազգային վարորդական վկայականի կորստի կամ փոխանակման 

դեպքում դրա կրկնօրինակը տրվում է սույն կարգի 82-րդ և 83-րդ կետերով 

սահմանված կարգով: 

85. Միջազգային վարորդական վկայականներն ստորագրվում են քննական 

մարմնի ղեկավարի կողմից և կնքվում միջազգային երթևեկության փաստաթղթերի 

հաստատման համար նախատեսված կնիքով, իսկ տրանսպորտային միջոցներ 

վարելու թույլատրելի կարգերը նշվում են դրոշմով (Ձև 7): 

86. Միջազգային վարորդական վկայականի հետ միասին անձին վերադարձվում 

է ցանկի 1-ին և 6-րդ կետերով (միջազգային վարորդական վկայական տալու գործում 

պահվում են պատճենները), իսկ եթե վարորդական վկայական ստանալու գործը 

վարվում է էլեկտրոնային եղանակով, ապա «ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ Է» բառերով 

դրոշմակնքվելուց հետո` նաև ցանկի 4-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը: 

  

11. ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ  

ԵՎ ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ 

 

87. Վարորդական վկայական և միջազգային վարորդական վկայական տալու 

համակարգչային շտեմարանները և էլեկտրոնային մատյանները պահպանվում են 

մշտական, նկարահանվելուց և որակավորման քննությունները դրական հանձնելուց 

կամ փոխանակումից կամ կորած վարորդական վկայականի փոխարեն որպես 

կրկնօրինակ հատկացվելուց հետո անձի կողմից չստացված վարորդական 

վկայականները` մինչև այդ վարորդական վկայականների գործողության ժամկետի 

ավարտը, իսկ վարորդական վկայական տալու, փոխանակելու, կորած վարորդական 

վկայականի կրկնօրինակ տալու և միջազգային վարորդական վկայական տալու 

փաստաթղթերը (այդ թվում` էլեկտրոնային եղանակով ստացված), ինչպես նաև 

թմրաբանական կամ հոգեբուժական բժշկական հաստատություններում հաշվառված 

անձանց ցանկում կամ տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված 

անձանց ցանկում հաշվառված լինելու կամ նրա մոտ սույն կարգի 7-րդ կետով 

նախատեսված հիմքերի առկայության պատճառով վերցված և քննական մարմնում 

գտնվող վարորդական վկայականները` 1 տարի ժամկետով, որից հետո ենթակա են 

ոչնչացման: 

88. Վարորդական վկայականի պահպանման ժամկետը հաշվարկվում է` 

1) որակավորման քննությունների արդյունքների հիման վրա կամ 

փոխանակման կամ կորած վարորդական վկայականի փոխարեն որպես կրկնօրինակ 

հատկացնելու համար վարորդական վկայական պատրաստելուց հետո անձի կողմից 

վարորդական վկայականը չստանալու դեպքում` վարորդական վկայական 

պատրաստելու օրվանից. 

2) իրավասու մարմնի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից 

զրկելու (այդ թվում` տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված 

անձանց ցանկում անձի տվյալներն առկա լինելու հիմքով վարորդական վկայականը 

վերցնելու) դեպքում` զրկման ժամկետը լրանալու կամ օրենքով սահմանված կարգով 

կրճատվելու օրվանից. 

3) թմրաբանական կամ հոգեբուժական բժշկական հաստատություններում 

հաշվառված անձանց ցանկում անձի տվյալներն առկա լինելու կամ սույն կարգի 7-րդ 

կետով նախատեսված հիմքով վարորդական վկայականը վերցնելու դեպքում` 

վարորդական վկայականը վերցնելու օրվանից. 

4) կորած վարորդական վկայականը գտնվելուց հետո քննական մարմին 

հանձնելու կամ այլ դեպքում` վարորդական վկայականը քննական մարմնում մուտք 

լինելու օրվանից: 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                    Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
 

 

Ձև  1 

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

«AM» ԵՎ «A1» ԵՆԹԱԿԱՐԳԵՐԻ, «A» ԿԱՐԳԻ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

__________________________________________ 
(տրանսպորտային միջոցի կարգը, ենթակարգը (տեսակը) 

 ____________________________ 
(քննության օրը, ամիսը, տարեթիվը) 

_______________________________________________ 
(քննություն հանձնողի ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

____________________________ 
(անձնագրի սերիան, համարը) 

_______________________________________________ 
(քննական տրանսպորտային միջոցի մակնիշը, համարանիշը) 

______________________________________________________________________________ 
(քննության վայրը) 

NN 

ը/կ 

Քննության անցկացման ընթացքում 

կատարվող գործողությունները 

Գործողության 

կատարման 

արդյունքը 

(ավելորդը 

ջնջել) 

Սխալի 

նկարա-

գիրը* 

1. Հագնել ձեռնոցները և կոճկել պաշտպանիչ սաղավարտը ճիշտ / սխալ  

2. Ստուգել անվադողերի, արգելակների, ղեկանիվի, վթարային 

կանգառի ճանաչման նշանի (առկայության դեպքում), շղթայի, 

յուղի մակարդակի, լույսերի, անդրադարձիչների, ուղղության 

ցուցիչների, ձայնային ազդանշանման սարքի վիճակը 

ճիշտ / սխալ  

3. Մոպեդը կամ մոտոցիկլը դնել հենակի վրա և հանել դրա 

վրայից ու շարժել այն՝ առանց շարժիչի օգնության  

ճիշտ / սխալ  

4. Մոպեդը կամ մոտոցիկլն իր հենակի վրա կայանելը ճիշտ / սխալ  

5. Անցնել ցածր փոխանցումից բարձրի, և հակառակը ճիշտ / սխալ  

6. Կատարել շրջադարձեր և հետադարձեր` առանց ոտքերը 

ոտնակից վերցնելու 

ճիշտ / սխալ  

7. Ղեկավարել մոպեդը կամ մոտոցիկլը մեկ ձեռքով ճիշտ / սխալ  

8. Ցածր արագությամբ առնվազն երկու մանևր պետք է կատարել՝ 

ներառյալ ոլորաշարժում կատարել 

ճիշտ / սխալ  

9. Բարձր արագությամբ առնվազն երկու մանևր կատարել, ընդ 

որում, մեկ մանևրը՝ երկրորդ կամ երրորդ փոխանցմամբ, 

առնվազն 30 կմ/ժ արագությամբ, իսկ մյուս մանևրը՝ առնվազն 

50 կմ/ժ արագությամբ՝ շրջանցելով խոչընդոտը 

ճիշտ / սխալ  

10. Արգելակում՝ արգելակման առնվազն երկու վարժություն 

պետք է կատարել՝ ներառյալ առնվազն 50 կմ/ժ արագության 

ժամանակ վթարային արգելակում կատարել 

ճիշտ / սխալ  

11. Երթևեկելը՝ կայանելուց, երթևեկության ժամանակ 

կանգնելուց, ճանապարհից դուրս գալուց հետո 

ճիշտ / սխալ  

12. Երթևեկելը ճանապարհի ոլորաններով ճիշտ / սխալ  

13. Խաչմերուկները հատելը՝ ճանապարհների հատումներին և 

միացումներին հասնելն ու դրանք հատելը 

ճիշտ / սխալ  

14. Ուղղությունը փոխելը՝ կատարել ձախ և աջ շրջադարձ, 

երթևեկության գոտիները փոխելը 

ճիշտ / սխալ  

15. Տրանսպորտային միջոցից իջնելիս անհրաժեշտ 

նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկելը 

ճիշտ / սխալ  

 Ընդհանուր արդյունքը դրական/բա

ցասական 

 

 

* Լրացվում է միայն գործողությունը սխալ կատարելու դեպքում: 

 

Հատուկ նշումներ_____________________________________________________  
(նշել թույլ տրված իրավախախտումը) 

Քննությունն ընդունեց  ___________________     _______________________  
                                                                                 (ստորագրությունը)                                         (անունը, ազգանունը)   
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Ձև 2 

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԱՎՏՈԴՐՈՄՈՒՄ ԿԱՄ ԱՎՏՈՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ  

ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

__________________________________________ 
(տրանսպորտային միջոցի կարգը, ենթակարգը (տեսակը) 

_______________________________ 
(քննության օրը, ամիսը, տարեթիվը) 

__________________________________________ 
(քննություն հանձնողի ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

_______________________________ 
(անձնագրի սերիան, համարը) 

   __________________________________________ 

(քննական տրանսպորտային միջոցի մակնիշը, համարանիշը) 

___________________________________________________________________________ 
(քննության վայրը) 

 
NN 

ը/կ 

Քննության անցկացման ընթացքում 

կատարվող գործողությունները 

 

Գործողության 

կատարման 

արդյունքը 

(ավելորդը 

ջնջել) 

Սխալի 

նկարա-

գիրը* 

1. Նախապատրաստվել երթևեկությունն սկսելուն 

(հարմարեցնել նստատեղն այնպես, որ ստացվի ճիշտ 

նստած դիրք, հարմարեցնել հետին տեսանելիության 

հայելիները, ամրագոտիները, գլխակալները (առկայության 

դեպքում), ստուգել, թե արդյոք դռները փակ են: Ստուգել 

անվադողերի, ղեկանիվի, արգելակների, հեղուկների 

(օրինակ՝ շարժիչի յուղը, սառեցնող հեղուկը, դիմապակին 

լվանալու հեղուկը), լույսերի, անդրադարձիչների, ուղղու-

թյան ցուցիչների և ձայնային ազդանշանման սարքի 

վիճակը, տրանսպորտային միջոցի բեռնային բեռնախցիկի 

դռները, սրահի փակված լինելը, կապակցման մեխանիզմ-

ները, ինչպես նաև արգելակը և էլեկտրական միացումները 

(միայն «BE» կարգերի համար): Ստուգել ուժեղացմամբ 

արգելակման և ղեկավարման համակարգերը, ստուգել 

անիվների, անիվների պնդօղակների, անվածածկոցների, 

հողմապակու, ապակեմաքրիչների վիճակը, ստուգել օդի 

ճնշումը, խտացված օդի բալոնները և օդաճնշական 

կախոցները, ստուգել տրանսպորտային միջոցի բեռնային 

բեռնախցիկի դռները, սրահի փակված լինելը (առկայու-

թյան դեպքում), ստուգել կապակցման մեխանիզմները, 

ինչպես նաև արգելակը և էլեկտրական միացումները 

(միայն «CE», «C1E», «DE», «D1E» կարգերի համար)) 

ճիշտ/սխալ  

2. Սկսել երթևեկությունը (գործարկել շարժիչը, անջատել 

կայանման արգելակը, միացնել թարթիչը, առանց շարժիչը 

հանգցնելու սահուն սկսել երթևեկությունը) 

ճիշտ/սխալ  

3. Երթևեկելը՝ կայանելուց, ճանապարհից դուրս գալուց 

հետո, երթևեկելն ուղիղ ճանապարհներով, այդ թվում՝ 

փակ տարածքներում, երթևեկելը ճանապարհի ոլորաննե-

րով, խաչմերուկները հատելը՝ ճանապարհների հատում-

ներին և միացումներին հասնելն ու դրանք հատելը 

ճիշտ/սխալ  

4. Առանց շարժիչը հանգցնելու, 20 սմ-ից ոչ ավելի հետ 

գլորում թույլ տալով սահուն շարժվելով սկսել 

երթևեկությունը վերելքի վրա 

ճիշտ/սխալ  

5. Սահմանափակ լայնությամբ տեղամասում առանց շարժի-

չը հանգցնելու և սահմանափակ լայնությամբ տեղամասի 

սահմանագծից դուրս գալու հետին փոխանցման մեկան-

գամյա միացումով կատարել հետադարձ 

ճիշտ/սխալ  

6. Սահմանափակ լայնությամբ տեղամասում առանց շարժի-

չը հանգցնելու և սահմանափակ լայնությամբ տեղամասի 

սահմանագծից դուրս գալու հետին փոխանցման մեկան-

գամյա միացումով կատարել հետընթացով կայանում 

ճիշտ/սխալ  

7. Կատարել երթևեկության գոտիների փոփոխություն ճիշտ/սխալ  

8. Կատարել շրջադարձ ճիշտ / սխալ  

9. Կատարել հետադարձ ճիշտ / սխալ  

10. Կանգնեցնել ավտոմոբիլը (միացնել թարթիչը, փոխանց-

ման տուփի լծակը բերել անհրաժեշտ դիրքի, կայանման 

արգելակը բերել անհրաժեշտ դիրքի,հանգցնել շարժիչը) 

ճիշտ / սխալ  
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 Ընդհանուր արդյունքը Դրական/ 

բացասական 

 

 

* Լրացվում է միայն գործողությունը սխալ կատարելու դեպքում: 

  

Հատուկ նշումներ______________________________________________________________ 
(նշել թույլ տրված իրավախախտումը) 

______________________________________________________________________________ 

Քննությունն ընդունեց      _________________ 
                 (ստորագրությունը) 

______________________________ 
                  (անունը, ազգանունը) 

 

 
Ձև  3 

 

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

__________________________________________ 
(տրանսպորտային միջոցի կարգը, ենթակարգը (տեսակը) 

______________________________ 
(քննության օրը, ամիսը, տարեթիվը) 

______________________________________________ 
(քննություն հանձնողի ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

______________________________ 
(անձնագրի սերիան, համարը) 

______________________________________________   
(քննական տրանսպորտային միջոցի մակնիշը, համարանիշը) 

___________________________________________________________________________ 
(քննության վայրը) 

 
NN 

ը/կ 

Քննության անցկացման ընթացքում 

կատարվող գործողությունները 

 

Գործողության 

կատարման 

արդյունքը 

(ավելորդը 

ջնջել) 

Սխալի 

նկարա-

գիրը* 

1. Նախապատրաստվել երթևեկությունն սկսելուն 

(հարմարեցնել նստատեղն այնպես, որ ստացվի ճիշտ 

նստած դիրք, հարմարեցնել հետին տեսանելիության 

հայելիները, ամրագոտիները, գլխակալները (առկայության 

դեպքում), ստուգել, թե արդյոք դռները փակ են: Ստուգել 

անվադողերի, ղեկանիվի, արգելակների, հեղուկների 

(օրինակ՝ շարժիչի յուղը, սառեցնող հեղուկը, դիմապակին 

լվանալու հեղուկը), լույսերի, անդրադարձիչների, ուղղու-

թյան ցուցիչների և ձայնային ազդանշանման սարքի 

վիճակը, տրանսպորտային միջոցի բեռնային բեռնախցիկի 

դռները, սրահի փակված լինելը, կապակցման մեխանիզմ-

ները, ինչպես նաև արգելակը և էլեկտրական միացումները 

(միայն «BE» կարգերի համար): Ստուգել ուժեղացմամբ 

արգելակման և ղեկավարման համակարգերը, ստուգել 

անիվների, անիվների պնդօղակների, անվածածկոցների, 

հողմապակու, ապակեմաքրիչների վիճակը, ստուգել օդի 

ճնշումը, խտացված օդի բալոնները և օդաճնշական 

կախոցները, ստուգել տրանսպորտային միջոցի բեռնային 

բեռնախցիկի դռները, սրահի փակված լինելը (առկայու-

թյան դեպքում), ստուգել կապակցման մեխանիզմները, 

ինչպես նաև արգելակը և էլեկտրական միացումները 

(միայն «CE», «C1E», «DE», «D1E» կարգերի համար)) 

 

 

ճիշտ/սխալ 

 

2. Սկսել երթևեկությունը (գործարկել շարժիչը, անջատել 

կայանման արգելակը, միացնել թարթիչը, առանց շարժիչը 

հանգցնելու սահուն սկսել երթևեկությունը) 

ճիշտ / սխալ  

3. Երթևեկելը՝ կայանելուց, ճանապարհից դուրս գալուց 

հետո, երթևեկելն ուղիղ ճանապարհներով, այդ թվում՝ 

փակ տարածքներում, երթևեկելը ճանապարհի ոլորաննե-

րով, խաչմերուկները հատելը՝ ճանապարհների հատում-

ներին և միացումներին հասնելն ու դրանք հատելը 

ճիշտ / սխալ  

4. Առանց շարժիչը հանգցնելու, 20 սմ-ից ոչ ավելի հետ 

գլորում թույլ տալով սահուն շարժվելով սկսել երթևեկու-

թյունը վերելքի վրա 

ճիշտ / սխալ  
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5. Սահմանափակ լայնությամբ տեղամասում առանց շարժի-

չը հանգցնելու և սահմանափակ լայնությամբ տեղամասի 

սահմանագծից դուրս գալու հետին փոխանցման մեկան-

գամյա միացումով կատարել հետադարձ 

ճիշտ / սխալ  

6. Սահմանափակ լայնությամբ տեղամասում առանց շարժի-

չը հանգցնելու և սահմանափակ լայնությամբ տեղամասի 

սահմանագծից դուրս գալու հետին փոխանցման մեկան-

գամյա միացումով կատարել հետընթացով կայանում 

ճիշտ / սխալ  

7. Կատարել երթևեկության գոտիների փոփոխություն ճիշտ / սխալ  

8. Վազանցը (անցնելը)` տրանսպորտային մյուս միջոցներին 

վազանցելը (հնարավորության դեպքում), խոչընդոտների, 

օրինակ` կայանած մեքենաների կողքով վարելը 

ճիշտ / սխալ  

9. Կատարել շրջադարձ ճիշտ / սխալ  

10. Կատարել հետադարձ ճիշտ / սխալ  

11. Կանգնեցնել ավտոմոբիլը (միացնել թարթիչը, հանգցնել 

շարժիչը, կայանման արգելակ, փոխանցման տուփի 

լծակը) 

ճիշտ / սխալ  

 Ընդհանուր արդյունքը դրական/ 

բացասական 

 

 
* Լրացվում է միայն գործողությունը սխալ կատարելու դեպքում: 

  

Հատուկ նշումներ______________________________________________________________ 
(նշել թույլ տրված իրավախախտումը) 

______________________________________________________________________________ 

Քննությունն ընդունեց      _________________ 
                 (ստորագրությունը) 

______________________________ 
                  (անունը, ազգանունը) 

 

 

 

 
Ձև 4 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ «ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ 

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ ՏԱԼԸ ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 ____ _____________ 20     թ.              N _______-Ա 

  

 

Որակավորման քննություններին մասնակցելու և վարորդական վկայական 

ստանալու համար ______________________-ի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի  
                                                     (անունը, ազգանունը) 

հիման վրա, հաշվի առնելով ընդունված ______________ քննության արդյունքները և 

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 

դեկտեմբերի 22-ի «Վարորդական վկայական ստանալու համար քննություններ 

ընդունելու և վարորդական վկայական տալու կարգը, տրանսպորտային միջոցներ 

վարելու վարորդական վկայական ստանալու համար պարտադիր ներկայացման 

ենթակա փաստաթղթերի ցանկը, ինչպես նաև ազգային և միջազգային վարորդական 

վկայականների ձևերն ու նկարագրերը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 930 որոշումն 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1414-Ն որոշման N 1 հավելվածի____-րդ կետով. 

  

Ո Ր Ո Շ Ե Ց Ի` 

  

1. _________________________________________-ին վարորդական վկայական տալը 

մերժել_____________________________________________________________________: 
մերժման պատճառը: 
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2. Սույն որոշումը կարող է բողոքարկվել ճանապարհային ոստիկանության 

պետին՝ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքով և 

Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի 

(վարչական) դատարան՝ Վարչական դատավարության օրենսգրքով սահմանված 

կարգով ու ժամկետներում: 

  

_______________________________________ 
(ստորաբաժանման անվանումը) 

պետ, ոստիկանության ___________ 
(կոչումը) 

   _________________ 
(ստորագրությունը) 

      ______________________ 
(ազգանունը, անունը) 

 

 

 
Ձև 5 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ «ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ 

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

  

ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ ՓՈԽԱՆԱԿԵԼԸ ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

____ _____________ 20 թ. N _______-Ա 

  

 

Վարորդական վկայականը փոխանակելու համար _________________________- ի 
                                                                                                                                                                            (անունը, ազգանունը) 

կողմից ներկայացված փաստաթղթերը հիմք ընդունելով և ղեկավարվելով Արցախի 

Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 22-ի                     

«Վարորդական վկայական ստանալու համար քննություններ ընդունելու և 

վարորդական վկայական տալու կարգը, տրանսպորտային միջոցներ վարելու 

վարորդական վկայական ստանալու համար պարտադիր ներկայացման ենթակա 

փաստաթղթերի ցանկը, ինչպես նաև ազգային և միջազգային վարորդական 

վկայականների ձևերն ու նկարագրերը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 930 որոշումն 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N1414-Ն որոշման N 1 հավելվածի ___-րդ կետով. 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց Ի` 

  

1. __________________________-ի վարորդական վկայականը փոխանակելը մերժել 

______________________________________________________________________________: 
(մերժման պատճառը) 

2. Սույն որոշումը կարող է բողոքարկվել ճանապարհային ոստիկանության 

պետին՝ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքով և 

Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի 

(վարչական) դատարան՝ Վարչական դատավարության օրենսգրքով սահմանված 

կարգով ու ժամկետներում:  

 

_______________________________________ 

                   (ստորաբաժանման անվանումը) 

պետ, ոստիկանության ___________ 
(կոչումը) 

________________ 
(ստորագրությունը) 

_____________________ 
(ազգանունը, անունը) 
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Ձև  6 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ «ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ 

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

  

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

  

ԿՈՐԱԾ ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ԿՐԿՆՕՐԻՆԱԿ  

ՏԱԼԸ ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

____ _____________ 20 թ.              N _______-Ա 

  

 

Վարորդական վկայականը փոխանակելու համար _________________________- ի 
                                                                                                                                                                                            (անունը, ազգանունը) 

կողմից ներկայացված փաստաթղթերը հիմք ընդունելով ղեկավարվելով Արցախի 

Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 22-ի                     

«Վարորդական վկայական ստանալու համար քննություններ ընդունելու և 

վարորդական վկայական տալու կարգը, տրանսպորտային միջոցներ վարելու 

վարորդական վկայական ստանալու համար պարտադիր ներկայացման ենթակա 

փաստաթղթերի ցանկը, ինչպես նաև ազգային և միջազգային վարորդական 

վկայականների ձևերն ու նկարագրերը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 930 որոշումն 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 1414-Ն որոշման N 1 հավելվածի ____-րդ կետով. 

  

Ո Ր Ո Շ Ե Ց Ի` 

  

1. ___________________________-ի կորած վարորդական վկայականի կրկնօրինակ 

տալը մերժել__________________________________________________________________: 
 (մերժման պատճառը) 

2. Սույն որոշումը կարող է բողոքարկվել ճանապարհային ոստիկանության 

պետին՝ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքով և 

Արցախի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի 

(վարչական) դատարան՝ Վարչական դատավարության օրենսգրքով սահմանված 

կարգով ու ժամկետներում:  

 

_______________________________________ 

                   (ստորաբաժանման անվանումը) 

պետ, ոստիկանության ___________ 
(կոչումը) 

________________ 
(ստորագրությունը) 

_______________ 
(ազգանունը, անունը) 
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Ձև 7 

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ 

ՀԱՄԱՐ ՏՐՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 

 ԿՆԻՔԻ ԵՎ ԹՈՒՅԼԱՏՐՈՂ ԴՐՈՇՄԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

  

 

1. Քննական մարմնի կողմից միջազգային ավտոմոբիլային երթևեկությանը 

մասնակցելու համար տրվող փաստաթղթերի հաստատման համար նախատեսված 

կնիքը 30 մմ տրամագծով շրջանագիծ է, որի արտաքին ուրվագծով գրված են 

«*Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն * Ճանապարհային ոստիկանու-

թյուն*» և «*Police of the Republic of Armenia * Road police*» բառերը, ներքին ուրվագծով` 

«Միջազգային ավտոմոբիլային երթևեկություն» և «Circulation Automobile International» 

բառերը, իսկ միջին մասում պատկերված է ավտոմոբիլի ստվերապատկերից և երկու 

թվանշանից կազմված կնիքի համարը, որը ծածկագրի տեսքով ցույց է տալիս 

փաստաթուղթը կնքած քննական մարմինը: 

2. Միջազգային ավտոմոբիլային երթևեկությանը մասնակցելու համար տրվող 

փաստաթղթերում օգտագործվող թույլատրող դրոշմակը 20 x 10 մմ չափսերի օվալ է, 

որի արտաքին ուրվագծով գրված են «*ՀՀ ոստիկանություն * Ճանապարհային 

ոստիկանություն*» և «*Police of the RA * Road police*» բառերը, իսկ միջին մասում 

պատկերված է ավտոմոբիլի ստվերապատկերից և երկու թվանշանից կազմված 

դրոշմակի համարը, որը ծածկագրի տեսքով ցույց է տալիս փաստաթուղթը դրոշմած 

քննական մարմինը: 

 

 
Մասշտաբ 2:1 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N1414–Ն որոշման 

 

Ց Ա Ն Կ 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՎԱՐԵԼՈՒ ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ  

ՎԿԱՅԱԿԱՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ  

ԵՆԹԱԿԱ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ 

  

1. Անձը հաստատող փաստաթուղթ հետևյալ կարգով՝ 

1) Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների համար` անձնագիր կամ 

նույնականացման քարտ (բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված չլինելու 

դեպքում անձին վարորդական վկայական չի տրամադրվում, բացառությամբ 

ժամկետային ծառայության զինծառայողների, որոնց դեպքում վարորդական 

վկայականը տրամադրվում է ըստ նրանց՝ բնակչության պետական ռեգիստրում առկա 

վերջին հաշվառման վայրի) կամ զինվորական գրքույկ` ժամկետային պարտադիր 

զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց համար, Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանության կողմից ժամանակավորապես տրվող` անձը (ինքնությունը) 

հաստատող փաստաթուղթ կամ ժամանակավոր վկայական. 

2) օտարերկրյա քաղաքացիների համար` օտարերկրյա պետության կամ 

միջազգային կազմակերպության կողմից տրված անձնագիր կամ ճամփորդական 

փաստաթուղթ (միջազգայնորեն ճանաչված) և Արցախի Հանրապետությունում 

օրինական բնակությունը հավաստող փաստաթուղթ` մշտական կացության քարտ 

կամ ժամանակավոր կացության քարտ կամ Արցախի Հանրապետության հատուկ 

անձնագիր. 

3) քաղաքացիություն չունեցող անձանց համար` օտարերկրյա պետության 

կողմից տրված ճամփորդական փաստաթուղթ և Արցախի Հանրապետությունում 

մշտապես բնակվող քաղաքացիություն չունեցող անձի կացության վկայական կամ 

Արցախի Հանրապետությունում օրինական բնակությունը հավաստող փաստաթուղթ` 

մշտական կացության քարտ կամ ժամանակավոր կացության քարտ կամ Արցախի 

Հանրապետության հատուկ անձնագիր. 

4) փախստական ճանաչված, ինչպես նաև քաղաքական ապաստանի իրավունք 

ստացած անձանց համար` կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթ. 

5) ապաստան հայցողի համար` ապաստան հայցողի անձը հաստատող 

վկայական. 

6) ժամանակավոր պաշտպանություն ստացած փախստականի համար` 

ժամանակավոր պաշտպանված անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ 

(ժամանակավոր ապաստանի վկայական): 

2. Քննություն ընդունելու համար օրենքով սահմանված պետական տուրքի 

վճարման անդորրագիր: 

3. Գործնական քննություն ընդունելու համար օրենքով սահմանված 

ծառայության վճարի վճարման անդորրագիր: 

4. Վարորդական վկայական տալու համար օրենքով սահմանված պետական 

տուրքի վճարման անդորրագիր: 

5. Վարորդական վկայական ստանալու համար Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուսուցում իրականացնող կազմակերպության 

(այդ թվում` ռազմաուսումնական հաստատության) կողմից տրված վարորդական 

դասընթացների ավարտական քննությունները դրական հանձնելու վերաբերյալ 

փաստաթուղթ (որը պարունակում է ուսուցում իրականացնող կազմակերպության 

լրիվ անվանումը, հասցեն, պետական գրանցման և (կամ) հարկ վճարողի 

հաշվեհամարը, վարորդական դասընթացների մասնակցի անձնական տվյալները, 

ինչպես նաև այն հաստատելու իրավասու անձի ստորագրությունը և 

կազմակերպության կնիքը)` բացառությամբ «A», «B» և «C» կարգերի ու «AM», «A1», «B1» 

և «C1» ենթակարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու վարորդական վկայական 

ստանալու դեպքերի, որոնց համար նշված ավարտական քննությունները դրական 

հանձնելու վերաբերյալ փաստաթուղթ չի պահանջվում։ 

6. Վարորդական վկայական (նոր կարգերի (ենթակարգերի) տրանսպորտային 

միջոցներ վարելու իրավունք ստանալու որակավորման քննություններին 

մասնակցելու, վարորդական վկայականի փոխանակման կամ միջազգային 

վարորդական վկայական ստանալու դեպքում): 
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7. Վարորդական վկայական ստանալու համար հիմք հանդիսացած 

փաստաթուղթ (այլ երկրներում ստացած վարորդական վկայականների կորստյան 

դեպքում կրկնօրինակ տալու համար): 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 
 

 

Հավելված N 3 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1414–Ն որոշման 

 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎԸ ԵՎ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

 

1. Դիմերես 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Դարձերես 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ն Կ Ա Ր Ա Գ Ի Ր 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ 

  

1. Ազգային վարորդական վկայականը (այսուհետ` վկայական) 54 x 85.7 մմ 

չափերի, պոլիկարբոնատից պատրաստված քարտ է, որը պետք է համապատասխանի 

ISO 7810 և ISO 7816-1 ստանդարտներին: 

2. Վկայականի ամբողջ մակերևույթը պատված է պաշտպանիչ բազմագույն 

միահյուսվող մանրանախշով, որում գերիշխում է վարդագույնը: 

3. Վկայականի դիմերեսին` 

1) քարտի վերին եզրից 2.5 մմ հեռավորության վրա` քարտի երկայնքով, 

միմյանցից 0.85 մմ հեռավորությամբ անցնում են կապույտ գույնի 3.3 մմ հաստությամբ 

2 հորիզոնական շերտագծեր, որոնց միջև` քարտի ամբողջ երկարությամբ 0.3 մմ 

բարձրությամբ հոծ գծի տեսքով անցնում է կապույտ գույնի պաշտպանիչ մանրատառ 

շերտ՝ հետևյալ կրկնվող բովանդակությամբ. 
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«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ REPUBLIC 

OF ARMENIA DRIVING LICENCE». 

2) քարտի ձախ եզրից 7 մմ հեռավորության վրա հորիզոնական շերտագծերը 15 

մմ երկարությամբ միաձուլված են, և այդ մասում 11.8 x 3.3մմ չափով բաց մոխրագույն 

գույնով զետեղված է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային տարբերանշանը` 

«AM». 

3) վերևի հորիզոնական շերտագծի վրա` շերտագծի ձախ եզրից 21.3մմ 

հեռավորության վրա, սպիտակ գույնով, 7.2 կետաչափ տպատառով տպագրված են 

«ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ», իսկ շերտագծի աջ եզրից 1.4 մմ հեռավորության վրա` 

«DRIVING LICENCE» բառերը. 

4) ներքևի հորիզոնական շերտագծի վրա` շերտագծի ձախ եզրից 21.3մմ-ի վրա, 

սպիտակ գույնով, 6 կետաչափ տպատառով տպագրված են «ВОДИТЕЛЬСКОЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ», իսկ շերտագծի աջ եզրից 1.4մմ հեռավորության վրա` «PERMIS DE 

CONDUIRE» բառերը. 

5) հորիզոնական շերտագծերից ներքև` քարտի ձախ եզրից 2.8մմ 

հեռավորության վրա, տեղակայված է 27մմ x 20մմ չափի գունավոր լուսանկարի 

համար նախատեսված 32.3 x 23.7մմ չափի անձնավորման դաշտը. 

6) պաշտպանիչ բազմագույն միահյուսվող մանրանախշի վրա` 

համապատասխան անձնավորման դաշտի ձախ կողմում, 4 կետաչափ տպատառով 

կապույտ գույնով տպագրված են անձնավորման դաշտերի համարները` «1, 2, 3, 4a, 4b, 

4c, 4d, 5, 7, 8, 9». 

7) քարտի աջ կողմում` վերևից ներքև, տեղակայված են հետևյալ տարրերը` 

ա. ձախից աջ` կարմիր, կապույտ, նարնջագույն հերթականությամբ 9 մմ 

լայնությամբ 3 ուղղաձիգ շերտագծեր, որոնք մարմնավորում են Հայաստանի 

Հանրապետության պետական դրոշը, որը մեջտեղի մասում ընդհատվում է միմյանցից` 

տրամաչափերի 0.8 մմ տարբերությամբ 4 շրջանագծերով, որոնց կենտրոնում 

տեղակայված 11.5 մմ տրամագծով շրջանի վրա զետեղված է զարդանախշ,  

բ. ուղղաձիգ շերտագծերի ներքևի մասում` 14.8մմ x 3մմ չափի մոխրագույն ֆոնի 

վրա, 8 կետաչափ տպատառով սպիտակ գույնով տպագրված է «ARMENIA» բառը, 

գ. քարտի երկայնքով` ներքևի եզրից 2 մմ հեռավորության վրա, անցնում է 1 մմ 

հաստությամբ կապույտ գույնի հոծ գիծ, որի մեջ 0.3մմ բարձրությամբ գծի տեսքով 

անցնում է սպիտակ գույնի պաշտպանիչ մանրատառ շերտ՝ հետևյալ կրկնվող 

բովանդակությամբ. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ 

REPUBLIC OF ARMENIA DRIVING LICENCE». 

8) անձնավորեցումից հետո քարտի դիմերեսի ամբողջ մակերեսը պատվում է 

հատուկ պաշտպանիչ թաղանթով, որը տարբեր անկյուններով դիտելիս ամբողջ 

մակերեսով պատկերում է Հայաստանի Հանրապետության քարտեզի տարբեր չափերի 

ուրվագծեր, Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերը և բազմիցս 

կրկնվող «A» տառը: 

4. Վկայականի դարձերեսին` 

1) քարտի վերին եզրից 2.4մմ հեռավորության վրա անցնում է կապույտ գույնի 

2.4 մմ x 81.3 մմ չափերով հորիզոնական շերտ, որի կենտրոնով 5 կետաչափ 

տպատառով սպիտակ գույնով տպագրված են «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

REPUBLIC OF ARMENIA» բառերը. 

2) քարտի ձախ եզրից 4.3մմ հեռավորության վրա հայերենով և անգլերենով 3.55 

կետաչափ տառերով կապույտ գույնով տպագրված են համարակալված 

անձնավորման դաշտերի (լրացվում են հայերենով և անգլերենով) անվանումները` 

ա. «1. Ազգանունը/Sսrname», 

բ. «2. Անունը/Given name(s)» (հայերենով և անգլերենով լրացվում է նաև 

հայրանունը), 

գ. «3. Ծննդյան ամսաթիվը և վայրը/Date and place օf birtհ» (հերթականությամբ 

լրացվում են ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը, վայրը), 

դ. «4. a) Տրման ամսաթիվը/Date օf issսe» (հերթականությամբ լրացվում են օրը, 

ամիսը, տարեթիվը), 

ե. «4. b) Վավեր է մինչև/Expiry date» (լրացվում է վկայականի գործողության 

ժամկետի ավարտի ամսաթիվը` օրը, ամիսը, տարեթիվը), 

զ. «4. c) Տրված է/issսing aսtհօrity» (լրացվում է վկայականը հատկացնող մարմնի 

ծածկագիրը), 

է. «4. d) Հանրային ծառայությունների համարանիշը/social services nսmber», 
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ը. «5. Վկայականի համարը/Licence nսmber» (9 կետաչափ տպատառերով 

լրացվում է 8 նիշ պարունակող ծածկագիր` 2 տառ, 6 թիվ), 

թ. «7. Ստորագրությունը/Hօlder’s signatսre», 

ժ. «8. Բնակության վայրը/Adress», 

ժա. «9. Կարգը (Ենթակարգը)/Categօry (Subcategory)» (լրացվում են 

տրանսպորտային միջոցների թույլատրելի կարգերը և (կամ) ենթակարգերը,  

ժբ. «10. Կարգը (Ենթակարգը) ստանալու ամսաթիվը/Categօry (Subcategory) 

issսing date», 

ժգ. «11. Կարգը (Ենթակարգը) վավեր է մինչև/Categօry (Subcategory) expiry», 

ժդ. «12. Սահմանափակումները/Restrictiօns» (աղյուսակի աջ սյունակում նշվում 

են առանձին կարգերին (ենթակարգերին) վերաբերող սահմանափակումները, իսկ 

աղյուսակի ստորին մասում մնացած այլ սահմանափակումները). 

3) քարտի աջ եզրից 7մմ հեռավորության վրա զետեղված է 51.5մմ x 45.2մմ չափի 

աղյուսակ, որում նշվում են վարման իրավունքի կարգերը (ենթակարգերը) և դրանց 

հետ կապված տեղեկությունները. 

4) աղյուսակի սյուներն ու տողերը միմյանցից առանձնացված են կապույտ 

գույնի 0.15 մմ հաստությամբ գծերով. 

5) քարտի աջ եզրից 1.9 մմ հեռավորության վրա՝ վերևից ներքև 4.4մմ x 45.4մմ 

չափերով անցնում է սպիտակ գույնի շերտագիծ, որտեղ անձնավորվում է վկայականի 

համարը հատուկ «BARCODE» (շտրիխկոդ) տառատեսակով: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                         Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 
Հավելված N 4   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1414–Ն որոշման 

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎԸ ԵՎ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 

 

ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՇԱՊԻԿԻ ԵՐԵՍ 

 
   

 

 

ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՇԱՊԻԿԻ ՀԱԿԱՌԱԿ ԵՐԵՍ (ՀԱՅԵՐԵՆ) 
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ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ 1-ԻՆ ԷՋ (ՀԱՅԵՐԵՆ) 

 
 

 

 

 

ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ 2-ՐԴ ԷՋ (ԱՆԳԼԵՐԵՆ) 

 
  

ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ 3-ՐԴ ԷՋ (ԻՍՊԱՆԵՐԵՆ) 
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ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ 4-ՐԴ ԷՋ (ՌՈՒՍԵՐԵՆ) 

 
 

 

 

 

ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ 5-ՐԴ ԷՋ (ԹՈՒՐՔԵՐԵՆ) 

 
 

ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ 6-ՐԴ ԷՋ (ՎՐԱՑԵՐԵՆ) 
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ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ 7-ՐԴ ԷՋ (ՊԱՐՍԿԵՐԵՆ) 

 
 

ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՇԱՊԻԿԻ ՆԵՐՍԻ ՎԵՐՋԻՆ ԵՐԵՍ (ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ) 

 
 

ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՇԱՊԻԿԻ ՎԵՐՋԻՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԵՐԵՍ (ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ) 
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Ն Կ Ա Ր Ա Գ Ի Ր 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ 

  

1. Տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքի միջազգային վարորդական 

վկայականը (այսուհետ` միջազգային վարորդական վկայական) 148 x 105 մմ չափսեր 

ունեցող, 7 էջից բաղկացած փաստաթուղթ է: 

2. Միջազգային վարորդական վկայականի շապիկը մոխրագույն է, իսկ թերթերը` 

սպիտակ (շապիկը պատրաստվում է յուրահատուկ ջրանշան ունեցող թղթից): 

3. Միջազգային վարորդական վկայականի շապիկի երեսի վերևի մասում 

հայերենով, ֆրանսերենով, անգլերենով և ռուսերենով հերթականությամբ (ամեն 

լեզվով տպագրվածը` առանձին տողով), մեծատառերով տպագրվում է «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ» բառակապակցությունը: «РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ» ռուսերեն 

բառակապակցությունից փոքր-ինչ ներքև` շապիկի ձախ և աջ եզրերից հավասար 

հեռավորության վրա, ձվաձև շրջանակի մեջ տպագրվում են անգլերեն «AM» 

(Հայաստանի Հանրապետության միջազգային տարբերանշանը) տառերը` 

մեծատառերով: 

4. Անգլերեն «AM» տառերից փոքր-ինչ ներքև հայերենով, ֆրանսերենով, 

անգլերենով և ռուսերենով հերթականությամբ (ամեն լեզվով տպագրվածը` առանձին 

տողով), մեծատառերով տպագրվում է «ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ 

ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅՈՒՆ» բառակապակցությունը, իսկ դրանից ներքև նույն լեզուների 

հերթականությամբ, մեծատառերով տպագրվում է «ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ 

ՎԿԱՅԱԿԱՆ» բառակապակցությունը: 

5. Ռուսերենով տպագրված «МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОДИТЕЛЬСКОЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ » բառակապակցությունից փոքր-ինչ ներքև մեկ տողով տպագրվում 

են կետագիծ, համարի նշան` «Nօ» և կետագիծ` հետևյալ տեսքով «.......N.......»: Առաջին 

կետագծի փոխարեն նշվում է լատինական երկու տառ, իսկ երկրորդ կետագծի 

փոխարեն` վեց թվանշան: Իսկ դրանից ներքև, հայերեն և անգլերեն փոքրատառերով 

տպագրվում է «Ճանապարհային երթևեկության մասին Կոնվենցիա, 8 նոյեմբերի 1968 

թ.» բառակապակցությունը: 

6. Անգլերեն «Cօnventiօn օn Rօad Traffic օf 8 Nօvember 1968» բառերից փոքր-ինչ 

ներքև տպագրվում են «Վավերական է մինչև «…» …….. 20  թ.» բառերը` հայերեն և 

անգլերեն փոքրատառերով, առանձին տողերով: Չակերտների միջև ընկած առաջին 

կետագծի փոխարեն լրացվում է վավերականության օրը, չակերտներից հետո 

տպագրված կետագծի փոխարեն` ամիսը, իսկ հետո` տարեթիվը: Դրանից ներքև 

հայերեն և անգլերեն փոքրատառերով, առանձին տողերով տպագրվում են «Տրվել 

է………….» բառերը: Կետագծի փոխարեն նշվում է Հայաստանի Հանրապետության 

ոստիկանության վկայականը հատկացնող իրավասու ստորաբաժանման անվանումը: 

7. «Issսed by ………….» անգլերեն տողից ներքև տպագրվում են «Տրման ամսաթիվը 

«…» …….. 20  թ.» բառերը` մեկ տողով, հայերեն և անգլերեն փոքրատառերով: 
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Չակերտների միջև ընկած առաջին կետագծի փոխարեն լրացվում է վկայականը տալու 

օրը, չակերտներից հետո տպագրված կետագծի փոխարեն` ամիսը, իսկ հետո` 

տարեթիվը: Դրանից փոքր-ինչ ներքև հայերեն և անգլերեն փոքրատառերով, առանձին 

տողերով տպագրվում են «Ազգային վարորդական վկայականի համար .......N.......» 

բառերը: Կետագծերի փոխարեն լրացվում է ազգային վարորդական վկայականի 

համարը, որը հիմք է հանդիսացել միջազգային վարորդական վկայականը տալու 

համար: 

8.«Nսmber օf dօmestic driving permit» անգլերեն տողից ներքև` դեպի աջ, 

տպագրվում է կետագիծ,  որից անմիջապես ներքև` կետագծի երկայնքով, փակագծերի 

մեջ հայերեն և անգլերեն փոքրատառերով տպագրվում են «(ստորագրությունը, 

ազգանունը)» բառերը: Կետագծի փոխարեն նշվում են վկայականը հատկացնող 

ստորաբաժանման ղեկավարի ստորագրությունը և ազգանունը, իսկ ավելի ձախ` 

միջազգային վարորդական վկայականի շապիկի ներքևի եզրից մի փոքր վերև, «Կ.Տ»-

«SEAL» դաշտում` նշված ստորաբաժանման կնիքը: 

9. Միջազգային վարորդական վկայականի շապիկի հակառակ երեսի վերևի 

մասում` շապիկի վերին եզրից փոքր-ինչ ներքև, փոքրատառերով տպագրվում են 

«Սույն վկայականը երթևեկության համար ուժի մեջ չէ...........տարածքում:» բառերը: 

Կետագծի փոխարեն լրացվում է 1968 թվականի նոյեմբերի 8-ին Վիեննայում 

ստորագրված «Ճանապարհային երթևեկության մասին» կոնվենցիայի 

Պայմանավորվող կողմ հանդիսացող պետության անվանումը, որտեղ վկայականի 

տերը մշտապես բնակվում է: «Սույն վկայականը երթևեկության համար ուժի մեջ 

չէ...........տարածքում:» բառերից ներքև հայերեն փոքրատառերով տպագրվում են «Այն 

ուժի մեջ է բոլոր մյուս Պայմանավորվող կողմերի տարածքում` համապատասխան 

ազգային վարորդական վկայականի ներկայացմամբ: Տրանսպորտային միջոցների 

կարգերը և (կամ) ենթակարգերը, որոնք վարելու իրավունք է տալիս վկայականը, 

նշված են գրքույկի վերջում:» նախադասությունները: 

10. Միջազգային վարորդական վկայականի շապիկի հակառակ երեսի ներքևի 

մասում հայերեն փոքրատառերով տպագրվում է «Վկայականը կորցնում է իր ուժը այն 

երկրում, որը դառնում է դրա տիրոջ հիմնական բնակության վայրը:» 

նախադասությունը: 

 11. Միջազգային վարորդական վկայականի 1-7-րդ էջերը (հայերենով, 

անգլերենով, իսպաներենով, ռուսերենով, թուրքերենով, վրացերենով, պարսկերենով` 

հաջորդականությամբ) և շապիկի վերջին ներսի երեսը (ֆրանսերենով) հետևյալ նույն 

բովանդակությամբ տպագրվում են` էջի վերևի եզրից փոքր-ինչ ներքև` կողային ձախ 

եզրից սկսած մեկ տողով, տպագրվում է «ՎԱՐՈՐԴԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ» 

բառակապակցությունը, որից մեկ տող ներքև` դեպի էջի աջ եզրը, հետևյալ 

հերթականությամբ, առանձին տողերով տպագրվում են «Ազգանունը 1», «Անունը 

(անունները) 2», «Ծննդավայրը 3», «Ծննդյան ամսաթիվը 4» և «Բնակության վայրը 5» 

բառերը: 

12. «Բնակության վայրը 5» տողից փոքր-ինչ ներքև` ամբողջ էջի երկարությամբ, 

տպագրվում է «ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՅՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ԵՎ 

ԵՆԹԱԿԱՐԳԵՐԸ, ՈՐՈՆՑ ՀԱՄԱՐ ՎԱՎԵՐԱԿԱՆ Է ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ» 

նախադասությունը, որից ներքև աղյուսակի տեսքով տպագրվում են տրանսպորտային 

միջոցների կարգերը և ենթակարգերը` ծածկագրերով և դրանց համապատասխանող 

պայմանական նշաններով: Աղյուսակը բաղկացած է 2 հիմնական մասից: Առաջին 

հիմնական մասում` դեպի ներքև, առանձին տողերով հետևյալ հերթականությամբ 

տպագրվում են տրանսպորտային միջոցների կարգերի ծածկագրերը. «A», «B», «C», «D», 

«BE», «CE», «DE» և ամեն ծածկագրի դիմաց դրան համապատասխանող պայմանական 

նշանը: Աղյուսակի երկրորդ հիմնական մասում` դեպի ներքև, առանձին տողերով 

հետևյալ հերթականությամբ տպագրվում են տրանսպորտային միջոցների 

ենթակարգերի ծածկագրերը. «AM», «A1», «B1», «C1», «D1», «C1E», «D1E» և ամեն 

ծածկագրի դիմաց դրան համապատասխանող պայմանական նշանը: Աղյուսակից 

փոքր-ինչ ներքև տպագրվում են «ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՂ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ……………..» բառերը: Կետագծի փոխարեն տրանսպորտային միջոցի 

վարելը սահմանափակող որևէ պայմանի առկայության դեպքում լրացվում է այն: 

Օրինակ` «Վարել միայն ակնոցով», «Մեկ ոտքից զրկված անձի կողմից 

տրանսպորտային միջոցը վարել վերասարքավորելու պայմանով» և այլն: 

13. Վկայականի շապիկի վերջին լրացուցիչ երեսում, որը կազմի վերջին երեսի 

հետ մեկ ամբողջական մաս է կազմում և բացվում է դեպի դուրս, վերևի եզրից դեպի 

ներքև` ըստ հերթականության, առանձին տողերով տպագրվում են «1…….», «2…….», 
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«3…….», «4………», «5………» թվերը: Կետագծերի փոխարեն համապատասխան 

հերթականությամբ լատինական մեծատառերով գրավոր կամ տպատառ լրացվում են 

վկայականի տիրոջ ազգանունը (առանձին տողում), անունը (կարող է լրացվել նաև 

հայրանունը)` առանձին տողում, ծննդավայրը (առանձին տողում), ծննդյան 

ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը (առանձին տողում), բնակության վայրը: 

14. Լրացուցիչ երեսի միջնամասում` դեպի ձախ, կազմի վերջին երեսի վրա 

տպագրված տրանսպորտային միջոցների «A, AM, A1», «B, B1», «C, C1», «D, D1», «BE», 

«CE, C1E», «DE, D1E» կարգերի և ենթակարգերի տողերին համապատասխան 

ուղղությամբ տպագրվում են «AM», «A», «A1», «B», «B1», «C», «C1», «D», «D1», «BE», «CE», 

C1E», «DE», «D1E» տառերի նշմամբ դաշտեր` երկու սյունակով` նախատեսված 

համապատասխան կարգի և ենթակարգի թույլտվության դրոշմակի համար: 

Թույլտվության դրոշմակների համար նախատեսված սյունակներում կարգերի և 

ենթակարգերի ծածկագրերը տպագրվում են 1-7-րդ էջերում սահմանված 

հաջորդականությամբ: 

15. Շապիկի լրացուցիչ երեսի աջ կողմում պատկերվում է վկայականի տիրոջ 

լուսանկարը: Լուսանկարի ստորին մասը կնքվում է Հայաստանի Հանրապետության 

ոստիկանության վկայականը հատկացնող իրավասու ստորաբաժանման կնիքով: 

Կնիքը դրվում է այնպես, որ դրա մի մասը լինի լուսանկարի ներքևի մասում, իսկ մյուս 

մասը` փաստաթղթի վրա: Վկայականի տիրոջ ստորագրությունը դրվում է 

լուսանկարից ներքև: 

16. Տրանսպորտային միջոցների կարգերի և ենթակարգերի աղյուսակից ներքև 

ընկած մասում տպագրվում են «Բացառություններ» բաժինները, որոնք բաղկացած են 

երկու նույնաբովանդակ մասերից, որտեղ ֆրանսերենով տպագրվում են «Սույն 

վկայականի տերը զրկված է ավտոմոբիլ վարելու իրավունքից երկրներում» 

նախադասությունը և կետագիծը` երկու, «Պատճառով» բառը և կետագիծը` երկու, իսկ 

«Տեղը……..» բառը և դրանից հետո տպագրվող կետագիծը` մեկ տողով: «Երկրներում» 

բառից հետո` կետագծի փոխարեն լրացվում է երկրի կամ երկրների անվանումները, 

իսկ «պատճառով» բառից հետո` կետագծի փոխարեն` ավտոմոբիլ վարելու 

իրավունքից վկայականի տիրոջը զրկելու պատճառը կամ պատճառները: 

17. «Բացառություններ» բաժնի աջ մասում ֆրանսերենով «Մինչև», «Տարեթիվը» 

բառերը և դրանցից հետո կետագծերը տպագրվում են մեկական առանձին տողերով: 

Առաջին տողում լրացվում է այն ժամկետը, մինչև որի ավարտն անձը զրկվում է 

ավտոմոբիլ վարելու իրավունքից, իսկ երկրորդ տողում` զրկման տարեթիվը: Աջ 

մասում` վկայականի լրացուցիչ երեսի եզրից փոքր-ինչ հեռու, գրառումները 

հաստատող պաշտոնատար անձի պաշտոնական կնիքի կամ դրոշմակի դաշտն է, իսկ 

«Տարեթիվը…..» տողից ներքև` ստորագրության դաշտը: 

18. «Բացառություններ» մասի երկրորդ բաժինը հորիզոնական գծի բաժանմամբ 

ավարտվում է ֆրանսերենով տպագրված «Եթե բացառությունների համար 

նախատեսված սյունակները ամբողջությամբ օգտագործված են, մյուս 

բացառությունները անհրաժեշտ է լրացնել այս էջի հակառակ երեսին» 

նախադասությամբ: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                          Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

22 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1419-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 1271-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 

նոյեմբերի 23-ի «Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ (COVID-19) 

պայմանավորված կարանտին սահմանելու և Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2021 թվականի հոկտեմբերի 12-ի N 1096-Ն որոշումն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» N 1271-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները. 

1) որոշման 1-ին կետում «2021 թվականի դեկտեմբերի 24-ը» բառերը 

փոխարինել «2022 թվականի մարտի 24-ը» բառերով.  

2) որոշմամբ սահմանված հավելվածի՝  

ա. 4-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել, 

բ. 5-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«5. Հավաքների և այլ միջոցառումների կազմակերպումը, անցկացումը և 

դրանց մասնակցելը թույլատրվում է միայն Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարի կողմից սահմանված համապատասխան 

սանիտարահամաճարակային անվտանգության կանոնների պահպանմամբ:», 

գ. 6-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել, 

դ. 8-րդ կետի 1-ին նախադասությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 

«Հղի կանանց և ռիսկային գոտում գտնվող այլ անձանց աշխատանքը 

հնարավոր բոլոր դեպքերում կազմակերպել հեռավար:»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ   

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

2021 թվականի դեկտեմբերի 13-ի  

 
‹‹ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ  ԱՆՁԱՆՑ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍ (ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ) 

ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՄԱՍԻՆ›› ՁԵՎ 1-ԲՌ (ՏԱՐԵԿԱՆ), ‹‹ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍ (ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ) ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՄԱՍԻՆ›› ՁԵՎ 2-ԲՌ 

(ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԵՐԸ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԼՐԱՑՄԱՆ 

ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ   

20-Ի N 44-Ն ՈՐՈՇՈւՄՆ ՈւԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 22 -Ն 

 

Ո Ր Ո Շ Ու Մ 

                    
Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 

3-րդ մասի «ե» կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ 

հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական  խորհուրդը       

ո ր ո շ ու մ  է.         

1. Հաստատել «Իրավաբանական անձանց վիճակագրական բիզնես 

(ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի մասին» Ձև 1-ԲՌ (տարեկան) պետական 

վիճակագրական հարցաթերթը՝ համաձայն հավելված 1-ի: 

2. Հաստատել «Իրավաբանական անձանց վիճակագրական բիզնես (ձեռ-

նարկատիրական) ռեգիստրի մասին» Ձև 1-ԲՌ (տարեկան) պետական վիճա-

կագրական հարցաթերթի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 2-ի: 

3. Հաստատել «Անհատ ձեռնարկատերերի վիճակագրական բիզնես 

(ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի մասին» Ձև 2-ԲՌ (տարեկան) պետական 

վիճակագրական հարցաթերթը՝ համաձայն հավելված 3-ի: 

4. Հաստատել «Անհատ ձեռնարկատերերի վիճակագրական բիզնես (ձեռ-

նարկատիրական) ռեգիստրի մասին» Ձև 2-ԲՌ (տարեկան) պետական վիճա-

կագրական հարցաթերթի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 4-ի: 

5. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության 

պետական խորհրդի 2019 թվականի նոյեմբերի 20-ի ««Իրավաբանական անձանց 

վիճակագրական բիզնես (ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի մասին» Ձև 1-ԲՌ 

(տարեկան), «Անհատ ձեռնարկատերերի վիճակագրական բիզնես 

(ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի մասին» Ձև 2-ԲՌ (տարեկան) պետական 

վիճակագրական հարցաթերթերը ու դրանց լրացման հրահանգները հաստատելու և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության պետական  խորհրդի 2018 

թվականի հուլիսի 13-ի N 8-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու  մասին» N 44-Ն 

որոշումը: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

  ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                       Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ 

 

2021 թվականի դեկտեմբերի 13 

ք.Ստեփանակերտ 
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Հավելված 1 
Արցախի  Հանրապետության Վիճակագրության 
պետական խորհրդի 2021 թվականի  
դեկտեմբերի 13-ի N 22-Ն որոշման 

  
Ձև 1-ԲՌ տարեկան 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍ (ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ) ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՄԱՍԻՆ 

20___թ. 

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին»  օրենքի, Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 թվականի 

հունվարի 8-ի N 1-Ն որոշման 

Ներկայացման ժամկետը` մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա փետրվարի 25-ը 

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ 

Դիտարկումների համար անհրաժեշտ   վիճակագրական հարցաթերթերը սահմանված ժամկետում չներկայացնելու կամ սահմանված կարգի խախտումով (ոչ 

արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջականորեն արտացոլում և այլ աղավաղումներ) ներկայացնելու (անկախ   ժամկետից)   համար վիճակագրական 

հարցաթերթեր լրացնողները ենթարկվում են պատասխանատվության` օրենքով սահմանված կարգով: 

                          

1. Իրավաբանական անձի նույնականացման ծածկագիրը                  
 

           (լրացվում է համաձայն գրանցամատյանի քաղվածքի) 

              
2. Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը 

 

                            

 
(լրացվում է համաձայն գրանցամատյանի քաղվածքի) 

  
           

3. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը  
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       (լրացվում է համաձայն գրանցամատյանի քաղվածքի) 

           
4. Իրավաբանական անձի լրիվ անվանումը                                    

                          

              
  5. Հաշվետու տարում գործունեություն իրականացրած ամիսների թիվը (նշել 0-12)   

      
 6. Իրավաբանական անձը ներկայումս գործու՞մ  է, թե` ոչ 

             

  

(կատարել v նշումը  համապատասխան վանդակներից որևէ մեկում)   

 

  

 

 

  

   

  

  
           

 

Այո 

 

Ոչ 

      

   

  

նշել դադարեցման ամսաթիվը               

         

   

  
           

          

   

7. Հիմնադիրները (մասնակիցները)  (կատարել V նշումը համապատասխան վանդակներից որևէ մեկում) 

                      
        

 

1. Պետություն              
 

2. Համայնք                

 

3. Իրավաբանական անձ            

 

4. Քաղաքացի                                                                                                               

  
               

 
          

 

5.Օտարերկրյա մասնակից (օտարերկրյա պետություն, համայնք, իրավաբանական անձ, քաղաքացի)  
 

  

  
                          
8.Տեղեկատվություն օտարերկրյա մասնակիցների վերաբերյալ. 

      
 

    
 

(Սույն բաժինը լրացվում է 7-րդ կետի 5-րդ ենթակետում V նշման դեպքում (կանոնադրական կապիտալում օտարերկրյա մասնակցություն ունեցող) իրավաբանական անձանց համար) 

1) Իրավաբանական անձի օտարերկրյա մասնակցի քաղաքացիության երկիրը  

    2) Իրավաբանական անձը հանդիսանու՞մ է արդյոք օտարերկրյա կազմակերպության  

առանձնացված ստորաբաժանում, մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն Արցախի 

Հանրապետության տարածքում (կատարել v նշումը համապատասխան վանդակում) 

     3) Իրավաբանական անձի օտարերկրյա մասնակիցը հաշվետու տարում  
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իրականացրե՞լ է արդյոք  ներդրումներ Արցախի Հանրապետությունում 

    
9. Իրավաբանական անձն ունի առանձնացված ստորաբաժանում(ներ) (մասնաճյուղ(եր), ներկայացուցչություն(ներ)) 

      (կատարել v նշումը համապատասխան վանդակում) 

  
 

 

ԱՀ տարածքում               

 

Այլ երկրներում    

             

                          10. Իրավաբանական անձի գործունեության հիմնական տեսակի իրականացման վայրը 

     

  

Շրջանը/ք.Ստեփանակերտ  
  

    
      

  

Համայնքը                           
   

       

  

Բնակավայրը 

           
   

    
  

 

  

Հասցեն                         

 
    

 

    

(փողոցը, շենքը, բնակարանը) 

     
    

  

  

Հեռախոս(ներ)ը                 

    

Էլեկտրոնային փոստ       @       
  

                           

11. Իրավաբանական անձի կողմից հաշվետու տարում իրականացված տնտեսական գործունեության տեսակ(ներ)ին համապատասխան   

թողարկված   արտադրանքի,  կատարված  աշխատանքների,  մատուցված  ծառայությունների, առևտրաշրջանառության ծավալը/հասույթը և 

աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը: 
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Գործունեության  տեսակ(ներ)ը  լրացվում է համաձայն «Տնտեսական 

գործունեության տեսակների դասակարգչի» հնգանիշ խմբավորման (տես`  

 http://stat-nkr.am/files/karger/2020_N1077hav_NOR.doc  հղումը)       

Ծավալը/հասույթը 

(հազար դրամ)  

 

(լրացվում է առանց ավելացված 

արժեքի և ակցիզային հարկերի)  

Աշխատողների թվաքանակը   

(մարդ) 

 

 (լրացվում է աշխատողների միջին 

տարեկան թվաքանակը՝ 

տասնորդական ճշտությամբ) 

Թղթային տարբերակի լրացման դեպքում գործունեության տեսակը  

բառերով նշել  համապատասխան կետի առաջին տողում 

1 
                                    
 

            

2  
                                  

 

            

3 
                                    

 

            

4 
                                    

              

5  
        

 
  

              

Ընդամենը     

 

12. Հաշվետու տարում կազմակերպության կողմից շահագործված բեռնատար ավտոմեքենաների քանակը՝   

                  
13. Նախորդ տարվա համեմատ ինչպիսի՞ն կլինի Ձեր գործարար ծրագիրը. 

      

 

1. Կընդլայնվի 

  

  

   

2. Չի փոխվի 

     
   

  
 

             
 

 

 

3. Կսահմանափակվի 

 

  

   

4. Դժվարանում եմ պատասխանել   

 
14. Նշեք, խնդրեմ, Ձեր բիզնեսի զարգացմանը խոչընդոտող առաջնահերթ երեք խնդիր. 

 
1.                                       
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                    2                                       

3.                                       

                    15. Տեղեկություններ ղեկավարի վերաբերյալ 

 

Ղեկավար 

                      

  

                  

 

Ղեկավարի սեռը՝ 

   

արական   իգական   

Կ.Տ 

 

       (ազգանուն, անուն) 

        
  

    
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ 

կամ այլ լիազորված անձ) 

          

 

            

 

 

(ազգանուն,   անուն) 

  

                 (ստորագրություն)                                                                         

 
   « ___ » ____________20___թ. 
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Հավելված 2 

Արցախի Հանրապետության 

Վիճակագրության պետական խորհրդի 

2021 թվականի դեկտեմբերի 13-ի N22-Ն որոշման 

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ 

«Իրավաբանական անձանց վիճակագրական բիզնես (ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի 

մասին» Ձև 1-ԲՌ (տարեկան) վիճակագրական հարցաթերթի լրացման 

 

1.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Սույն հրահանգը կարգավորում է իրավաբանական անձանց կողմից բիզնես 

(ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի վարման համար անհրաժեշտ հարցաթերթի 

(այսուհետ՝ Հարցաթերթ) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Բիզնես (ձեռնարկատիրական) ռեգիստրը վիճակագրական տեղեկատվական 

ռեգիստր է` մշտական արդիականացման ենթակա տվյալների բազա, որը վարվում է 

վիճակագրական դիտարկումների անցկացման, դրանց ընտրանքի կառուցման 

աշխատանքների կազմակերպման, համակարգման և իրականացման նպատակով: 

3. Հարցաթերթը լրացնում են Արցախի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի 

գործակալության կողմից գրանցված, ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների 

հատվածի բոլոր գործող իրավաբանական անձինք: 

4. Հարցաթերթում պարունակվող տվյալներն (տեղեկություններն) օգտագործվելու 

են բացառապես վիճակագրական նպատակներով: 

5. Հարցաթերթի տվյալները լրացվում են վիճակագրական տեղեկություններ 

տրամադրողների (ռեսպոնդենտների) կողմից ինքնուրույնաբար: Կետ 11-ում նշված 

գործունեության տեսակների ծածկագրերը լրացվում են իրավաբանական անձի 

կողմից ինքնուրույնաբար՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների 

դասակարգչի» հնգանիշ խմբավորման (տես՝http://stat-

nkr.am/files/karger/2020_N1077hav_NOR.doc  հղումը): 

6. Հարցաթերթը լրացվում է հաշվետու տարվա արդյունքների հիման վրա: 

Հարցաթերթը ներկայացվում է դիմային էջում նշված սահմանված ժամկետում: 

7. Հարցաթերթը սահմանված ժամկետում չներկայացնելու կամ սահմանված 

կարգի խախտումով (ոչ արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջականորեն 

արտացոլում և այլ աղավաղումներ) ներկայացնելու (անկախ ժամկետից) համար 

վիճակագրական Հարցաթերթեր ներկայացնողները ենթարկվում են 

պատասխանատվության` օրենքով սահմանված կարգով: 

 

2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

8.  Հարցաթերթի կետ 1-ը` «Իրավաբանական անձի նույնականացման 

ծածկագիրը», կետ 2-ը` «Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը» և կետ 3-ը՝ «Հարկ 

վճարողի հաշվառման համարը» լրացվում են համաձայն Արցախի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց 

պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրամադրվող պետական միասնական 

գրանցամատյանի քաղվածքում նշված տեղեկությունների: 

9. 4-րդ` «Իրավաբանական անձի լրիվ անվանումը», 7-րդ` «Հիմնադիրները 

(մասնակիցները)», 8-րդ՝ «Տեղեկատվություն օտարերկրյա մասնակցի վերաբերյալ» և 9-

րդ՝ «Իրավաբանական անձն ո՞ւնի առանձնացված ստորաբաժանումներ 

(մասնաճյուղեր), ներկայացուցչություններ» կետերը լրացվում են իրավաբանական 
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անձանց կանոնադրության հիման վրա: Ընդ որում, կետ 7-ում «V» նշումը համաձայն 

«Ազգային հաշիվների համակարգ 2008» մեթոդաբանության կատարվում է. 

1) այն հիմնադրի (մասնակցի) դիմաց, ով կանոնադրական կապիտալում ունի 

առնվազն 50%  մասնաբաժին,  

2) պետական/համայնքային և իրավաբանական անձ/քաղաքացի բաժնեմասերի 

հավասարության դեպքում՝ պետական/համայնքային հիմնադրի (մասնակցի) դիմաց,  

3) պետական/համայնքային և օտարերկրյա բաժնեմասերի հավասարության 

դեպքում՝ պետական/համայնքային հիմնադրի (մասնակցի) դիմաց, 

4) օտարերկրյա և իրավաբանական անձ/քաղաքացի բաժնեմասերի 

հավասարության դեպքում՝ օտարերկրյա հիմնադրի(մասնակցի) դիմաց: 

10. 5-րդ՝ «Հաշվետու տարում գործունեություն իրականացրած ամիսների թիվը» 

կետումնշվում է 0-ից 12 միջակայքի թիվ՝ կախված իրավաբանական անձի հաշվետու 

տարում աշխատած ամիսների թվից: 

11. 6-րդ՝ «Իրավաբանական անձը ներկայումս գործու՞մ է, թե` ոչ» կետում «Այո» 

կամ «Ոչ» վանդակներից մեկում կատարվում է «V» նշում՝ կախված իրավաբանական 

անձի կողմից Հարցաթերթը ներկայացնելու պահի դրությամբ վերջինիս գործել-

չգործելու հանգամանքից: «Ոչ» պատասխանի դեպքում լրացվում է գործունեության 

դադարեցման ամսաթիվը: 

12. 10-րդ` «Իրավաբանական անձի գործունեության հիմնական տեսակի 

իրականացման վայրը» կետում լրացվում է իրավաբանական անձի գործունեության 

հիմնական տեսակի իրականացման վայրի վերաբերյալ համապատասխան 

տեղեկատվությունը: 

13. 11-րդ` «Իրավաբանական անձի կողմից հաշվետու տարում իրականացված 

տնտեսական գործունեության տեսակ(ներ)ին համապատասխան թողարկված 

արտադրանքի, կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների, 

առևտրաշրջանառության ծավալը/հասույթը և աշխատողների միջին տարեկան 

թվաքանակը» կետում լրացվում են իրավաբանական անձի կողմից հաշվետու տարում 

իրականացված տնտեսական գործունեության բոլոր (և' հիմնական, և' ոչ հիմնական) 

տեսակների ծածկագրերը համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների 

դասակարգչի» հնգանիշ խմբավորման (տես՝ http://stat-

nkr.am/files/karger/2020_N1077hav_NOR.docհղումը)` ըստ հասույթի (առանց 

ավելացված արժեքի և ակցիզային հարկերի՝ հազար դրամներով) նվազող 

հաջորդականության:Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը լրացվում է 

հաշվետու տարվա համար: Աշխատողների թվաքանակում ներառվում են անորոշ կամ 

որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագրի հիման վրաաշխատանք 

կատարող վարձու աշխատողները: Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը 

որոշվում է հաշվետու տարվա բոլոր ամիսների աշխատողների միջին ամսական 

թվաքանակների հանրագումարը տարվա բոլոր ամիսների թվին բաժանելով 

(տասնորդական ճշտությամբ): Աշխատողների միջին ամսական թվաքանակը 

հաշվարկվում է յուրաքանչյուր ամսվա օրացուցային օրերի (ամսի 1-ից մինչև 30(31))-ը, 

փետրվարի համար՝ 28(29)-ը աշխատողների թվաքանակի հանրագումարը` ամսվա 

օրացուցային օրերի (ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը) թվին բաժանելով: 

Աշխատողների թվաքանակը հանգստյան, տոնական կամ հիշատակի (ոչ 

աշխատանքային) օրերի համար ընդունվում է նախորդ աշխատանքային օրվա 

թվաքանակին հավասար: Երկու և ավելի ոչ աշխատանքային օրերի առկայության 

դեպքում այդ օրերից յուրաքանչյուրի համար աշխատողների թվաքանակն ընդունվում 

է դրանց նախորդող աշխատանքային օրվա թվաքանակին հավասար: Եթե 

աշխատողների թվաքանակի ամենօրյա հաշվառում չի վարվում, ապա աշխատողների 

թվաքանակը հաշվետու ամսվա համար հաշվարկվում է նախորդ ամսվա վերջի և 

հաշվետու ամսվա վերջի աշխատողների թվաքանակների հանրագումարը 2-ի 

բաժանելով: 

http://stat-nkr.am/files/karger/2020_N1077hav_NOR.doc
http://stat-nkr.am/files/karger/2020_N1077hav_NOR.doc
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14. 12-րդ`«Հաշվետու տարում կազմակերպության կողմից շահագործված 

բեռնատար ավտոմեքենաների քանակը» կետում լրացվում է իրավաբանական անձի 

կողմից հաշվետու տարում սեփական  և այլ հիմունքներով շահագործված բեռնատար 

ավտոմեքենաների քանակը: 

15. 13-րդ՝ «Նախորդ տարվա համեմատ ինչպիսի±ն կլինի Ձեր գործարար 

ծրագիրը» կետում ընտրվում է չորս նշված տարբերակներից որևէ մեկը: 

16. 14-րդ՝ կետում նշվում են իրենց բիզնեսի զարգացմանը խոչընդոտող մինչև 

երեք առաջնահերթ խնդիրներ: 

17. 15-րդ` «Տեղեկություններ ղեկավարի վերաբերյալ» կետում լրացվում է 

իրավաբանական անձի ղեկավարի, նրա սեռի, ինչպես նաև հարցաթերթը լրացնողի 

վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվությունը: 
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Հավելված 3 
Արցախի  Հանրապետության Վիճակագրության 

պետական խորհրդի 2021 թվականի  
դեկտեմբերի 13-ի N 22-Ն որոշման 

  
Ձև 2-ԲՌ տարեկան 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

ԱՆՀԱՏ  ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍ (ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ) ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՄԱՍԻՆ 

20___թ. 

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին»  օրենքի, Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 թվականի 

հունվարի 8-ի N 1-Ն որոշման 

Ներկայացման ժամկետը` մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա փետրվարի 25-ը 

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ 

Դիտարկումների համար անհրաժեշտ   վիճակագրական հարցաթերթերը սահմանված ժամկետում չներկայացնելու կամ սահմանված կարգի խախտումով (ոչ 

արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջականորեն արտացոլում և այլ աղավաղումներ) ներկայացնելու (անկախ   ժամկետից)   համար վիճակագրական 

հարցաթերթեր լրացնողները ենթարկվում են պատասխանատվության` օրենքով սահմանված կարգով: 

                          

1. Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը 

 

                            

 
(լրացվում է համաձայն գրանցամատյանի քաղվածքի) 

             

2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը  

   

                  

           (լրացվում է համաձայն գրանցամատյանի քաղվածքի) 
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3. Անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը 

           

(լրացվում է համաձայն գրանցամատյանի քաղվածքի) 

 
  4. Հաշվետու տարում գործունեություն իրականացրած ամիսների թիվը (նշել 0-12)   

      
 5. Անհատ ձեռնարկատերը ներկայումս գործու՞մ է, թե` ոչ 

             

  

(կատարել v նշումը  համապատասխան վանդակներից որևէ մեկում)   

 

  

 

 

  

   

  

  
           

 

Այո 

 

Ոչ 

      

   

  

նշել դադարեցման ամսաթիվը               

         

   

  
           

          

   

6. Անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության հիմնական տեսակի իրականացման վայրը 

     

  

Շրջանը/ք.Ստեփանակերտ  
  

    
       

  

Համայնքը                           
   

        

  

Բնակավայրը 

           
   

    
  

  

  

Հասցեն                         

 
    

  

    

(փողոցը, շենքը, բնակարանը) 

     
    

  

  

Հեռախոս(ներ)ը                 

    

Էլեկտրոնային փոստ       @       
  

                           
7. Անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից հաշվետու տարում իրականացված տնտեսական գործունեության տեսակ(ներ)ին համապատասխան   

թողարկված   արտադրանքի,  կատարված  աշխատանքների,  մատուցված  ծառայությունների, առևտրաշրջանառության ծավալը/հասույթը և 

աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը: 

 

 Գործունեության  տեսակ(ներ)ը  լրացվում է համաձայն 
 

Ծավալը/հասույթը Աշխատողների թվաքանակը   
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«Տնտեսական գործունեության տեսակների 

դասակարգչի» հնգանիշ խմբավորման (տես` http://stat-

nkr.am/files/karger/2020_N1077hav_NOR.doc  հղումը)             

 
(հազար դրամ)  

 
(լրացվում է առանց ավելացված 

արժեքի և ակցիզային հարկերի)  

(մարդ) 
 (լրացվում է աշխատողների միջին 

տարեկան թվաքանակը՝ տասնորդական 

ճշտությամբ) 
 

 

Թղթային տարբերակի լրացման դեպքում 

գործունեության տեսակը բառերով նշել  

համապատասխան կետի առաջին տողում 

1 
                              

                              

2 
                              

                              

3 
                              

                              

4 
                              

                              

5 
                              

                              

Ընդամենը                     

 

8. Հաշվետու տարում անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից շահագործված բեռնատար ավտոմեքենաների քանակը՝   

9. Հանդիսանում  ե՞ք արտոնագրային վճար վճարող 

          (կատարել v նշումը  համապատասխան վանդակներից որևէ մեկում) 
    

 

  
 

  

 
           

   

Այո 

 

Ոչ 

 

10. Նախորդ տարվա համեմատ ինչպիսի՞ն կլինի Ձեր գործարար ծրագիրը. 
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1. Կընդլայնվի 

  

  

   

2. Չի փոխվի 

     
   

  
 

             
 

 

 

3. Կսահմանափակվի 

 

  

   

4. Դժվարանում եմ պատասխանել   

 
11. Նշեք, խնդրեմ, Ձեր բիզնեսի զարգացմանը խոչընդոտող առաջնահերթ երեք խնդիր. 

 
1.                                       

                    2                                       

3.                                       

 

12. Անհատ ձեռնարկատիրոջ սեռը՝    արական   

  

իգական   

  
Անհատ ձեռնարկատեր՝ 

  

  

               

  

   ստորագրություն                                                                          

   

« ___ » ____________20___թ. 



110 
 

Հավելված 4 

Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության  

պետական խորհրդի 2021 թվականի  

դեկտեմբերի  13-ի N 22-Ն որոշման 

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ 

«Անհատ ձեռնարկատերերի վիճակագրական բիզնես (ձեռնարկատիրական) 

ռեգիստրի մասին»  Ձև 2-ԲՌ (տարեկան) վիճակագրական հարցաթերթի լրացման 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

 1. Սույն հրահանգը կարգավորում է անհատ ձեռնարկատերերի կողմից բիզնես 

(ձեռնարկատիրական) ռեգիստրի վարման համար անհրաժեշտ հարցաթերթի 

(այսուհետ՝ Հարցաթերթ) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները: 

 2. Բիզնես (ձեռնարկատիրական) ռեգիստրը վիճակագրական տեղեկատվական 

ռեգիստր է` մշտական արդիականացման ենթակա տվյալների բազա, որը վարվում է 

վիճակագրական դիտարկումների անցկացման, դրանց ընտրանքի կառուցման 

աշխատանքների կազմակերպման, համակարգման և իրականացման նպատակով: 

 3. Հարցաթերթը լրացնում են Արցախի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի 

գործակալության կողմից հաշվառված գործող բոլոր անհատ ձեռնարկատերերը: 

 4. Հարցաթերթում պարունակվող տվյալներն (տեղեկություններն) օգտագործվելու 

են բացառապես վիճակագրական նպատակներով: 

 5. Հարցաթերթի տվյալները լրացվում են վիճակագրական տեղեկություններ 

տրամադրողների (ռեսպոնդենտների) կողմից ինքնուրույնաբար: Կետ 7-ում նշված 

գործունեության տեսակների ծածկագրերը լրացվում են անհատ ձեռնարկատիրոջ 

կողմից ինքնուրույնաբար՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների 

դասակարգչի» հնգանիշ խմբավորման: 

 6. Հարցաթերթը լրացվում է հաշվետու տարվա արդյունքների հիման վրա: 

Հարցաթերթը ներկայացվում է դիմային էջում նշված ժամկետում: 

 7. Հարցաթերթը սահմանված ժամկետում չներկայացնելու կամ սահմանված կարգի 

խախտումով (ոչ արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջականորեն արտացոլում 

և այլ աղավաղումներ) ներկայացնելու (անկախ ժամկետից) համար վիճակագրական 

Հարցաթերթեր ներկայացնողները ենթարկվում են պատասխանատվության` օրենքով 

սահմանված կարգով: 

 

2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

 8. Հարցաթերթի կետ 1-ը` «Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը», կետ 2-ը՝ 

«Հարկ վճարողի հաշվառման համարը» և կետ 3-ը՝ «Անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, 

ազգանունը», լրացվում են համաձայն Արցախի Հանրապետության արդարադատու-

թյան նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական 

ռեգիստրի գործակալության կողմից տրամադրվող պետական միասնական 

գրանցամատյանի քաղվածքում նշված տեղեկությունների: 

 9. 4-րդ՝ «Հաշվետու տարում գործունեություն իրականացրած ամիսների թիվը» 

կետում նշվում է 0-ից 12 միջակայքի թիվ՝ կախված անհատ ձեռնարկատիրոջ 

հաշվետու տարում աշխատած ամիսների թվից,  

 10. 5-րդ՝ «Անհատ ձեռնարկատերը ներկայումս գործու՞մ է, թե` ոչ» կետում՝ «Այո» 

կամ «Ոչ» վանդակներից մեկում կատարվում է «V» նշում՝ կախված հարցաթերթը 

ներկայացնելու պահի դրությամբ անհատ ձեռնարկատիրոջ գործել-չգործելու 

հանգամանքից: «Ոչ» պատասխանի դեպքում նշվում է գործունեության դադարեցման 

ամսաթիվը: 

 11. 6-րդ` «Անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության հիմնական տեսակի 

իրականացման վայրը» կետում լրացվում է նրա գործունեության հիմնական տեսակի 

իրականացման վայրը (հասցեն): 

 12. 7-րդ` «Անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից հաշվետու տարում իրականացված 

տնտեսական գործունեության տեսակ(ներ)ին համապատասխան թողարկված 
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արտադրանքի, կատարվածաշխատանքների, մատուցված ծառայությունների, 

առևտրաշրջանառության ծավալը/հասույթը ևաշխատողների միջին տարեկան 

թվաքանակը» կետում լրացվում են անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից հաշվետու 

տարում իրականացված տնտեսական գործունեության բոլոր (և' հիմնական, և' ոչ 

հիմնական) տեսակների ծածկագրերը համաձայն «Տնտեսական գործունեության 

տեսակների դասակարգչի» հնգանիշ խմբավորման (տես՝ http://stat-

nkr.am/files/karger/2020_N1077hav_NOR.doc  հղումը)` ըստհասույթի (առանց 

ավելացված արժեքի և ակցիզային հարկերի՝ հազար դրամներով) նվազող 

հաջորդականության: Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը լրացվում է 

հաշվետու տարվա համար: Աշխատողների թվաքանակում ներառվում են անորոշ կամ 

որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա աշխատանք 

կատարող վարձու աշխատողները:Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը 

որոշվում է հաշվետու տարվա բոլոր ամիսներիաշխատողների միջին ամսական 

թվաքանակների հանրագումարը տարվա բոլոր ամիսների թվին բաժանելով 

(տասնորդական ճշտությամբ): 

 13. 8-րդ`«Հաշվետու տարում անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից շահագործված 

բեռնատար ավտոմեքենաների քանակը» կետում լրացվում է անհատ ձեռնարկատիրոջ 

կողմից հաշվետու տարում սեփական  և այլ հիմունքներով շահագործված բեռնատար 

ավտոմեքենաների քանակը: 

14. 9-րդ` «Հանդիսանում ե՞ք արտոնագրային վճար վճարող»  կետում «Այո» կամ 

«Ոչ» վանդակներից մեկում կատարվում է «V» նշումը: 

15. 10-րդ` «Նախորդ տարվա համեմատ ինչպիսի՞ն կլինի Ձեր գործարար ծրագիրը» 

կետում ընտրվում է չորս նշված տարբերակներից որևէ մեկը: 

16. 11-րդ` կետում նշվում են իրենց բիզնեսի զարգացմանը խոչընդոտող մինչև երեք 

առաջնահերթ խնդիրներ: 

17. 12-րդ կետում լրացվում է անհատձեռնարկատիրոջ սեռը: 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

2021 թվականի նոյեմբերի 03-ի 

 

ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ  

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2019 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 6-Ի N 91-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ  

ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 

 

N 163-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նոտարիատի մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին 

մասը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 1-ին կետի «բ» ենթակետը  

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  ԵՄ՝ 

 

1. Սահմանել` նոտարական գրասենյակներին առաջադրվող 

նվազագույն պահանջները և գտնվելու վայրերը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության արդարադա-

տության նախարարի 2019 թվականի օգոստոսի 6-ի «Նոտարական 

տարածքները սահմանելու մասին» N 91-Ն հրամանը: 

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

Ժ.ՄԻՐԶՈՅԱՆ 

 

 

2021 թվականի նոյեմբերի 03 

ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված    

Արցախի Հանրապետության  

արդարադատության նախարարի  

2021 թվականի նոյեմբերի 03-ի N 163-Ն հրամանի 

 

ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ  

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԵՐԸ 

  

 

1. Նոտարն իր գործունեությունն իրականացնում է պետական նոտարական 

գրասենյակում (այսուհետ՝ գրասենյակ) Արցախի Հանրապետության տարածքում: 

Գրասենյակը պետք է գտնվի շինությունում, որում ապահովված է անարգել մուտք 

ցանկացած անձի համար, հնարավորության դեպքում նաև՝ թեքահարթակ և/կամ 

անհրաժեշտ կահավորանք՝ հաշմանդամների տեղաշարժն ապահովելու նպատակով:  

2. Գրասենյակի (գրասենյակի դեպի փողոց անմիջական մուտքի բացակայության 

դեպքում՝ նաև շինության) մուտքը պետք է ունենա տեսանելի վայրում փակցված 

ցուցանակ՝ նոտարական գրասենյակի վերաբերյալ հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն 

լեզուներով գրառմամբ:  

3. Գրասենյակի արտաքին պատին կամ դռան վրա պետք է փակցված լինի 

ցուցանակ՝ նոտարի աշխատանքային ժամերի վերաբերյալ: 

4. Գրասենյակը պետք է համապատասխանի սանիտարահիգիենիկ և 

հակահրդեհային անվտանգության պահանջներին, ունենա անվտանգության 

համակարգ, ապահովված լինի հեռախոսային կապով և համացանց մուտք գործելու 

հնարավորությամբ: 

5. Գրասենյակը նվազագույնը պետք է ունենա աշխատասենյակ, սպասասրահ և 

արխիվի սենյակ, մեկից ավելի նոտարների աշխատելու դեպքում՝ յուրաքանչյուր 

նոտարի համար նախատեսված առանձին աշխատասենյակ, իսկ սպասասրահը և 

արխիվի սենյակը կարող են լինել ընդհանուր՝ համապատասխանաբար ավելացնելով 

սպասասրահի և արխիվի համար նախատեսված քանակական պահանջները: 

6. Աշխատասենյակը պետք է տեղակայված լինի այնպես, որ առավելագույնս 

ապահովված լինի նոտարական գործողությունների գաղտնիությունը, որտեղ պետք է 

տեղակայված լինի չհրկիզվող պահարան՝ առնվազն Արցախի Հանրապետության 

պետական զինանշանի պատկերով և պաշտպանիչ ինքնասոսնձվող  պիտակները 

պահելու համար: Նոտարական գործողությունը կատարելիս արգելվում է նոտարից, 

նոտարի օգնականից և ստաժորից, ինչպես նաև նոտարական գործողության 

մասնակիցներից (ներառյալ վկաներ, թարգմանիչներ, անձի փոխարեն 

ստորագրողներ) բացի որևէ այլ անձի ներկայությունը աշխատասենյակում: 

7. Աշխատասենյակի արտաքին պատին պետք է փակցված լինի ցուցանակ՝ 

նոտարի անվան և ազգանվան գրառմամբ: 

8. Սպասասրահը, հնարավորության դեպքում, պետք է ապահովված լինի 

սպասելու և համապատասխան դիմումներ կամ այլ փաստաթղթեր լրացնելու համար 

անհրաժեշտ կահավորմամբ՝ առնվազն երեք անձանց համար նախատեսված 

նստատեղերով և մեկ գրասեղանով: 

9. Սպասասրահում տեսանելի վայրում պետք է ներկայացված լինի հետևյալ 

տեղեկատվությունը՝ 

1) քաղաքացիների իրավունքների խախտումներին արագ արձագանքելու 

նպատակով ստեղծված թեժ գծ(եր)ի համար(ներ)ը, 

2) նոտարի կողմից մատուցվող վճարովի ծառայությունների սակագների և 

պետական տուրքերի չափերը, 

3) նոտարական գործողությունների մասով պետական տուրքի և նոտարի կողմից 

մատուցվող վճարովի ծառայությունների սակագների մասով արտոնություն ունեցող 

անձանց ցանկը: 

10. Արխիվը պետք է ապահովված լինի մետաղական դռնով, իսկ պատուհան 

ունենալու դեպքում՝ ճաղավանդակով: Արխիվի տարածքը պետք է լինի չոր և 

կահավորված լինի պահարաններով՝ նախատեսված առնվազն 1500 նոտարական 

գործեր պահելու համար: 

11. Սույն հավելվածով, այլ պահանջ նախատեսված չլինելու դեպքում, 

պահանջվող տեղեկատվությունը շարադրվում է հայերեն լեզվով, իսկ նոտարի 

ցանկությամբ՝ նաև այլ լեզուներով: 

12. Տեղեկությունները պետք է փակցված լինեն անձանց համար տեսանելի 

վայրում՝ ընթերցանության համար հարմար տառատեսակով:   
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13. Նոտարական գրասենյակի գտնվելու վայրը որոշվում է քաղաքացիների 

հարմարավետության, հերթերի արդյունավետ կառավարման, անվտանգության 

ապահովման, ժամանակի արդյունավետության սկզբունքների հիման վրա` 

սպառողների համար նոտարական գրասենյակների հասանելիության 

(ճանապարհներին հնարավորինս մոտ տեղակայումը, գրասենյակ ընդհանուր 

օգտագործման տրանսպորտային միջոցներով հասնելու հնարավորությունը), նոտարի 

գործունեության տնտեսական նպատակահարմարության չափանիշներով: 

  14. Արցախի Հանրապետությունում գործում են հետևյալ նոտարական 

գրասենյակները. 

1) Թիվ 1 նոտարական գրասենյակ, հասցեն՝ ք. Ստեփանակերտ, փ. Վ.Սարգսյանի 24 

2) Թիվ 2 նոտարական գրասենյակ, հասցեն՝ ք. Ստեփանակերտ, փ. Տ.Մեծի 10/26 

3) Թիվ 3 նոտարական գրասենյակ, հասցեն՝ ք. Ասկերան, փ. Շահումյանի 48ա 

4) Թիվ 4 նոտարական գրասենյակ, հասցեն՝ ք. Մարտակերտ, փ. Սախարովի 15 

5) Թիվ 5 նոտարական գրասենյակ, հասցեն՝ ք. Մարտունի, փ. Կ.Ավանեսյանի 1 

6) Թիվ 6 նոտարական գրասենյակ, հասցեն՝ ք. Ստեփանակերտ, փ. Ազատամար-

տիկների 

7) Թիվ 7 նոտարական գրասենյակ, հասցեն՝ ք. Ստեփանակերտ, փ. Տ.Մեծի 10/26 

8) Թիվ 8 նոտարական գրասենյակ, հասցեն՝ ք. Ստեփանակերտ, փ. Տ.Մեծի 10/26 

9) Թիվ 9 նոտարական գրասենյակ, հասցեն՝ ք. Ստեփանակերտ, փ. Տ.Մեծի 10/26 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ,  

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«21» դեկտեմբերի 2021թ.                                      N 676/Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ 

ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 11-Ի N 501-Ն 

ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը. 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ` 

 

1. Արցախի Հանրապետության կրթության,  գիտության, 

մշակույթի և սպորտի  նախարարի 2021 թվականի օգոստոսի 11-

ի «Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր 

իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2021-

2022  ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլանները 
հաստատելու մասին»  N 501-Ն հրամանով հաստատված 

հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 
1) 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ և 45-րդ կետերում «դեկտեմբերի 27» բառերը 

փոխարինել «դեկտեմբերի 31» բառերով, 

2) 18-րդ և 19-րդ կետերում  «2022 թվականի հունվարի 23-ը» բառերը 

փոխարինել  «2022 թվականի հունվարի 16-ը»  բառերով: 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

Լ. ՂԱՐԱԽԱՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

  

2021 թվականի դեկտեմբերի 22-ի                    

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ 

ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԱՊՐԻԼԻ 4-Ի N 8-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 279-Ն 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը` 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   Ե Մ՝ 

 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն 

առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 2014 թվականի ապրիլի 

4-ի «Հարկային մարմնի կողմից հավաքագրվող հարկատեսակների և այլ 

պարտադիր վճարների հաշվետվությունների էլեկտրոնային ներկայացման 

համակարգի ներդրման ժամանակացույցը  հաստատելու  մասին»  N  8-Ն  

հրամանով  հաստատված հավելվածի 9-րդ սյունակում «2022» թիվը 

փոխարինել «2023» թվով:  

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                        Դ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

                                                                                          

2021 թվականի դեկտեմբերի 22 

ք. Ստեփանակերտ 
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²ðò²ÊÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ 
 

Ð  ð  ²  Ø  ²  Ü 

    §05¦ նոյեմբերի 2021Ã.          N  2300-² 

ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï 

 

 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü ´Ü²¶²ì²èÆ ÈÆòºÜ¼Æ²ÚÆ 

 ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü îð²Ø²¸ðØ²Ü Ø²êÆÜ 

      

 

 ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ²Ð ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý  ù³Õ³ù³ßÇÝáõ-

ÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñáí ÉÇó»Ý½³íáñáÕ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 

04.11.2021Ã. »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ (ÏóíáõÙ ¿) ¨ Õ»Ï³í³ñí»Éáí  §ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý 

Ù³ëÇÝ¦  ÈÔÐ  ûñ»ÝùÇ 8-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇ »ññáñ¹ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý 

å³Ñ³ÝçÝ»ñáí, 

Ñ ñ ³ Ù ³ Û áõ Ù   » Ùª 

 

1.Ü»ñùáÝßÛ³É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ ïñ³Ù³¹ñ»É ÉÇó»Ý½Ç³` ²Ð ï³ñ³ÍùáõÙ 

ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³Ïáí 

½µ³Õí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

 

 

2. êáõÛÝ Ññ³Ù³ÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ¹Ý»É µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ 

ÏáÙáõÝ³É ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý µ³ÅÝÇ íñ³: 

 

 

 

 ². ê²ð¶êÚ²Ü 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

ÈÇó»Ý½³íáñíáÕ ³ÝÓÇ 

³Ýí³ÝáõÙÁ  

¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ 

¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ  

1 

§²ðò²ÊÞÆÜ ¶ðàôä¦ 

êäÀ                                                

ù. êï»÷., àõÉáõµ³µÛ³Ý 69 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª   µÝ³Ï»ÉÇ, 

Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 



118 
 

²ðò²ÊÆ  Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü  Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ 

 

Ð  ð  ²  Ø  ²  Ü 

    §19¦ նոյեմբերի 2021Ã.            N  2483-² 

ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï 

 

 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü ´Ü²¶²ì²èÆ ÈÆòºÜ¼Æ²ՆԵՐÆ 

 ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü îð²Ø²¸ðØ²Ü Ø²êÆÜ 

      

 

ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ²Ð ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý  ù³Õ³ù³ßÇÝáõ-

ÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñáí ÉÇó»Ý½³íáñáÕ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 

18.11.2021Ã. »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ (ÏóíáõÙ ¿) ¨ Õ»Ï³í³ñí»Éáí  §ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý 

Ù³ëÇÝ¦  ÈÔÐ  ûñ»ÝùÇ 8-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇ »ññáñ¹ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý 

å³Ñ³ÝçÝ»ñáí, 

Ñ ñ ³ Ù ³ Û áõ Ù   » Ùª 

 

1. Ü»ñùáÝßÛ³É ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»É ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñ` ²Ð 

ï³ñ³ÍùáõÙ ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 

ï»ë³Ïáí ½µ³Õí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

 

 

2. êáõÛÝ Ññ³Ù³ÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ¹Ý»É µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ 

ÏáÙáõÝ³É ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý µ³ÅÝÇ íñ³: 

 

 

 

 ². ê²ð¶êÚ²Ü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

ÈÇó»Ý½³íáñíáÕ ³ÝÓÇ 

³Ýí³ÝáõÙÁ  ¨ ·ïÝí»Éáõ 

í³ÛñÁ 

¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ  

1 

§è²¼ - êîðàÚ¦ êäÀ 

²Ð,                                       

Ø³ñïáõÝáõ ßñç³Ý, ·. 

¶ÇßÇ 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ 
³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

2 
§Ø²ÜºÎ¦ ²Î                                                                  

ù.  Ø³ñïáõÝÇ, ÜÅ¹»ÑÇ 9 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ 
³ñï³¹ñ³Ï³Ý 
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²ðò²ÊÆ  Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ 

 

Ð  ð  ²  Ø  ²  Ü 

     §03¦ դեկտեմբերի 2021Ã.              N  2552-² 

ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï 

 

 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü ´Ü²¶²ì²èÆ ÈÆòºÜ¼Æ²ՅÆ 

 ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü ¸²¸²ðºòØ²Ü Ø²êÆÜ 

 
 

ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ²Ð ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½³íáñáÕ 

Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 02.12.2021Ã. »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ ¨ Õ»Ï³í³ñí»Éáí §ÈÇó»Ý½³íáñ-

Ù³Ý Ù³ëÇÝ¦  ÈÔÐ  ûñ»ÝùÇ 37-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ï»ïÇ 7-ñ¹ »ÝÃ³Ï»ïÇ ¨ 7-ñ¹ Ï»ïÇ  

å³Ñ³ÝçÝ»ñáí 

 

Ñ ñ ³ Ù ³ Û áõ Ù   » Ùª 

 

1. ¸³¹³ñ»óÝ»É Ý»ñùáÝßÛ³É  ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñ³Í ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ 

·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ` 

 

N 

ÈÇó»Ý½³íáñíáÕ ³ÝÓÇ 

³Ýí³ÝáõÙÁ  

¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ 

ÈÇó»Ý½Ç³

ÛÇ 

Ñ³Ù³ñÁ 

ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ  

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ  

1 

§ÎàðòºÜ¦ êäÀ                                                

ù. êï»÷., Ð»ùÇÙÛ³Ý 

4µ/25 

øöØ-1228 

ø³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ 

Ùß³ÏáõÙ,  Áëï  Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª 

µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ 

³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

 

2. êáõÛÝ Ññ³Ù³ÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ¹Ý»É µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ 

ÏáÙáõÝ³É ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý µ³ÅÝÇ íñ³: 

 

 

 

 ². ê²ð¶êÚ²Ü 
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²ðò²ÊÆ  Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ 

 

Ð  ð  ²  Ø  ²  Ü 

    §03¦ դեկտեմբերի 2021Ã.                      N  2553-² 

ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï 

 

 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü ´Ü²¶²ì²èÆ ÈÆòºÜ¼Æ²ՆԵՐÆ 

¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü ՏՐԱՄԱԴՐØ²Ü Ø²êÆÜ 

 
 

ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ²Ð ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³ßÇÝáõ-

ÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñáí ÉÇó»Ý½³íáñáÕ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 

02.12.2021Ã. »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ (ÏóíáõÙ ¿) ¨ Õ»Ï³í³ñí»Éáí §ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý 

Ù³ëÇÝ¦  ÈÔÐ  ûñ»ÝùÇ 8-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇ »ññáñ¹ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³Ýç-

Ý»ñáí, 

Ñ ñ ³ Ù ³ Û áõ Ù   » Ùª 

 

1.Ü»ñùáÝßÛ³É ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»É ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñ` ²Ð 

ï³ñ³ÍùáõÙ ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³Ïáí ½µ³Õí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

 

N 

ÈÇó»Ý½³íáñíáÕ ³ÝÓÇ 

³Ýí³ÝáõÙÁ  

¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ 

ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ  

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ  

1 

§ê²ØàôºÈ-²¦ êäÀ                                                

ù. Ø³ñï³Ï»ñï,  

Ø³ßïáóÇ 26 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï   

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª ¿Ý»ñ·»ïÇÏ 

2 

§²ðêºÜ ´²È²Ú²Ü¦ 

êäÀ                                   

Ø³ñïáõÝáõ ßñç³Ý, 

 ù. Ö³ñï³ñ 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï   

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ 
³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

3 

§êº¶ØºÜî-êîàô¸ô²¦ 

êäÀ   ù. êï»÷., 

ÂáõÙ³ÝÛ³Ý 29/4 

ø³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ, 

Áëï  Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª   µÝ³Ï»ÉÇ, 
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

4 

§ÆèàÜ ¶àðôä¦ êäÀ                                                    

ù. êï»÷., Ð»ùÇÙÛ³Ý 

4³/13 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï   

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª   ¿Ý»ñ·»ïÇÏ 

5 

§¶Èà´²È êîðàÚ¦ êäÀ 

ù. êï»÷., ì³Õ³ñßÛ³Ý  

1 Ýñµ. ïáõÝ 5 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï   

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª   µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ 
³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

6 

§²êê²²¦ êäÀ                                                          

ù. êï»÷., ²é³ù»ÉÛ³Ý 

4³/13 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï   

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª   µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ 
³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

 

2. êáõÛÝ Ññ³Ù³ÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ¹Ý»É µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ 

ÏáÙáõÝ³É ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý µ³ÅÝÇ íñ³: 

 

 

 

 ². ê²ð¶êÚ²Ü 
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²ðò²ÊÆ  Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ 

 

Ð  ð  ²  Ø  ²  Ü 

    §13¦ դեկտեմբերի 2021Ã.               N  2554-² 

ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï 

 

 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü  ´Ü²¶²ì²èÆ  ÈÆòºÜ¼Æ²ÚÆ 

 ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü îð²Ø²¸ðØ²Ü Ø²êÆÜ 

      

 

ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ²Ð ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý  ù³Õ³ù³ßÇÝáõ-

ÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñáí ÉÇó»Ý½³íáñáÕ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 

09.12.2021Ã. »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ (ÏóíáõÙ ¿) ¨ Õ»Ï³í³ñí»Éáí  §ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý 

Ù³ëÇÝ¦ ÈÔÐ ûñ»ÝùÇ 8-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇ »ññáñ¹ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý 

å³Ñ³ÝçÝ»ñáí, 

 

Ñ ñ ³ Ù ³ Û áõ Ù   » Ùª 

 

1. Ü»ñùáÝßÛ³É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ ïñ³Ù³¹ñ»É ÉÇó»Ý½Ç³` ²Ð ï³ñ³ÍùáõÙ 

ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³Ïáí 

½µ³Õí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

 

 

N 

ÈÇó»Ý½³íáñíáÕ ³ÝÓÇ 

³Ýí³ÝáõÙÁ  

¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ 

ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ  

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ  

1 

§êØ²ðÂ 

êÂð²øâºðê¦  êäÀ 

²ëÏ»ñ³ÝÇ ßñç³Ý,  

·. øé³ëÝÇ 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª   µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ 
³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

 

2. êáõÛÝ Ññ³Ù³ÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ¹Ý»É µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ 

ÏáÙáõÝ³É ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý µ³ÅÝÇ íñ³: 

 

 

 

 ². ê²ð¶êÚ²Ü 
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