
         Ա Ր Ց Ա Խ Ի  Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն 

Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ա Կ Ա Ն  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր  

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 25(389) «25» դեկտեմբերի 2019թ. 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

575 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1023-Ն որոշումը 

 
 

576 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1024-Ն որոշումը 

 
 

577 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1025-Ն որոշումը 

 
 

578 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1026-Ն որոշումը 

 
 

579 «Համայնքների վարչական սահմաններում և համայնքների 

վարչական սահմաններից դուրս գտնվող վարձակալության 

տրամադրված հողամասերի վարձավճարների գծով արտո-

նություն սահմանելու  մասին» ԱՀ կառավարության N 1028-Ն 

որոշումը 

 

 

 

 
 

580 «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական 

բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1135-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N1035-Ն որոշումը 

 

 

 

 
 

581 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության  2017 

թվականի փետրվարի 15-ի N 80-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1037-Ն որոշումը 

 

 
 

582 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

մայիսի 11-ի N 350-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն-

ներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1040-Ն որոշումը 

 

 
 

583 «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական 

բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1135-Ն և 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի 

փետրվարի 7-ի N 46-Ա  որոշումներում  փոփոխություններ կա-

տարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1041-Ն որոշումը 

 

 

 

 

 
 

584 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1053-Ն որոշումը 

 
 

585 «Արցախի Հանրապետության 2019-2020 ուսումնական տարվա 

պետական հանրակրթական, մանկապատանեկան 

 

 

 



արտադպրոցական և նախադպրոցական, բարձրագույն, միջին 

մասնագիտական և արհեստագործական ուսումնական 

հաստատությունների ցանցի հաստատման, պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության հիմնադրման, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի 

նոյեմբերի 28-ի N 575 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և 

ֆինանսական միջոցներ հատկացնելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1054-Ն որոշումը 

 

 

 

 

 

 

 
 

586 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության մի 

շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1055-Ն որոշումը 

 

 
 

587 ««Բնապահպանական փորձաքննություն» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի 

փետրվարի 26-ի N 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1056-Ն 

որոշումը 

 

 

 

 

 
 

588 Արցախի Հանրապետության  2019  թվականի պետական 

բյուջեում փոփոխություններ, վերաբաշխում և լրացում ու 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

դեկտեմբերի 28-ի N 1135-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 

լրացում կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1069-Ն 

որոշումը 

 

 

 

 

 
 

589 «Կուսակցության ֆինանսական միջոցների աղբյուրների և 

ծախսերի, ինչպես նաև գույքի մասին հաշվետվության հրապա-

րակման  և ներկայացման կարգը և հաշվետվության ձևը սահմա-

նելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1082-Ն որոշումը 

 

 

 
 

590 «Լիազոր մարմին ճանաչելու, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ոլորտի տնտեսավարող սուբյեկտների հավաստագրման հանձ-

նաժողով ստեղծելու, հանձնաժողովի կազմը, հանձնաժողովի 

աշխատանքների կազմակերպման, տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ոլորտի տնտեսավարող սուբյեկտների 

հավաստագրման կարգը, հավաստագրի ձևը, հավաստագրի 

գործողության ընթացքում ստացված արդյունքների մասին 

հաշվետվության ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1086-Ն որոշումը  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

591 «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի վարչական 

ռեգիստրի ստեղծման ու վարման համար տեղեկությունների 

տրամադրման կարգը և օրինակելի ձևերը սահմանելու մասին» 

ԱՀ կառավարության N 1087-Ն որոշումը  

 

 

 
 

592 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության  2008 

թվականի ապրիլի 1-ի N 256 և 2009 թվականի նոյեմբերի 10-ի N 

731-Ն որոշումների մեջ լրացումներ և փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1090-Ն որոշումը 

 

 

 
 

593 «Ճանապարհային գծանշմանը ներկայացվող պահանջները, դրա 

կիրառման կանոնները, ճանապարհային գծանշման  

 

 



համարները, պատկերներն ու չափերը, ճանապարհային 

ցանկապատերին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման 

և տեղակայման կանոնները, ուղղորդ սարքվածքներին 

ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման և տեղակայման  

կանոնները և արհեստական անհարթություններին ներկայացվող 

պահանջները և դրանց կիրառման  կանոնները հաստատելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 1091-Ն որոշումը 

 

 

 

 

 

 
 

 ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

594 ««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 և դրանց լրացման 

հրահանգները հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի 2018 

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

մասին» ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհրդի N 44-Ն 

որոշումը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ, 

ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ 

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ 
 

 

595 «Անհատ ձեռնարկատեր Սուսաննա Շամիրյանին բժշկական 

օգնության և սպասարկման իրականացման լիցենզիա տալու 

մասին» ԱՀ առողջապահության նախարարի N 335-Ա հրամանը 

 

 
 

596 «Անհատ ձեռնարկատեր Կարինե Մարտիրոսյանին  դեղատնային  

գործունեություն  իրականացնելու լիցենզիա տալու մասին» ԱՀ 

առողջապահության նախարարի N 336-Ա հրամանը 

 

 
 

597 ««Դենտեքս Դենտալ  Գրուպ» սահմանափակ պատասխանատվու-

թյամբ  ընկերության Արցախի մասնաճյուղին տրված լիցենզիայի 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ առողջապահության 

նախարարի N 340-Ա հրամանը 

 

 

 
 

598 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության 

նախարարի 2009 թվականի մարտի 3-ի N 06-Ն հրամանում 

փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ գյուղատնտեսության 

նախարարի N 319-Ն հրամանը  

 

 

 

 
 

599 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների գործունեության 

տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարի N 611-

Ա հրամանը 

 

 
 



600 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիայի գործունեության 

դադարեցման  մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարի N 612-

Ա հրամանը 

 

 
 

601 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների գործունեության 

տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարի N 620-

Ա հրամանը 

 

 
 

602 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիայի գործունեության 

տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարի N 622-

Ա հրամանը 

 

 
 

603 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն 

առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 2014 

թվականի ապրիլի 4-ի N 8-Ն հրամանում փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ ֆինանսների նախարարի N 358-Ն 

հրամանը  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

        12  դեկտեմբերի 2019թ.                                                            N 1023-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

 

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և 

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ 

կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.   

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007  

թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 638 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վերին Հոռաթաղի  գյուղական 

համայնքի հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն 

հավելվածի, համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող, համայնքային 

սեփականություն հանդիսացող, գյուղատնտեսական նպատակային 

նշանակության 0,2 հեկտար և 0,13 հեկտար արոտավայրերը փոխադրել 

բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ հասարակական կառուցա-

պատման հողերի:            

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                         Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

         12  դեկտեմբերի 2019թ.                                                             N 1024-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և 

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ 

կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.    

1. Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի համայնքների 

վարչական սահմաններից դուրս, շրջանի վարչական սահմաններում գտնվող, 

պետական սեփականություն հանդիսացող, անտառային նպատակային 

նշանակության 10,15582 հեկտար արոտավայրերը՝ համաձայն հավելվածի, 

փոխադրել էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթա–

կառուցվածքների նպատակային նշանակության` էներգետիկայի  օբյեկտների 

հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

  

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                         Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

       12  դեկտեմբերի 2019թ.                                                            N 1025-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 
ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և 

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ 

կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.     

1. Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճառ 

քաղաքային համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող, պետական 

սեփականություն հանդիսացող, գյուղատնտեսական նպատակային 

նշանակության 4,9621 հեկտար, 2,562 հեկտար արոտավայրերը և «Թարթառ 

հիդրո գրուպ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության սեփա-

կանություն հանդիսացող, բնակավայրերի նպատակային նշանակության 

0,3213 հեկտար հասարակական կառուցապատման հողը` համաձայն 

հավելվածի, փոխադրել էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ 

ենթակառուցվածքների նպատակային նշանակության` էներգետիկայի 

օբյեկտների հողերի: 

2. Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի վարչակազմի 

ղեկավարին՝ ապահովել սեփական հողամասի նպատակային նշանակության 

փոփոխման պահին առկա կադաստրային արժեքների տարբերության 

գանձումը, եթե հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո 

դրա կադաստրային արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը:  

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                         Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 
 
 
 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

       12  դեկտեմբերի 2019թ.                                                          N 1026-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և 

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ 

կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.      

1. Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի համայնքների 

վարչական սահմաններից դուրս, շրջանի վարչական սահմաններում գտնվող, 

պետական սեփականություն հանդիսացող, գյուղատնտեսական նպատա-

կային նշանակության 2,4573 հեկտար արոտավայրը՝ համաձայն հավելվածի, 

փոխադրել էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուց-

վածքների նպատակային նշանակության` էներգետիկայի  օբյեկտների 

հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

  

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                         Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

           12  դեկտեմբերի 2019թ.                                                          N 1028-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻՑ ԴՈՒՐՍ ԳՏՆՎՈՂ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ 

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 

ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով Արցախի  Հանրապետության  Նախագահի   2017  թվականի  

սեպտեմբերի  25-ի   ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 3-րդ, 6-րդ և 92-

րդ կետերով և հողօգտագործողներին պետական աջակցություն ցուցաբերելու 

նպատակով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Համայնքների վարչական սահմաններում, ինչպես նաև համայնքների 

վարչական սահմաններից  դուրս գտնվող պետական և համայնքային 

սեփականություն հանդիսացող վարձակալության տրամադրված գյուղատն-

տեսական նշանակության հողամասերի գծով 2019 թվականի հունվարի 1-ի 

դրությամբ հաշվարկված և չվճարված վարձավճարները մինչև 2020 թվականի 

մարտի 2-ն ամբողջությամբ վճարած վարձակալ ֆիզիկական և իրավաբանական 

անձանց ազատել 2019 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվարկված և 

չվճարված տուգանքներից: 

2. Սույն որոշման 1-ին կետով սահմանված արտոնությունը տարածել սույն 

որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահին հողամասի վարձակալության գործող 

պայմանագրերով  պարտավորություններ կուտակած  վարձակալների վրա: 

3. Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի և համայնքների  

ղեկավարներին`  

1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց տասնօրյա ժամկետում վարձակալական 

վճարների պարտավորություններ կուտակած ֆիզիկական և իրավաբանական 

անձանց ծանուցել սույն որոշմամբ սահմանված արտոնություններից օգտվելու 

հնարավորության մասին. 

2) սույն որոշմամբ սահմանված արտոնության տրամադրման 

վերջնաժամկետին հաջորդող տասնօրյա ժամկետում կատարել հաշվարկված և 

չվճարված տուգանքների վերահաշվարկ ու արտոնության կիրառման վերաբերյալ 

իրազեկել արտոնություն ստացած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց: 

4. Սահմանել, որ սույն որոշման 1-ին կետով սահմանված արտոնությունների 

տրամադրման հետևանքով համայնքների 2020 թվականի բյուջեների 

եկամուտների նվազեցումը ենթակա է փոխհատուցման Արցախի 

Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին: 

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                         Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

       12  դեկտեմբերի 2019թ.                                                          N 1035-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1135-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի 

մասին» օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության 

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

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

կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի 

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

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-

ի «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի 

կատարումն ապահովող միջոցառումների և Արցախի Հանրապետության 2019 

թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» N 1135-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  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                         Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 



Հավելված 

Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2019 թվականի 

դեկտեմբերի 12-ի N 1035-Ն  որոշման 
 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ 

ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N  1135-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2  ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
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 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ - - - - 

   

 այդ թվում` 
    

10    ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
- - - - 

 

1   Վատառողջություն և 

անաշխատունակություն 
- - - 1270.0 

 
 2  Անաշխատունակություն - - - 1270.0 

 

  02 Պետական աջակցություն «Ստեփա-

նակերտի պրոթեզաօրթոպեդիկ 

կենտրոն» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությանը 

- - - 1270.0 

 

   ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

- - - 1270.0 

 

2   Ծերություն - - - 7730.0 

 

 1  Ծերություն - - - 7730.0 

 

  01 Սպայական անձնակազմի  և նրանց 

ընտանիքների անդամների 

կենսաթոշակներ 

- - - 9000.0 

 

   ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

- - - 9000.0 

 
  06 Աշխատանքային կենսաթոշակներ - - - (1270.0) 

 

   ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

- - - (1270.0) 

 

7   Սոցիալական հատուկ 

արտոնություններ (այլ դասերին 

չպատկանող) 

- - - (9000.0) 

 

 1  Սոցիալական հատուկ 

արտոնություններ (այլ դասերին 

չպատկանող) 

- - - (9000.0) 

 

  03 Հայրենական մեծ պատերազմի 

վետերանների պատվովճարներ 
- - - 1000.0 



 

   ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

- - - 1000.0 

 

  04 Ամենամսյա դրամական 

օգնություններ և պարգևավճարներ 
- - -  (10000.0) 

 

   ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն 

- - - (10000.0) 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                    Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

      12  դեկտեմբերի 2019թ.                                                          N 1037-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 15-Ի N 80-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածին հա-

մապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը որոշում  է.  

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2017 

թվականի  փետրվարի 15-ի «Արցախի Հանրապետության զինվորական 

հաշմանդամություն ունեցող 1-ին, 2-րդ խմբերի հաշմանդամներին, Արցախի 

Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ, Մատաղիս, Տոնաշեն 

գյուղական համայնքներում փաստացի բնակվող անձանց օգտագործված 

էլեկտրաէներգիայի և (կամ) բնական գազի դիմաց պետական ֆինանսական 

աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 80-Ն որոշման 4-

րդ կետում «2019» թիվը փոխարինել «2020» թվով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի 

հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 
«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

          12  դեկտեմբերի 2019թ.                                                          N 1040-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՄԱՅԻՍԻ 11-Ի N 350-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածին համա-

պատասխան՝  Արցախի  Հանրապետության կառավարությունը որոշու մ  է.  

1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մայիսի 

11-ի «Արցախի Հանրապետությունում բուսաբուծության համալիր զարգաց-

ման ծրագիրը հաստատելու մասին» N 350-Ն որոշման հավելվածում 

կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները՝ 

1) 15-րդ կետի՝ 

ա. 2-րդ ենթակետում «նռան» բառից հետո լրացնել «և ընկուզենու» 

բառերը, 

բ. 7-րդ ենթակետի «:» կետադրական նշանը փոխարինել «.» կետադրական 

նշանով, 

գ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 8-րդ ենթակետ. 

«8) 2019 թվականին Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի 

բարձրադիր գոտում պտղատու այգիների հիմնադրման նպատակով 

տնկիների ձեռքբերում և անհատույց տրամադրում:». 

2) 23-րդ կետում՝ 

ա. 2-րդ ենթակետի 2-րդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«Սույն կետի 1-ին ենթակետի «ե» (անձրևացման շարժական համակարգի 

մասով) պարբերությունով նախատեսված կուլտուրաների մշակության 

համար համակարգի արժեքի 50 տոկոսը տրամադրվում է անհատույց, բայց ոչ 

ավել, քան 7 500 000 ՀՀ դրամ, մյուս 50 տոկոսը՝ անտոկոս փոխառության 

տեսքով, իսկ  համակարգի արժեքը տրամադրվող պետական աջակցության 

չափը գերազանցելու դեպքում գերազանցող մասը և համակարգի տեղադրման 

արժեքը տրամադրվում է հողօգտագործողների կողմից:», 

բ. 6-րդ ենթակետի «ա» պարբերությունում և 9-րդ ենթակետում  «1-ին 

ենթակետի «բ» և «ե» (անձրևացման շարժական համակարգի մասով) պարբե-

րություններով» բառերը փոխարինել «1-ին ենթակետի «բ» պարբերությունով» 

բառերով, 

գ. 6-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունից հանել «(անձրևացման ստացիո-

նար համակարգի մասով)» բառերը, 

դ. 8-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«բ. հանձնաժողովի կողմից ներկայացված ցանկի հիման վրա 

ապահովում է գործընթացի իրականացումը՝ սույն կետի 1-ին ենթակետի «ե» 

(անձրևացման շարժական համակարգի մասով) պարբերությունով 



նախատեսված կուլտուրաների մշակությամբ զբաղվող հողօգտագործողների 

հետ կնքելով  անհատույց և անտոկոս փոխառությամբ տրամադրման 

պայմանագրեր, իսկ  սույն կետի 1-ին ենթակետի «բ» և «դ» պարբերություն-

ներով նախատեսված կուլտուրաների մշակությամբ զբաղվող 

հողօգտագործողների հետ՝ անտոկոս փոխառության պայմանագրեր՝ 

նախատեսելով սույն կետի 6-րդ ենթակետով «բ» պարբերությունով և 7-րդ 

ենթակետով նախատեսված դրույթները.». 

3) 24-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«24. Նռան և ընկուզենու տնկիների ձեռքբերում և տրամադրում. 

1) Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչական սահմաններում 

սեփականության, վարձակալության և անհատույց օգտագործման 

իրավունքով հատկացված տարածքներում նռան այգի հիմնադրելու դեպքում 

հողօգտագործողներին անհատույց տրամադրվում են նռան տնկիներ՝ 1 

հեկտարի հաշվարկով 625 հատ տնկի և ընկուզենու տնկիներ՝ 1 հեկտարի 

հաշվարկով 278 հատ տնկի. 

2) նռան և ընկուզենու տնկիները ձեռք են բերվում նախարարության 

կողմից և վարչակազմի ղեկավարի ներկայացրած տեղեկության հիման վրա 

հանձնվում են վարչակազմին՝ հողօգտագործողներին անհատույց 

տրամադրման գործընթացն ապահովելու նպատակով.  

3) Ծրագրից օգտվելու (նռան և ընկուզենու տնկիների անհատույց 

տրամադրում) պարտադիր պայման է հանդիսանում նռան այգի հիմնադրելու 

դեպքում նվազագույնը 1 հեկտար մակերեսով հողատարածքի համար այգի 

հիմնադրելու նպատակով հայտի ներկայացումը, այդ հողատարածքը 

ոռոգման ջրով ապահովված լինելը (բացառությամբ ընկուզենու այգի 

հիմնադրելու դեպքում), համայնքի վարչական սահմաններից դուրս գտնվող 

պետական սեփականություն համարվող գյուղատնտեսական նշանակության 

տարածքների դեպքում՝ շրջանի վարչակազմի, իսկ համայնքի վարչական 

սահմաններում գտնվող գյուղատնտեսական նշանակության տարածքների 

դեպքում՝ համայնքի ղեկավարի կողմից տրված տեղեկանքը հողատարածքը 

տունկին պատրաստ (հերկված, տեղաձևած և փոսերը փորած) լինելու մասին. 

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկանքները ստորագրում է 

նաև համապատասխան շրջանի համայնքը սպասարկող գյուղատնտեսը. 

5) ագրոտեխնիկական ժամկետներում տրամադրված տնկիների ոչ 

նպատակային օգտագործման դեպքում տրամադրված նռան և ընկուզենու 

տնկիների արժեքը  հողօգտագործողների կողմից ենթակա է վերադարձման 

պետական բյուջե. 

6) տրամադրված տնկիների նպատակային օգտագործումը ստուգելու 

նպատակով Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի 

հրամանով ստեղծվում է հանձնաժողով. 

7) շրջանների վարչակազմի ղեկավարները տնկիների բաշխման 

գործընթացն ավարտելուց հետո նախարարություն են ներկայացնում 

հաշվետվություն կատարած աշխատանքների մասին. 

8) ընկուզենու տնկիների մասով Ծրագիրը գործում է մինչև 2020 

թվականի հունվարի 1-ը:». 

4) 27-րդ կետից հետո լրացնել 27.1-ին կետ՝ հետևյալ բովանդակությամբ. 



«27.1 Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի բարձրադիր 

գոտում պտղատու այգիների հիմնադրման նպատակով տնկիների 

ձեռքբերում և անհատույց տրամադրում. 

1) Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի բարձրադիր գոտում 
սեփականության, վարձակալության և անհատույց օգտագործման 

իրավունքով հատկացված տարածքներում նվազագույնը 0,5 հեկտար 

մակերեսով ամբողջական հողատարածքում այգի հիմնադրելու համար 

հողօգտագործողներին անհատույց տրամադրվում են խնձորենու, տանձենու, 

արևելյան խուրմայի, կեռասենու, սև սալորենու, սերկևիլենու, տխլենու, 

զկեռենու և ընկուզենու տնկիներ՝ համաձայն N  3 աղյուսակի. 

2) տնկիները ձեռք են բերվում նախարարության կողմից  և Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի 

ներկայացրած տեղեկության հիման վրա հանձնվում են վարչակազմին՝  

հողօգտագործողներին անհատույց տրամադրման գործընթացն ապահովելու 

նպատակով.  

3) Ծրագրից օգտվելու (տնկիների անհատույց տրամադրում) պարտադիր 

պայման է հանդիսանում 900 մետր և ավելի բարձր գոտիներում նվազագույնը 

0,5 հեկտար մակերեսով հողատարածքի համար այգի հիմնադրելու 

նպատակով հայտի ներկայացումը, համայնքի վարչական սահմաններից 

դուրս գտնվող պետական սեփականություն համարվող գյուղատնտեսական 

նշանակության տարածքների դեպքում՝ շրջանի վարչակազմի, իսկ համայնքի 

վարչական սահմաններում գտնվող գյուղատնտեսական նշանակության 

տարածքների դեպքում՝ համայնքի ղեկավարի կողմից տրված տեղեկանքը 

հողատարածքը տունկին պատրաստ (հերկված, տեղաձևած և փոսերը փորած) 

լինելու մասին. 

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկանքները ստորագրում է 

նաև համապատասխան շրջանի համայնքը սպասարկող գյուղատնտեսը. 

5) ագրոտեխնիկական ժամկետներում տրամադրված տնկիների ոչ 

նպատակային օգտագործման դեպքում տրամադրված տնկիների արժեքը 

հողօգտագործողների կողմից ենթակա է վերադարձման պետական բյուջե. 

6) տրամադրված տնկիների նպատակային օգտագործումն ստուգելու 

նպատակով Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի 

հրամանով ստեղծվում է հանձնաժողով. 

 7) Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի վարչակազմի 

ղեկավարը տնկիների բաշխման գործընթացն ավարտելուց հետո 

նախարարություն է ներկայացնում հաշվետվություն կատարած 

աշխատանքների մասին. 

8) Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի բարձրադիր գոտում 

պտղատու այգիների հիմնադրման նպատակով տնկիների ձեռքբերման և 

անհատույց տրամադրման ծրագիրը գործում է մինչև 2020 թվականի 

հունվարի 1-ը:». 

5) N 2 աղյուսակի «Բուսաբուծության զարգացման ծրագրի իրագործման 

համար պահանջվող ներդրումները 2019 թվականի համար» աղյուսակը 

շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 հավելվածի.  

6) հավելվածում լրացնել N 3 աղյուսակ՝ համաձայն N 2 հավելվածի: 



2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2019 թվականի 

հոկտեմբերի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 
«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   
 

 

 

 



Հավելված N1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի դեկտեմբերի 12-ի N 1040-Ն  որոշման 

 

«Աղյուսակ N2 

Բուսաբուծության զարգացման ծրագրի իրագործման համար պահանջվող ներդրումները 2019 թվականի համար 
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1 
Կաթիլային 

համակարգ 
254       381000000       1700000  11300000           394000000   394000000     

2 

Եգիպտա-

ցորեն 

(հատիկ) 

4000 16     64000 254400000                 254400000 80020000   174380000 

3 
Հնդկացո-

րեն 
1937.5 80     155000 109275000                 109275000     109275000 

4 
Արևածա-

ղիկ 
2800 5     14000 55860000           280000 140000 140000 55860000 55860000     

5 Սոյա 550 60     33000 24585000         66 55000 27500 27500 24585000     24585000 

6 Կտավատ 6700 50     335000 247900000                 247900000 247900000     

7 Սորգո 50 12     600 480000                 480000 480000     

8 Սիսեռ 290 100     29000 32190000                 32190000     32190000 

9 Ոսպ 100 120     12000 8640000                 8640000 8640000     

10 Ոլոռ 260 200     52000 22100000                 22100000 22100000     

11 Հլածուկ 200 6     1200 1044000           20000 10000 10000 1044000     1044000 

12 Կորնգան 1000 100     100000 58500000                 58500000   52500000 6000000 

13 Առվույտ 950 20     19000 47500000                 47500000   47500000   

14 Ծխախոտ     1000             10000000         10000000 10000000     

15 
Բանջարե-

ղեն 
186           37230000               37230000 37230000     

16 Կարտոֆիլ 51.8           7770000               7770000 7770000     

17 Ջերմոցային 3.5           7000000               7000000 7000000     



տնտեսու-

թյուն 

18 
Նռան 

տնկիներ 
953 625       89350000                 89350000 89350000     

19 
Այլ 

տնկիներ 
90         33650000                 33650000 33650000       

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 20375.80   1000 381000000   985474000 52000000 1700000 11300000 10000000 66 355000     1441474000 994000000 100000000 347474000 

»: 
 
 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                                        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  



Հավելված N 2  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի դեկտեմբերի 12-ի  N 1040-Ն որոշման 

 
 

Աղյուսակ N 3 

ԱՀ  Ասկերանի շրջանի բարձրադիր գոտում պտղատու այգիների հիմնադրման 

համար տրամադրվող տնկիների  քանակները 1 հեկտարի համար                           

Հ/հ Պտղատեսակը 
Տնկման 

սխեմա 

Մեկ հեկտարի համար պահանջվող 

տնկիների քանակ (հատ) 

1 Խնձորենի    4X5 500 

2 Տանձենի  5X5 400 

3 Արևելյան խուրմա 5X5 400 

4 Կեռասենի 6X6 278 

5 Սև  սալորենի 4X5 400 

6 Սերկևիլենի 4X5 500 

7 Տխլենի 4X5 500 

8 Զկեռենի 4X5 500 

9 Ընկուզենի 6X6 278 
 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                   Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

     12  դեկտեմբերի 2019թ.                                                          N 1041-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ,  ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 

ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի  N 1135-Ն ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 7-Ի  N 46-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի 

մասին»  օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքի  37-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության 

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

սահմանված կարգի 3-րդ, 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և Արցախի 

Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Արցախի 

Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող 

միջոցառումների և Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյու-

ջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» N 1135-Ն որոշման N 2 հավելվածի N 1 

աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն  

հավելվածի: 

2. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 

7-ի «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեով 

նախատեսված գյուղատնտեսական ծրագրերի և միջոցառումների մասին»  N 46-Ա 

որոշմամբ հաստատված հավելվածի՝  

1) 6-րդ կետում «18 000, 0» թիվը փոխարինել «18 847,0» թվով. 

2) 11-րդ կետում «2 391 774,8» թիվը փոխարինել «2 321 774,8» թվով. 

3) 11-րդ կետի`   

ա. 2-րդ տողում «400 000,0» թիվը փոխարինել «440 000,0» թվով, 

բ. 6-րդ տողում «1 104 000,0» թիվը փոխարինել «994 000,0» թվով. 

4) 14-րդ կետում «110 000,0» թիվը փոխարինել «97 848,5» թվով. 

5) 16-րդ կետում «79 000,0» թիվը փոխարինել «83 574,0» թվով. 

6) 17-րդ կետում «267 000,0» թիվը փոխարինել «337 000,0» թվով. 

7) «ԸՆԴԱՄԵՆԸ» տողում «4 938 101,1» թիվը փոխարինել «4 931 370,6» թվով: 
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2019 թվականի 

սեպտեմբերի 17-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

  

«Հաստատում եմ» 

 
ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                             Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 



Հավելված  

Արցախի Հանրապետության  

կառավարության 2019 թվականի 

դեկտեմբերի 12-ի N 1041-Ն որոշման 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի  N 1135-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 

ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
(հազար դրամ) 
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Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են 

դրական նշանով, իսկ նվազե-

ցումները` փակագծերում) 
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Տարի 

        ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ - - - - 

        այդ թվում`         

04 

  

 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
- - - (76 730.5)  

 2 

 

 Գյուղատնտեսություն, անտառային 

տնտեսություն, ձկնորսություն և 

որսորդություն 

- - - (76 730.5)  

 

 

1  Գյուղատնտեսություն - - - (6 730.5) 

 

  

07 Խորհրդատվական և տպագրական 

ծառայությունների ու մոնիթորինգի 

կազմակերպում 

- - - 847.0 

 

  

 ԱՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
- - - 847.0 

 

  

12 Գյուղատնտեսական միջոցառում-

ների իրականացման ծրագրեր 
- - - (70 000.0) 

 

  

 ԱՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
- - - (70 000.0) 

 

  

15 Արցախի Հանրապետությունում 

անասնապահության զարգացման 

խթանման ծրագիր 

- - - (12 151.5) 

 

  

 ԱՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
- - - (12 151.5) 

 

  

17 Անասնապահության 

կանոնակարգում և արոտների 

կառավարում 

- - - 4 574.0 

 

  

 ԱՀ գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
- - - 4 574.0 

06 

  

 ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒ-

ԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

- - - 70 000.0 

 3 

 

 Ջրամատակարարում - - - 70 000.0 

 

 

1  Ջրամատակարարում - - - 70 000.0 

 

  

02 Ջրամբարների, ջրանցքների, 

ջրատարների վերանորոգում, 

վերականգնում և պահպանում 

- - - 70 000.0 



11 

  

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ 

ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ 
- - - 6 730.5 

 

1 

 

 Պետական բյուջեի և համայնքների 

պահուստային ֆոնդեր 
- - - 6 730.5 

 

 

1 

 Պետական բյուջեի պահուստային 

ֆոնդ 
- - - 6 730.5 

 

  

01 Պետական բյուջեի պահուստային 

ֆոնդ 
- - - 6 730.5 

 

  

 ԱՀ կառավարություն - - - 6 730.5 

 
 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                   Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

       16  դեկտեմբերի 2019թ.                                                          N 1053-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և 

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ 

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

թվականի մարտի 4-ի N 144 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Հադրութի շրջանի Ազոխի գյուղական համայնքի հողերի 

օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի, համայնքի 

վարչական սահմաններում գտնվող, պետական սեփականություն 

հանդիսացող, գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,01605 

հեկտար և 0,007 հեկտար արոտավայրերը փոխադրել բնակավայրերի 

նպատակային նշանակության` հասարակական կառուցապատման հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

  

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                         Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

     16  դեկտեմբերի 2019թ.                                                          N 1054-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2019-2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ   

ՊԵՏԱԿԱՆ  ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ, ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ԱՐՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ  

ԵՎ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ, ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ,  ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ 

ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆՑԻ 

ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ, ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ 

ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ, ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 575  

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների 

մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածը, «Նախադպրոցական կրթության մասին» 

օրենքի 13-րդ հոդվածը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության  կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Հաստատել  Արցախի  Հանրապետության 2019-2020 ուսումնական 

տարվա պետական հանրակրթական, մանկապատանեկան, արտադպրո-

ցական և նախադպրոցական, բարձրագույն, միջին մասնագիտական և 

արհեստագործական ուսումնական հաստատությունների ցանցը` համաձայն 

հավելվածի: 

2. Դադարեցնել «Նոր Մարաղայի  Վ. Համբարձումյանի  անվան միջնա-

կարգ  դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության Ջրաբերդի 

մասնաճյուղի  գործունեությունը:  

3. «Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական 

կենտրոն», «Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն»  

պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններում 2020 թվականի 

հունվարի 1-ից բացել համապատասխանաբար մեկական խումբ: 

4. «Կամավոր ֆիզկուլտուրայի մարզական կենտրոն» հասարակական 

կազմակերպությունում, «Հանրապետական մանկապատանեկան 

մարզադպրոց», «Հադրութի մանկապատանեկան մարզադպրոց», «Ասկերանի 

մանկապատանեկան մարզադպրոց» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություններում 2020 թվականի հունվարի 1-ից բացել 

համապատասխանաբար մեկ,  երկու,  երկու և չորս  խմբեր:  

5. «Բերդաշենի պետական մանկապարտեզ» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունում 2020 թվականի հունվարի 1-ից բացել մեկ 

նախադպրոցական խումբ: 

6. «Սոնասարի Ս. Կյուրեղյանի անվան  միջնակարգ դպրոց»  պետական 

ոչ առևտրային կազմակերպությունում բացել մեկ նախադպրոցական խումբ՝ 

շաբաթական հնգօրյա և օրական ութժամյա տևողությամբ:  

7. Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի 

ղեկավարին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո տասնօրյա ժամկետում՝ 



1) հաստատել «Սոնասարի Ս. Կյուրեղյանի անվան  միջնակարգ դպրոց» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը սեփականության և 

անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնվող գույքի կազմը. 

2) «Սոնասարի Ս. Կյուրեղյանի անվան  միջնակարգ դպրոց» պետական 

ոչ առևտրային կազմակերպությանը կից նախադպրոցական խմբի 

գործունեությունն ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կրթության և գիտության նախարարի 2013 թվականի օգոստոսի 27-ի 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ուսումնական հաստատու-

թյունների նախապատրաստական խմբերի օրինակելի հաստիքացուցակը 

հաստատելու մասին» N 188/Մ  հրամանին համապատասխան և այդ խմբում 

ընդգրկել կրտսեր, միջին և ավագ տարիքային խմբերի երեխաներին: 

8. Հիմնադրման միջոցով ստեղծել «Շոշի պետական մանկապարտեզ» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն:  

9. Սահմանել, որ «Շոշի պետական մանկապարտեզ» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության գործունեության առարկան և նպատակը 

նախադպրոցական կրթական բնույթի գործառույթների իրականացումն է: 

10. «Շոշի պետական մանկապարտեզ» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության կառավարման, ինչպես նաև «Պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի  «գ», «դ», 

«ե», «է» կետերով և 14-րդ հոդվածով նախատեսված լիազորությունները 

վերապահել Արցախի  Հանրապետության Ասկերանի շրջանի վարչակազմին: 

11. Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի վարչակազմի 

ղեկավարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո տասնօրյա ժամկետում`  

1) հաստատել`   

ա. «Շոշի պետական մանկապարտեզ» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության սեփականության իրավունքով հանձնվող և անհատույց 

օգտագործման իրավունքով ամրացվող գույքի կազմը,  

բ. «Շոշի պետական մանկապարտեզ» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության կանոնադրությունը` հիմք ընդունելով Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության  2007 թվականի մարտի 27-ի 

N 131 որոշմամբ հաստատված «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

պետական նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը, և այն 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

ներկայացնել պետական գրանցման.  

2) ձևավորել «Շոշի պետական մանկապարտեզ» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության կառավարման մարմինը և ապահովել նրա 

գործունեությունը:  

12. Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը`  

 «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի 

մասին»  օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 1 խմբի 1 դասի «03 Նախադպրոցա-

կան հիմնարկներ» ծրագրով նախատեսված գումարից Արցախի Հանրապե-

տության՝ Ասկերանի շրջանի և Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմերին 2019 

թվականին հատկացնել համապատասխանաբար 3 379 000  (երեք միլիոն  

երեք հարյուր յոթանասունինը հազար) ՀՀ դրամ և 1 088 400  (մեկ միլիոն 

ութսունութ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ (բյուջետային ծախսերի 

տնտեսագիտական դասակարգման 451100 «Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական 



պետական կազմակերպություններին» հոդվածով)՝ «Շոշի պետական 

մանկապարտեզ» և «Սոնասարի Ս. Կյուրեղյանի անվան  միջնակարգ դպրոց»  

պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների նոյեմբեր-դեկտեմբեր 

ամիսների պահպանման ծախսերն իրականացնելու  համար:  

13. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 

թվականի նոյեմբերի 28-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ» պետական 

հիմնարկները վերակազմակերպելու, «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը 

հաստատելու մասին» N 575 որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 71-րդ 

տողի` «Նոր Մարաղայի Վ. Համբարձումյանի անվան միջնակարգ դպրոցի Նոր 

Ջրաբերդի մասնաճյուղ» բառերը հանել: 

14. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ  դրա գործողությունը տարածվում է 2019 թվականի 

սեպտեմբերի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                      Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Հավելված   

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի դեկտեմբերի 16-ի  N 1054-Ն որոշման 

 
Ց Ա Ն Ց 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019-2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ, ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ԱՐՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ  

ԵՎ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ, ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ,  ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  

ԵՎ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

     
1. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐ 

 

Շրջանը 

(Քաղաքը) 

Քաղաքային վայրեր Գյուղական վայրեր Ընդամենը 
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Ստեփանակերտ 9 1 1 1 12 - - - - 9 1 1 1 12 

Ասկերան - - - 1 1 9 23 - 32 9 23 - 1 33 

Մարտակերտ 1 - - 1 2 7 26 - 33 8 26 - 1 35 

Մարտունի 4 1 - 2 7 8 21 - 29 12 22 - 2 36 

Հադրութ - - - 1 1 10 15 - 25 10 15 - 1 26 

Շուշի  -  1 1 1 4 - 5 1 4  1 6 

Շահումյան - 1 - - 1 5 10 - 15 5 11 - - 16 

Քաշաթաղ - 4 - - 4 11 38 - 49 11 42 - - 53 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 14 7 1 7 29 51 137 - 188 65 144 1 7 217 

 
2. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ԴԱՍԱՐԱՆ-ԼՐԱԿԱԶՄԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ 

Շրջանը 

(Քաղաքը) 

Քաղաքային վայրեր Գյուղական վայրեր Ընդամենը 

1-4 5-9 10-12 Ընդ. 1-4 5-9 10-12 Ընդ. 1-4 5-9 10-12 Ընդ. 

Ստեփանակերտ 129 153 42 324     129 153 42 324 

Ասկերան 8 8 3 19 91 125.5 49.5 266 99 133.5 52.5 285 

Մարտակերտ 16 18 6 40 107.5 147.5 59.5 314.5 123.5 165.5 65.5 354.5 

Մարտունի 36 44 19 99 86 118 54 258 122 162 73 357 

Հադրութ 8 10 7 25 67.5 98 50.5 216 75.5 108 57.5 241 

Շուշի 9 11 3 23 8.5 13 6 27.5 17.5 24 9 50.5 

Շահումյան 4 5 3 12 36 52 21 109 40 57 24 121 

Քաշաթաղ 16 20 11 47 104 130 59 293 120 150 70 340 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 226 269 94 589 500.5 684 299.5 1484 726.5 953 393.5 2073 

 
3. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎԸ 

Շրջանը 

(քաղաքը)/ 

դասարանը 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ընդա-

մենը 

Ստեփանակերտ 873 898 943 864 984 817 715 654 625 325 293 331 8322 

Ասկերան 228 235 250 285 263 209 243 190 185 129 101 136 2454 

Մարտակերտ 298 342 306 375 348 321 284 285 257 205 167 179 3367 

Մարտունի 310 318 326 348 382 333 328 321 273 247 224 232 3642 

Հադրութ 178 184 197 196 229 169 168 175 185 128 110 142 2061 

Շուշի 61 76 75 79 96 80 57 66 71 32 27 25 745 

Շահումյան 74 70 64 75 87 65 64 65 58 40 38 39 739 

Քաշաթաղ 191 190 214 234 184 186 191 167 174 117 103 117 2068 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2213 2313 2375 2456 2573 2180 2050 1923 1828 1223 1063 1201 23398 



 
4. ԱՐՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Շրջանը 

(Քաղաքը) 

Մանկ. ստեղծ. 

կենտրոններ 

Մարզական 

դպրոցներ 

Շախմատի 
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ԸՆԴԱՄԵՆԸ 
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Հանրապետական    

 

 

 

1 38 418 1 28 297 2 66 715 

Ստեփանակերտ 1 106 1300 1 53 670    2 159 1970 

Ասկերան 1 38 365 1 25 237    2 63 602 

Մարտակերտ 1 35 420 1 23 296    2 58 716 

Մարտունի 1 35 375 1 34 369    2 69 744 

Հադրութ 1 39 470 1 21 293    2 60 763 

Շուշի 1 31 316 1 13 148    2 44 464 

Շահումյան 1 7 56 1 10 124    2 17 180 

Քաշաթաղ    1 15 181    1 15 181 

ԿՖՄԸ մարզադպրոց    1 30 280    1 30 280 

Ընդամենը 7 291 3302 10 262 3016 1 28 297 18 581 6615 

 

5. ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐ 

 

6. ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐ 
Շրջանը (քաղաքը) Հիմնարկների քանակը Խմբերի թիվը Երեխաների թիվը 

Ստեփանակերտ                   6 30 1110 

Ասկերանի շրջան                8 16 353 

Մարտակերտի շրջան        7+1* 19 433 

Մարտունու շրջան        9 29 710 

Հադրութի շրջան              4 7 178 

Շուշիի շրջան 2 6 152 

Շահումյանի շրջան 1 2 44 

Քաշաթաղի շրջան 3 7 166 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 40/1* 114 3108 

*Թալիշի մանկապարտեզը գործելու է 2020 թվականի հունվարի 1-ից 

 

 

 

 

Շրջանը 

(Քաղաքը) 

Երաժշտական 

դպրոցներ 

Արվեստի 

դպրոցներ 

Երաժշտական 

վարժարան 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

քանակը սաների 

թիվը 

քանա-

կը 

սաների 

թիվը 

քանակը սաների 

թիվը 

քանակը սաների 

թիվը 

  Ստեփանակերտ 1 553 1 516 1 43 3 1112 

Ասկերան   2 412   2 412 

Մարտակերտ   2 312   2 312 

Մարտունի   2 580   2 580 

Հադրութ   2 340   2 340 

Շուշի   1 379   1 379 

Քաշաթաղ   1 278   1 278 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1 553 11 2817 1 43 13 3413 



7. ԴՊՐՈՑԻՆ ԿԻՑ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐ 
Շրջանը  (քաղաքը) Նախադպրոցական խմբերի քանակը 

Խմբերի թիվը Երեխաների թիվը 

Ստեփանակերտ                   33 903 

Ասկերանի շրջան                6 88 

Մարտակերտի շրջան        10 159 

Մարտունու շրջան        8 111 

Հադրութի շրջան              8 93 

Շուշիի շրջան 2 23 

Շահումյանի շրջան 3 72 

Քաշաթաղի շրջան 3 39 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ                       73 1488 

 

8. ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

 

9. ՇՈՒՇԻԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

 

ՇՈՒՇԻԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՄԻՋԻՆ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 
 Առկա ուսուցում 

Անվճար 

ուսուցմամբ 

սովորողնե-

րի թիվը 

Վճարովի 

ուսուցմամբ 

սովորողնե-

րի թիվը 

Ընդա-

մենը 

Որից` ավարտողները 

Անվճար 

ուսուցմամբ 

սովորողների 

թիվը 

Վճարովի 

ուսուցմամբ 

սովորողնե-

րի թիվը 

Ուսանողների թիվը 339 10 349 85 5 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 339 10 349 85 5 

 

 

 Առկա ուսուցում 

Անվճար 

ուսուցմամբ 

սովորող-

ների թիվը 

Վճարովի 

ուսուցմամբ  

սովորող-

ների թիվը 

Ընդա-

մենը 

Որից` ավարտողները 

Անվճար 

ուսուցմամբ 

սովորողների 

թիվը 

Վճարովի 

ուսուցմամբ 

սովորողների 

թիվը 

Ուսանողների թիվը 

(բակալավր) 
626 808 1434 178 218 

Մագիստրանտների թիվը 198 141 339 100 72 

Ասպիրանտների թիվը 9 - 9 3 - 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 833 949 1782 281 290 

 Առկա ուսուցում 

Անվճար  

ուսուց-

մամբ  սո-

վորողնե-

րի թիվը 

Վճարովի 

ուսուց-

մամբ  սո-

վորող-

ների թիվը 

Ընդա-

մենը 

Որից՝ ավարտողները 

Անվճար  

ուսուցմամբ  

սովորող-

ների թիվը 

Վճարովի 

ուսուցմամբ  

սովորող-

ների թիվը 

Ուսանողների թիվը 

(բակալավր) 
142 177 319 82 64 

Մագիստրանտների թիվը 61 42 103 28 15 

Ասպիրանտների թիվը - 8 8 - 3 

Ընդամենը 203 227 430 110 82 



10.  ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 Առկա ուսուցման սովորողների թիվը 

Անվճար 

ուսուցմամբ 

սովորող-

ների թիվը 

Վճարովի 

ուսուց-

մամբ սո-

վորողների 

թիվը 

Ընդա-

մենը 

Որից` ավարտողները 

Անվճար 

ուսուցմամբ 

սովորողների 

թիվը 

Վճարովի 

ուսուցմամբ 

սովորողների 

թիվը 

Ստեփանակերտի Սայաթ-

Նովայի անվան 

երաժշտական քոլեջ 

125 36 161 27 1 

Ստեփանակերտի 

պարարվեստի քոլեջ 
68 - 68 15 - 

Ստեփանակերտի  

Թ. Քամալյանի անվան  

բժշկական քոլեջ 

109 308 417 30 80 

Շուշիի Ա. Խաչատրյանի 

անվան հումանիտար 

քոլեջ 

106  106 24  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 408 344 752 96 81 

 

11. ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆՆԵՐ 
  Խմբերի 

թիվը 

Անվճար ուսուցմամբ 

սովորողների թիվը 

Վճարո-

վի 

Ընդամենը 

1 Ստեփանակերտի արհեստա-

գործական ուսումնարան 

17 300  300 

2 Մարտունու արհեստա-

գործական ուսումնարան 

12 112  112 

3 Շուշիի «Ե.Մոզյան արհեստա-

գործական ուսումնարան» 

հիմնադրամ 

18 155  155 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 47 567  567 

 

Ծանոթություն` 

ա) Ստեփանակերտ քաղաքում գործում է Երևանի  պետական համալսարանին 

առընթեր Ա. Շահինյանի անվան ֆիզմաթ դպրոցի Ստեփանակերտի մասնաճյուղը` 12 

դասարանով, 301 սովորողների ընդգրկմամբ և Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության նախարարության ռազմամարզական վարժարանը` 9 դասարանով, 

102 սովորողների ընդգրկմամբ: 

բ) Շուշի քաղաքում գործում է Դանիել Ղազարյանի անվան հանրակրթական 

երաժշտական մասնագիտացված ոչ պետական դպրոցը` 12 դասարանով, 192 

սովորողների և դպրոցին կից նախադպրոցական 1 խմբի`  16 երեխայի  ընդգրկմամբ: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                  Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 
 
 
 
 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

     16  դեկտեմբերի 2019թ.                                                          N 1055-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ   

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ 

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

թվականի ապրիլի 27-ի «Օգտակար հանածոների որակական անալիտիկ 

տվյալների հսկողության մասին» N 161 որոշման մեջ կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները. 

1) որոշման նախաբանում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

ընդերքի մասին օրենսգրքի 28-րդ հոդվածի» բառերը փոխարինել «Արցախի 

Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 45-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ 

կետի» բառերով. 

2) որոշման 2-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների 

վարչության» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության 

բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարության» բառերով. 

3) որոշման 3-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել: 

2.  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 

թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փոր-

ձաքննություն իրականացնող լիազորված պետական մարմնի մասին» N 735 

որոշման 1-ին կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների 

վարչությանը» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության 

բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարությանը» բառերով: 

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 

թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 

փորձաքննության մասնագիտական իրավասության հավաստագիր տալու 

կարգը հաստատելու մասին»  N 736 որոշմամբ հաստատված հավելվածում 

կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) հավելվածի 3-րդ կետում  «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր (այսուհետ` վարչություն)» բառերը փոխարինել 

«Արցախի Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների 

նախարարությունը (այսուհետ` նախարարություն)» բառերով. 

2) հավելվածի 4-րդ կետի, 5-րդ կետի «ա» և «բ» ենթակետերում և 11-րդ 

կետում  «վարչություն» բառը և դրա համապատասխան հոլովաձևերը փոխա-

րինել «նախարարություն» բառով և դրա համապատասխան հոլովաձևերով. 

3) հավելվածի 7-րդ և 10-րդ կետերում «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական 



ռեսուրսների վարչության պետը» բառերը փոխարինել «Արցախի 

Հանրապետության բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարը» 

բառերով: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                        Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

     16  դեկտեմբերի 2019թ.                                                          N 1056-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ 

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐԱՆՎԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 71-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

Հիմք ընդունելով «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների 

մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 

օրենքի 37-րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը 

 ո ր ո շ ու մ է. 
1. «Բնապահպանական փորձաքննություն» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունը վերանվանել «Բնապահպանական փորձաքննություն և 

լաբորատոր հետազոտություն» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություն: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 

թվականի փետրվարի 26-ի ««Բնապահպանական փորձաքննություն» պետա-

կան ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու և «Բնապահպանական 

փորձաքննություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնա-

դրությունը հաստատելու մասին» N 71-Ն որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ 

կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները. 

1) որոշման վերնագրում, 1-4-րդ կետերում «Բնապահպանական 

փորձաքննություն» բառերը փոխարինել «Բնապահպանական փորձաքննու-

թյուն և լաբորատոր հետազոտություն» բառերով. 

2) որոշման 3-րդ կետում «փորձաքննության» բառից հետո լրացնել «և 

մետաղական օգտակար հանածոների փորձանմուշների հսկողական 

անալիզի» բառերը. 

3) որոշման 4-րդ կետում վերջակետը փոխարինել միջակետով և  

լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3-5-րդ ենթակետեր. 

«3) լեռնային ապարների և հանքային նմուշների լաբորատոր  

փորձաքննություն. 

4)  լաբորատոր հետազոտությունների և անալիզների իրականացում. 

5) մետաղական օգտակար հանածոների փորձանմուշների հսկողական 

անալիզների իրականացում:». 

4) որոշման 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«5. «Բնապահպանական  փորձաքննություն և լաբորատոր հետազոտու-

թյուն»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կառավարման, ինչպես 

նաև «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին»  օրենքի 13-

րդ հոդվածի 2-րդ կետի «գ», «ե»  և «է»  ենթակետերով ու 14-րդ հոդվածով 

նախատեսված լիազորությունները վերապահել Արցախի Հանրապետության 

բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարությանը:». 



5) որոշմամբ հաստատված հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ' 

համաձայն հավելվածի: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                      Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Հավելված   

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի դեկտեմբերի 16-ի  N 1056-Ն որոշման 

«Հավելված 

Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 

2013 թվականի փետրվարի 26-ի N 71-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ  

 ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ 

  

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. «Բնապահպանական փորձաքննություն և լաբորատոր հետազոտություն» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ նաև` Կազմակերպություն) 

իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող, շահույթ ստանալու նպատակ 

չհետապնդող կազմակերպություն է: 

2. Կազմակերպությունն ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա 

գործունեությունը դադարեցվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշմամբ: 

3. Կազմակերպությունը գործում է Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը, Քաղաքացիական օրենսգրքին, «Պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների մասին»  օրենքին, այլ օրենքներին ու իրավական ակտերին, 

լիազորված պետական մարմնի կանոնադրությանը, սույն կանոնադրությանը և 

Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին  համապատասխան:   

4. Կազմակերպության հիմնադիրն Արցախի Հանրապետությունն է` ի դեմս 

Արցախի  Հանրապետության կառավարության: 

5. Կազմակերպությունն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, Արցախի 

Հանրապետության զինանշանի պատկերով և իր հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն 

անվանմամբ կլոր կնիք, կարող է ունենալ ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և 

անհատականացման այլ միջոցներ: 

6. Կազմակերպությունն իր պարտավորությունների համար պատասխանատու 

է իրեն պատկանող գույքով: Կազմակերպությունը կարող է իր անունից ձեռք բերել և 

իրականացնել գույքային ու անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել 

պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ 

պատասխանող: Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում հիմնադրի 

պարտավորությունների համար: 

7. Կազմակերպության անվանումն է՝ 

1) հայերեն լրիվ՝ «Բնապահպանական փորձաքննություն և լաբորատոր 

հետազոտություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն. 

2) հայերեն կրճատ՝ «Բնապահպանական փորձաքննություն և լաբորատոր 

հետազոտություն» ՊՈԱԿ. 

3) ռուսերեն լրիվ՝ Государственная не коммерческая организация «Природоохран-

ная экспертиза и лабораторное исследование». 

4) ռուսերեն կրճատ՝ ГНКО «Природоохранная экспертиза и лабораторное 

исследование». 

5) անգլերեն լրիվ՝ Non-commercial state organization «Environmental expertise and 

laboratory research». 

6) անգլերեն կրճատ՝ NCSO « Environmental expertise and laboratory research»: 



8. Կազմակերպության գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապետություն, քաղաք 

Ստեփանակերտ, Փետրվարի 20/1: 

  

2. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  

ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

 

9. Կազմակերպության գործունեության առարկան և նպատակներն են՝ 

 1) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության պետական փորձաքննության 

իրականացումը և  փորձաքննական եզրակացության սահմանված կարգով 

ներկայացումը լիազորված պետական մարմնին. 

2) ընդերքօգտագործողների կողմից ներկայացված երկրաբանական նմուշների 

համալիր հետազոտության իրականացումը.  

3) շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների պահպանության բարձր 

մակարդակի ապահովմանը նպաստելը՝ շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների 

աղտոտվածության վիճակի ու որակական փոփոխությունների և բնական ռեսուրսների 

վիճակը վատթարացնող այլ բացասական ազդեցությունների ուսումնասիրությունների 

իրականացման միջոցով: 

10.  Իր առջև դրված խնդիրներն իրականացնելու համար կազմակերպությունը 

օրենքով սահմանված կարգով՝ 

1) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության է ենթարկում. 

ա. Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման 

բնագավառներին վերաբերող հայեցակարգերը, ծրագրերը, համալիր սխեմաները, 

գլխավոր հատակագծերը, տարածքային պլանավորման փաստաթղթերը, պաշարների 

համալիր օգտագործման սխեմաները, 

բ. նախատեսվող տնտեսական, սոցիալական և այլ գործունեությունների 

(կառուցում, վերակառուցում, տեխնիկական վերազինում, ընդլայնում, լուծարում) 

փաստաթղթերը. 

2) հետազոտում է. 

ա. մակերևութային ու ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների որակական 

հատկությունները, բաղադրությունը, քիմիական ու ռադիոակտիվ նյութերով և 

թափոններով աղտոտվածությունը, հողերի աղտոտվածության վիճակի ու որակական 

փոփոխությունները, 

բ. լեռնային ապարների, հանքանյութերի և տեղական քարերի նմուշները: 

11. Կազմակերպության գործառույթներն են՝ 

1) նախատեսվող գործունեության փաստաթղթերի վերաբերյալ 

մասնագիտական եզրակացության պատրաստման կազմակերպումը. 

2) մասնագիտական եզրակացության և հասարակական քննարկումների 

արդյունքների քննարկումների հիման վրա փորձաքննական եզրակացության 

նախագծի նախապատրաստումը. 

3) փորձաքննություն անցկացնելու մասին նախնական համաձայնություններ 

տալը. 

4) փորձաքննության բոլոր փուլերում հասարակայնության ներգրավման 

ապահովումը և հասարակական լսումների կազմակերպումը. 

5) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննությունն իրականացնելիս 

սահմանված կարգով շահագրգիռ պետական մարմինների, ինչպես նաև լիազորված 

պետական մարմնի համապատասխան ստորաբաժանումների հետ 

համագործակցության ապահովումը. 

6) հիմնադրի կողմից սահմանված սակագների հիման վրա մատուցվող 

ծառայությունների ծավալների և փորձաքննական աշխատանքների արժեքների 

որոշումը. 

7) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական նյութերի և 

տվյալների, լիազորված անձանց վերաբերյալ տվյալների բանկի ստեղծումը և վարումը. 



8) մասնագիտական իրավասության հավաստագրեր տալու համար գործերի 

նախապատրաստումը և ներկայացումը լիազորված պետական մարմնի ղեկավարի 

հաստատմանը. 

9) Կազմակերպության աշխատանքների բարելավման և կատարելագործման 

համար միջազգային կազմակերպություններից ֆինանսավորում ստանալու 

նպատակով ծրագրերի և առաջարկությունների ներկայացումը. 

10) իր իրավասության սահմաններում միջազգային համագործակցության 

իրականացմանը մասնակցելը. 

11) շրջակա միջավայրի՝ մթնոլորտային օդի, ջրերի (այդ թվում՝ ստորերկրյա 

քաղցրահամ, հանքային և թերմալ), հողերի աղտոտվածության ընդհանուր 

ֆիզիկաքիմիական լաբորատոր հետազոտությունների և անալիզների իրականացումը. 

12) պետական նշանակության երկրաբանական համալիր 

ուսումնասիրությունների` երկրաբանական, ինժեներաերկրաբանական, 

երկրաքիմիական, երկրաֆիզիկական, տեկտոնական հանույթների, դրանց ուղեկցող 

ընդհանուր որոնումների իրականացումը. 

13) Արցախի Հանրապետության տարածքի երկրաբանական 

ուսումնասիրության և երկրաբանահետախուզական աշխատանքների պետական 

երկրաբանական փորձաքննության, երկրաբանատնտեսագիտական գնահատման 

իրականացումը. 

14) օգտակար հանածոների քանակի, որակի և այլ հատկությունների 

հսկողական անալիզի իրականացումը. 

15) օգտակար հանածոների հանքավայրերի արդյունավետ շահագործման 

միջոցառումների իրականացմանը նպաստումը. 

16) երկրաբանական աշխատանքների ոլորտում ընդերքօգտագործողների հետ 

համագործակցումը: 

12. Կազմակերպությունն իրականացնում է ձեռնարկատիրական 

գործունեության հետևյալ տեսակները. 

1) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության իրականացում. 

2) մասնագիտական եզրակացությունների տրամադրում. 

3) լեռնային ապարների և հանքային նմուշների լաբորատոր  փորձաքննություն. 

4)  լաբորատոր հետազոտությունների և անալիզների իրականացում. 

5) մետաղական օգտակար հանածոների փորձանմուշների հսկողական 

անալիզների իրականացում: 

13. Կազմակերպությունը լիցենզավորման ենթակա գործունեության 

տեսակներով  կարող է զբաղվել միայն լիցենզիայի հիման վրա: 

  

3. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  

14. Կազմակերպության կառավարումն իրականացնում են հիմնադիրը` 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը, նրա կողմից լիազորված պետական 

մարմինը և գործադիր մարմինը (կազմակերպության տնօրենը): 

15. Հիմնադրի լիազորություններն են` 

1) Կազմակերպության հիմնադրումը. 

2) Կազմակերպության գործունեության առարկայի և նպատակների, այդ թվում` 

նրա կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակների 

սահմանումը. 

3) Կազմակերպության վերակազմակերպումը և լուծարումը. 

4) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ հարցերի լուծումը: 

16. Լիազորված պետական մարմնի լիազորություններն են` 

1) սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով Կազմակերպության 

կառավարման մարմինների ձևավորումը և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ 

դադարեցումը. 



2) Կազմակերպության գործունեության մասին հաշվետվությունների լսումը և 

դրանց գործունեության վերստուգման արդյունքների քննումը. 

3) Կազմակերպության տարեկան հաշվետվությունների ու հաշվեկշռի 

հաստատումը. 

4) Կազմակերպությանն ամրացված պետական սեփականության օգտագործման 

և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը. 

5) Կազմակերպության գույքն օտարելու կամ վարձակալության հանձնելու 

համար համաձայնություն տալը. 

6) Կազմակերպության տնօրենի` Արցախի  Հանրապետության օրենսդրության 

պահանջներին հակասող հրամանների, հրահանգների, կարգադրությունների ու 

ցուցումների կասեցումը կամ դրանք ուժը կորցրած ճանաչելը: 

  

4. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆԸ 

  

17. Կազմակերպության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն 

իրականացնում է գործադիր մարմինը` տնօրենը, որին պաշտոնի նշանակում և 

պաշտոնից ազատում է լիազորված պետական մարմնի ղեկավարը: 

18. Կազմակերպության տնօրենն օրենքով, հիմնադրի որոշումներով ու 

լիազորված պետական մարմնի ղեկավարի հրամաններով և սույն կանոնադրությամբ 

իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է 

Կազմակերպության գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն օրենքների, 

իրավական այլ ակտերի, հիմնադրի որոշումների ու լիազորված պետական մարմնի 

ղեկավարի հրամանների, սույն կանոնադրության և կնքված պայմանագրերի 

պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

19. Կազմակերպության տնօրենը չի կարող զբաղեցնել այլ պաշտոն կամ 

կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, կրթական և ստեղծագործական 

աշխատանքից: 

20. Կազմակերպության տնօրենը լրիվ գույքային պատասխանատվություն է 

կրում իր մեղքով Կազմակերպությանը և (կամ) պետությանը պատճառված վնասի 

համար: Կազմակերպության գործադիր մարմնի պաշտոնում նշանակված անձի 

լիազորությունների դադարեցումը հիմք չէ պատճառած վնասը հատուցելու 

պարտականությունները չկատարելու համար: 

21. Կազմակերպության տնօրենի բացակայության դեպքում նրան նշանակած 

մարմնի գրավոր հրամանի համաձայն այդ լիազորություններն իրականացնում է այլ 

անձ: 

22. Կազմակերպության տնօրենը` 

1) սահմանում է Կազմակերպության կառուցվածքը ու կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների իրավասությունները. 

2) առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Կազմակերպության անունից, 

ներկայացնում է նրա շահերը և կնքում գործարքներ. 

3) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, հիմնադրի որոշումով և 

լիազորված պետական մարմնի ղեկավարի հրամաններով և սույն կանոնադրությամբ 

սահմանված կարգով տնօրինում է Կազմակերպության գույքը, այդ թվում` 

ֆինանսական միջոցները. 

4) տալիս է Կազմակերպության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ 

թվում` վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

5) աշխատանքի է նշանակում և աշխատանքից ազատում Կազմակերպության 

աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում խրախուսման միջոցներ և նշանակում 

կարգապահական տույժեր. 

6) բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ. 



7) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված իր լիազորությունների 

սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս կատարման համար 

պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը: 

 

5. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՅՔԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

23. Կազմակերպության սեփականությունը ձևավորվում է Կազմակերպության 

հիմնադրման ժամանակ և հետագայում հիմնադրի կողմից սեփականության 

իրավունքով նրան հանձնվող, ինչպես նաև  Կազմակերպության գործունեության 

ընթացքում արտադրված և ձեռք բերված գույքից: 

24. Կազմակերպությունն իրավունք ունի օրենքին, հիմնադրի որոշումներին և 

(կամ) իր կանոնադրությանը համապատասխան՝ իր հայեցողությամբ տիրապետելու, 

տնօրինելու և օգտագործելու սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքը: 

25. Հիմնադիրը սեփականության իրավունքով Կազմակերպությանը պատկանող 

գույքի նկատմամբ չունի իրավունքներ, բացառությամբ Կազմակերպության 

լուծարումից հետո մնացած գույքի: 

26. Կազմակերպության սեփականության պահպանման հոգսը կրում է 

Կազմակերպությունը: 

27. Կազմակերպության սեփականության վրա կարող է տարածվել 

բռնագանձում` միայն դատական կարգով: 

28. Հիմնադրի կողմից Կազմակերպությանն անժամկետ և անհատույց 

օգտագործման իրավունքով կարող է ամրացվել ցանկացած գույք: 

29. Հիմնադիրն իրավունք ունի հետ վերցնելու իր կողմից Կազմակերպությանն 

ամրացված գույքը: 

30. Կազմակերպությունն իրավունք չունի իրեն ամրացված գույքը կամ դրա 

նկատմամբ իր իրավունքներն օտարելու, գրավ դնելու, անհատույց օգտագործման 

հանձնելու: Կազմակերպությունն իրավունք ունի պետության անունից` օրենքով 

սահմանված կարգով վարձակալության հանձնելու իրեն ամրացված գույքը: 

Ամրացված գույքի վարձակալության արդյունքում ստացված վարձավճարները 

սահմանված կարգով ուղղվում են Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե: 

Ամրացված գույքի՝ այլ օգտագործման արդյունքում ստացված եկամուտները Կազ-

մակերպության սեփականությունն են: Ամրացված գույքի` օգտագործման ընթացքում 

առաջացած անբաժանելի բարելավումները հիմնադրի սեփականությունն են: 

31. Կազմակերպության ֆինանսական միջոցները ձևավորվում են` 

1) Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեից օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով հատկացվող միջոցներից. 

2) ձեռնարկատիրական գործունեությունից գոյացած միջոցներից. 

3) դրամաշնորհներից. 

4) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող այլ միջոցներից: 

  

6. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ 

  

32. Կազմակերպությունը կարող է վերակազմակերպվել կամ լուծարվել 

հիմնադրի որոշմամբ` Քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով: 

33. Կազմակերպության լուծարման դեպքում Կազմակերպության 

պարտատերերի պահանջների բավարարումից հետո մնացած գույքն ուղղվում է 

պետական բյուջե:»: 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

       18  դեկտեմբերի 2019թ.                                                          N 1069-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄ ՈՒ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1135-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի 

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

մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածները և ղեկավարվելով Արցախի 

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

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

Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի 

մասին» օրենքում կատարել փոփոխություններ, վերաբաշխում և լրացում ու 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի  դեկտեմբերի   

28-ի «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի 

կատարումն ապահովող միջոցառումների և Արցախի Հանրապետության 2019 

թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» N 1135-Ն 

որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ և լրացում` համաձայն NN 1-6 

հավելվածների: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 

2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

  

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                         Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  N1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի դեկտեմբերի 18-ի  N 1069-Ն որոշման 

 
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ  

ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ 2-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

 

 (հազար դրամով) 

  
Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով) 

1.  Եկամուտների գծով 800,000.0 

2.  Ծախսերի գծով 800,000.0 

3. Հավելուրդը - 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 
Հավելված  N2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի դեկտեմբերի 18-ի  N 1069-Ն որոշման 

 
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔԻ 4-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1135-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

 (հազար դրամով) 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  (ավելացումները 

նշված են դրական նշանով) 

Առաջին 

եռամսյակ 

Առաջին 

կիսամյակ  
Ինն ամիս Տարի 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - - 800,000.0 

այդ թվում`         

Հարկային եկամուտներ և 

պետական տուրքեր 
- - - 800,000.0 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                    Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 

 



Հավելված  N3 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի դեկտեմբերի 18-ի  N 1069-Ն որոշման 

 
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔԻ  5-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

    

 (հազար դրամով) 

Բաժին Խումբ Դաս 

Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփո-

խությունը  (ավելա-

ցումները նշված են 

դրական նշանով) 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 800,000.0 

      այդ թվում` 

 11     ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ 

ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ 800,000.0 

      այդ թվում` 

   2   Այլ ծախսեր 800,000.0 

    1 Այլ ծրագրեր 800,000.0 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                    Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 
Հավելված  N4 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի դեկտեմբերի 18-ի  N 1069-Ն որոշման 

 
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔԻ  6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
(հազար դրամով) 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխու-

թյունը  (ավելացումները 

նշված են դրական նշանով) 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 800,000.0 

այդ թվում՝ 
 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
800,000.0 

այդ թվում՝ 
 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 800,000.0 

այդ թվում՝ 
 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 800,000.0 

այդ թվում՝ 
 

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 800,000.0 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                    Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 



Հավելված  N5 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի դեկտեմբերի 18-ի  N 1069-Ն որոշման 

 
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ  

ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԵՎ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1135-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

 (հազար դրամով) 
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Բյուջետային ծախսերի գործառական 

դասակարգման բաժինների, խմբերի և 

դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող մարմինների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխու-

թյունը  (ավելացումները 

նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 
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Տարի 

      

   ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ   

այդ թվում`  - - - 800,000.0 

01       ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - - - (40,000.0) 

 3     Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ - - - (40,000.0) 

    1   Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով 

ընդհանուր բնույթի ծառայություններ  - - - (30,000.0) 

      01 Գործադիր իշխանության, պետական 

կառավարման հանրապետական և 

տարածքային կառավարման մարմինների 

պահպանում  - - - 2,800.0 

       ԱՀ քաղաքացիական ծառայության 

խորհուրդ - - - 2,800.0 

      02 Քաղաքացիական ծառայության կադրերի 

ռեզերվում գտնվող քաղաքացիական 

ծառայողների վարձատրության հետ 

կապված ծախսեր - - - (32,800.0) 

       ԱՀ քաղաքացիական ծառայության 

խորհուրդ - - - (32,800.0) 

    3  Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ  - - - (10,000.0) 

      04 Տեղեկատվական և վերլուծական 

աշխատանքների իրականացման ծախսեր - - - (10,000.0) 

     ԱՀ կառավարություն - - - (10,000.0) 

03      ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ - - - (90,000.0) 

 1    Հասարակական կարգ և անվտանգություն - - - - 

   1  Ոստիկանություն - - - - 

      01 Հասարակական կարգի պահպանության 

ապահովում - - - (3,000.0) 

      ԱՀ ոստիկանություն - 

 

- (3,000.0) 

   02 Պետավտոհամարանիշերի ձեռքբերում - - - 3,000.0 

      ԱՀ ոստիկանություն - - - 3,000.0 

  3    Դատական գործունեություն և իրավական 

պաշտպանություն - - - (90,000.0) 

   2  Իրավական պաշտպանություն - - - (90,000.0) 

      01 Քաղաքացիներին և իրավաբանական - - - (90,000.0) 



անձանց պատճառված վնասի և այլ 

պարտավորությունների հատուցման 

ենթակա ծախսեր 

      ԱՀ ֆինանսների նախարարություն - - - (90,000.0) 

04      ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - - - 132,000.0 

  1    Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, 

առևտրային և աշխատանքի գծով 

հարաբերություններ - - - - 

    1  Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և 

առևտրային հարաբերություններ  - - - - 

      02 Տնտեսական զարգացման ծրագրեր - - - (5,000.0) 

       ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների նախարարություն - - - (5,000.0) 

      04 Պետական աջակցություն «Արցախի 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

կենտրոն» հիմնադրամին - - - 5,000.0 

       ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների նախարարություն - - - 5,000.0 

  3    Վառելիք և էներգետիկա - - - 392,000.0 

    5  Էլեկտրաէներգիա - - - 392,000.0 

      01 Բնակչության կողմից սպառվող 

էլեկտրաէներգիայի ծախսերի որոշ մասի 

սուբսիդավորում - - - 392,000.0 

       ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների նախարարություն - - - 392,000.0 

  5    Տրանսպորտ - - - (10,000.0) 

    4  Օդային տրանսպորտ  - - - (10,000.0) 

      02 Ուղղաթիռների թռիչքների ապահովման 

ծախսեր - - - (10,000.0) 

       ԱՀ կառավարություն - - - (10,000.0) 

  9    Տնտեսական հարաբերություններ (այլ 

դասերին չպատկանող) - - - (250,000.0) 

    1  Տնտեսական հարաբերություններ (այլ 

դասերին չպատկանող) - - - (250,000.0) 

      02 Նյութական ռեսուրսների ԱՀ պետական 

պահուստի ձևավորում և պահպանում - - - (250,000.0) 

       ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական 

ծառայություն - - - (250,000.0) 

10      ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - - - (392,000.0) 

  2    Ծերություն - - - (312,000.0) 

    1  Ծերություն - - - (312,000.0) 

      07 Կուտակային կենսաթոշակային 

համակարգի ներդնում - - - (312,000.0) 

       ԱՀ ֆինանսների նախարարություն - - - (312,000.0) 

  7    Սոցիալական հատուկ արտոնություններ 

(այլ դասերին չպատկանող)  - - - (80,000.0) 

    1  Սոցիալական հատուկ արտոնություններ 

(այլ դասերին չպատկանող)  - - - (80,000.0) 

      01 Վերաբնակիչների և փախստականների 

սոցիալական խնդիրների լուծման 

միջոցառումներ  - - - (80,000.0) 

       ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և 

վերաբնակեցման նախարարություն - - - (80,000.0) 

11      ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ 

ԾԱԽՍԵՐ - - - 1,190,000.0 

  1    Պետական բյուջեի և համայնքների 

պահուստային ֆոնդեր - - - 350,000.0 



    1  Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ - - - 350,000.0 

      01 Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ - - - 350,000.0 

       ԱՀ կառավարություն - - - 350,000.0 

  2    Այլ ծախսեր - - - 840,000.0 

    1  Այլ ծրագրեր - - - 840,000.0 

      02 Կապիտալ ներդրումներ - - - 800,000.0 

       ԱՀ քաղաքաշինության նախարարություն - - - 771,690.0 

       Հադրութի շրջանի վարչակազմ - - - 7,000.0 

       Շահումյանի շրջանի վարչակազմ - - - 8,540.0 

       Շուշիի շրջանի վարչակազմ - - - 12,770.0 

      06 Գույքի գնման ծախսեր - - - 121,000.0 

       ԱՀ կառավարություն  - - - 121,000.0 

      07 Նախորդ տարիներից առաջացած 

պարտքերի մարում - - - (81,000.0) 

       ԱՀ կառավարություն  - - - (81,000.0) 

 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                    Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
 
 
 

Հավելված  N6 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի դեկտեմբերի 18-ի  N 1069-Ն որոշման 

 
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ  

N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1135-Ն 

ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՈՒ ԴՐԱՆՑ ՏԱՐՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով,  

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Առաջին 

եռամսյակ  

Առաջին 

կիսամյակ  

Ինն 

ամիս 
Տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - - - 

այդ թվում` 
    

 Փոխառու զուտ միջոցներ - - - 5,451,572.0 

1. Վարկերի և փոխատվությունների 

ստացում 
- - - 5,451,572.0 

 Ֆինանսական զուտ ակտիվներ - - - (5,451,572.0) 

1. Բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ 

մասնակցության ձեռքբերում 
- - - (5,451,572.0) 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                    Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
 
 
 
 

 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

        19  դեկտեմբերի 2019թ.                                                            N 1082-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ 

 ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ  

ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Կուսակցությունների մասին» օրենքի 26-րդ հոդվածի 7-

րդ մասը՝  Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Սահմանել` 

1) կուսակցության ֆինանսական միջոցների աղբյուրների և ծախսերի, 

ինչպես նաև գույքի մասին հաշվետվության հրապարակման և ներկայացման 

կարգը՝ համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) կուսակցության ֆինանսական միջոցների աղբյուրների և ծախսերի, 

ինչպես նաև գույքի մասին հաշվետվության ձևը՝ համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի հունվարի 1-ին: 
 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                      Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  N1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ի  N 1082-Ն որոշման 
 

 

Կ Ա Ր Գ 

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԵՎ 

 ԾԱԽՍԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ  

ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ 

  

1. Կուսակցությունը պարտավոր է յուրաքանչյուր տարի` հաշվետու տարվան 

հաջորդող մարտի 25-ից ոչ ուշ, զանգվածային լրատվության միջոցներով հրապարակել 

հաշվետու տարվա ընթացքում կուսակցության ֆինանսական միջոցների աղբյուրների 

և ծախսերի, ինչպես նաև գույքի մասին հաշվետվությունը (այսուհետ` 

հաշվետվություն) և օրենքով նախատեսված դեպքերում դրա վերաբերյալ 

աուդիտորական եզրակացությունը: 

2. Կուսակցությունն իր հաշվետվությունը զանգվածային լրատվության միջոցով 

հրապարակելուց հետո պարտավոր է հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 

1-ից ոչ ուշ հաշվետվությունը ներկայացնել Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայություն (այսուհետ` Վերահսկիչ-

վերստուգիչ ծառայություն): 

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայություն 

թղթային տարբերակով՝ դրան կցելով զանգվածային լրատվության միջոցներով 

հրապարակման փաստը վկայող ապացույցը, օրենքով սահմանված դեպքերում նաև 

աուդիտորական եզրակացության պատճենը: 

4. Հաշվետվությունը Վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայություն ներկայացնելու 

համար կազմվում է   Արցախի Հանրապետության  կառավարության 2019 

թվականի  դեկտեմբերի 19-ի N 1082-Ն որոշման N 2 հավելվածով սահմանված 

հաշվետվության ձևի հիման վրա: Հաշվետվության սկզբում նշվում են այն 

ներկայացնելու տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը: Հաշվետվության բոլոր էջերն 

ստորագրվում են կուսակցության իրավասու պաշտոնատար անձի կողմից: 

5. Կուսակցության հաշվետվությունը պետք է տվյալներ ներառի հաշվետու 

տարվա ընթացքում կուսակցության հաշվում մուտք արված միջոցների աղբյուրների և 

ծավալի, այդ միջոցների ծախսման, ինչպես նաև ունեցած գույքի մասին` նշելով դրա 

արժեքը: 

6. Կուսակցության ստացած նվիրատվությունների աղբյուրը` անկախ արժեքից, 

նշվում է կուսակցության հաշվետվությունում: 

7. Կուսակցության կողմից նախընտրական քարոզչության նախապատրաստման և 

իրականացման համար ծախսված միջոցների հաշվառումը կատարվում է առանձին: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ             Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  N2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ի  N 1082-Ն որոշման 

 

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն   Ձ Ե Վ 

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ  

ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍԻՆ 

  

________________________ կուսակցության ֆինանսական միջոցների աղբյուրների և 

ծախսերի, ինչպես նաև գույքի մասին հաշվետվությունը 20__ թվականի  

հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածի համար. 

  

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎՈՒՄ ՄՈՒՏՔ ԱՐՎԱԾ ԵՎ ԾԱԽՍՎԱԾ 

 ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 

 

Աղբյուրները Քա-

նակը 

Արժեքը 

(հազ. 

դրամ) 

Հատկացման ձևը 

(կանխիկ/փոխան-

ցում, բանկային 

հաշիվ/դրամարկղ) 

Այլ 

տվյալ-

ներ 

1. Նախորդ տարվանից առաջացած մնացորդը 

հունվարի 1-ի դրությամբ 

        

2. Մուտքի վճարներ         

3. Անդամակցության վճարներ         

4. Ֆիզիկական անձանց նվիրատվություններ (նշել 

նվիրատուի անունը, հայրանունը, ազգանունը, 

բնակության վայրը)` 

1) 

2) 

3) 

        

5. Իրավաբանական անձանց նվիրատվություններ 

(նշել նվիրատուի անվանումը, գտնվելու վայրը)` 

1) 

2) 

3) 

        

6. Օրենքով նախատեսված կարգով ստացված 

բյուջետային ֆինանսավորում 

        

7. Քաղաքացիական իրավական գործարքներից և 

օրենսդրությամբ չարգելված այլ մուտքերից (նշել 

գործարքը կամ աղբյուրը)` 

1) 

2) 

3) 

        

8. Ընդամենը մուտք արված դրամական միջոցներ         

9. Ֆիզիկական անձանց տրված վճարներ 

(աշխատավարձ, ծառայությունների մատուցման 

վճարներ) 

        

10. Սոցիալական վճարներ         

11.Գույքի վարձակալության վճար (նշել գույքի 

անվանումը, վարձակալության ժամկետները)` 

1) 

2) 

3) 

        

12. Կոմունալ վճարումներ (նշել կոմունալ         



սպասարկման անվանումը)` 

1) 

2) 

3) 

13. Հարկեր և տուրքեր (նշել հարկատեսակը)՝ 

1) 

2) 

3) 

        

14. Գույքի ձեռքբերման համար կատարված 

ծախսեր (նշել գույքի անվանումը և քանակը)` 

1) 

2) 

3) 

        

15. Տրանսպորտային ծախսեր         

16. Գործուղման ծախսեր         

17. Այլ ծախսեր         

18. Ընդամենը ծախսված դրամական  

միջոցներ 

        

19. Մնացորդը տարվա վերջում         

________________________________________________________ 
Կուսակցության ղեկավարի (կուսակցության իրավասու պաշտոնատար անձի) 

անունը, հայրանունը, ազգանունը, ստորագրությունը 
 

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԸ 

 

 

Աղբյուրները 

Քա-

նակը 

Արժեքը 

 (հազ. 

դրամ) 

Գույքի անվա-

նումը, հասցեն, 

համառոտ նկա-

րագիր, չափսերը 

Այլ 

տվյալ-

ներ 

1. Առկա անշարժ գույքը հաշվետու տարվա 

հունվարի 1-ի դրությամբ 

        

2. Ֆիզիկական անձանց նվիրատվություններ (նշել 

նվիրատուի անունը, հայրանունը, ազգանունը, 

բնակության վայրը)` 

1) 

2) 

3) 

        

3. Իրավաբանական անձանց նվիրատվություններ 

(նշել նվիրատուի անվանումը, գտնվելու վայրը)` 

1) 

2) 

3) 

        

4. Քաղաքացիական իրավական գործարքներից և 

օրենսդրությամբ չարգելված այլ մուտքերից (նշել 

գործարքը կամ աղբյուրը)` 

1) 

2) 

3) 

        

5. Ընդամենը         

________________________________________________________ 
Կուսակցության ղեկավարի (կուսակցության իրավասու պաշտոնատար անձի) 

անունը, հայրանունը, ազգանունը, ստորագրությունը 
 

 

 

 



ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԸ 
 

Աղբյուրները Քա-

նակը 

Արժեքը 

(հազ. 

դրամ) 

Գույքի անվա-

նումը, մակնիշը և 

սերիան, թողարկ-

ման տարեթիվը 

Այլ 

տվյալ-

ներ 

1. Առկա շարժական գույքը հաշվետու տարվա 

հունվարի 1-ի դրությամբ 

        

2. Ֆիզիկական անձանց նվիրատվություններ (նշել 

նվիրատուի անունը, հայրանունը, ազգանունը, 

բնակության վայրը)` 

1) 

2) 

3) 

        

3. Իրավաբանական անձանց նվիրատվություններ 

(նշել նվիրատուի անվանումը, գտնվելու վայրը)` 

1) 

2) 

3) 

        

4. Քաղաքացիական իրավական գործարքներից և 

օրենսդրությամբ չարգելված այլ մուտքերից (նշել 

գործարքը կամ աղբյուրը)` 

1) 

2) 

3) 

        

5. Ընդամենը         

________________________________________________________ 
Կուսակցության ղեկավարի (կուսակցության իրավասու պաշտոնատար անձի) 

անունը, հայրանունը, ազգանունը, ստորագրությունը 
 

ՕՏԱՐՎԱԾ ԿԱՄ ԴՈՒՐՍ ԳՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ 

Գույքի անվանումը Քանակը Արժեքը Օտարման ձևը Այլ տվյալներ 

1.         

2.         

3.         

________________________________________________________ 
Կուսակցության ղեկավարի (կուսակցության իրավասու պաշտոնատար անձի) 

անունը, հայրանունը, ազգանունը, ստորագրությունը 
 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                    Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

        20  դեկտեմբերի 2019թ.                                                            N 1086-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 
ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄԻՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ, ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ 

ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ, ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԸ, ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ 

ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԻ  

ՁԵՎԸ, ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետա-

կան աջակցության մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 9-րդ հոդվածի 1-

ին մասը, 11-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ մասերը և 14-րդ հոդվածը` Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցու-

թյան մասին» օրենքով նախատեսված Արցախի Հանրապետության կառավա-

րության լիազորած պետական կառավարման մարմին ճանաչել Արցախի 

Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների 

նախարարությունը: 

2. Ստեղծել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի տնտեսավա-

րող սուբյեկտների հավաստագրման հանձնաժողով (այսուհետ՝ հավաստա-

գրման հանձնաժողով) և հաստատել դրա կազմը` համաձայն N 1 հավելվածի: 

3. Հաստատել՝ 

1) հավաստագրման հանձնաժողովի աշխատանքների կազմակերպման 

և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի տնտեսավարող սուբյեկտների 

հավաստագրման կարգը` համաձայն N 2 հավելվածի. 

2) հավաստագրի ձևը` համաձայն N 3 հավելվածի. 

3) հավաստագրի գործողության ընթացքում ստացված արդյունքների և 

այլ տեղեկությունների վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման կարգը՝ 

համաձայն N 4 հավելվածի: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                      Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   
 

 

 

 



Հավելված  N1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ի  N 1086-Ն որոշման 

 

 

Կ Ա Զ Մ 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ  

ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

 

- Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների նախարար, հանձնաժողովի նախագահ, 

- Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի ներկայացուցիչ, 

հանձնաժողովի անդամ, 

- Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչ, 

հանձնաժողովի անդամ, 

- Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի աշխատակազմի 

ներկայացուցիչ, հանձնաժողովի անդամ, 

- Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչ: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ             Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  N2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ի  N 1086-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ  

ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ  

ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Սույն կարգով կարգավորվում են «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի 

պետական աջակցության մասին» օրենքի (այսուհետ` օրենք) 9-րդ հոդվածով 

սահմանված` տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի տնտեսավարող 

սուբյեկտներին հարկային արտոնություններից օգտվելու նպատակով հավաստագիր 

տրամադրող հանձնաժողովի աշխատանքների կազմակերպման և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն իրականացնող տնտեսավարող 

սուբյեկտների հավաստագրման կարգի հետ կապված հարաբերություններն ու 

պայմանները: 

2. Հավաստագրի տրամադրման մասին որոշման ընդունումից հետո հինգ 

աշխատանքային օրվա ընթացքում տնտեսավարող սուբյեկտին տրամադրվում է 

հավաստագիր, որը հնարավորություն է ընձեռում օգտվելու օրենքով սահմանված 

հարկային արտոնություններից: 

  

2. ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

  

3. Հավաստագրումն իրականացվում է հավաստագրման հանձնաժողովի 

կողմից: 

4. Հավաստագրման հանձնաժողովի անհատական կազմը հաստատվում է 

Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների 

նախարարի հրամանով: 

5. Հավաստագրման հանձնաժողովն իր աշխատանքները կազմակերպում է 

նիստերի միջոցով: 

6. Հավաստագրման հանձնաժողովի նիստերը հրավիրում և վարում է 

հավաստագրման հանձնաժողովի նախագահը, որն ապահովում է հանձնաժողովի 

բնականոն գործունեության կազմակերպումը: 

7. Հավաստագրման հանձնաժողովի յուրաքանչյուր նիստ սկսվում է նիստի 

օրակարգի հաստատմամբ: 

8. Հավաստագրման հանձնաժողովի անդամներն ունեն ձայնի հավասար 

իրավունք` հանձնաժողովի նիստերին ուսումնասիրվող հարցերի քննարկման և դրանց 

կապակցությամբ որոշումների ընդունման ժամանակ: 

9. Հավաստագրման հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում են ձայների պարզ 

մեծամասնությամբ և ստորագրվում են որոշումն ընդունած հանձնաժողովի 

անդամների կողմից: 

10. Հավաստագրման հանձնաժողովի այն անդամը, ով համաձայն չէ 

հանձնաժողովի ընդունած որոշմանը, ներկայացնում է իր գրավոր հատուկ կարծիքը, 

որը կցվում է որոշմանը և գրառվում հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ: 

11. Հավաստագրման հանձնաժողովի անդամը հիմնական աշխատանքից 

ազատվելու պահից դադարում է հանձնաժողովի անդամ լինելուց: 

12. Հավաստագրման հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է հանձնաժողովի բոլոր 

անդամների մասնակցության դեպքում, իսկ հանձնաժողովի անդամներից որևէ մեկի 



բացակայության դեպքում նիստը համարվում է չկայացած և նշանակվում է նոր նիստ: 

Հանձնաժողովի անդամները կարող են օրենքով սահմանված կարգով լիազորել այլ 

անձանց իրենց անունից հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու համար, ընդ որում, եթե 

հանձնաժողովի անդամը 2 անգամ անընդմեջ բացակայում է և չի լիազորում այլ 

անձանց իր անունից հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու համար, ապա նշված 

հանգամանքը հանձնաժողովի նիստը չկայացած համարելու հիմք չէ: Հանձնաժողովի 

նիստերին հանձնաժողովի անդամի        2 անգամ անընդմեջ բացակայելը հիմք է 

հանդիսանում Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների նախարարի կողմից սույն կարգի 4-րդ կետով սահմանված 

հրամանում փոփոխություն իրականացնելու համար: 

13. Հավաստագրման հանձնաժողովի գործունեության հրապարակայնությունն 

ապահովվում է օրենքի 15-րդ հոդվածի դրույթներին համապատասխան: 

14. Հավաստագրման հանձնաժողովը գործում է մինչև օրենքի 18-րդ հոդվածով 

սահմանված ժամկետի լրանալը: 

  

3. ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

15. Հավաստագրման հանձնաժողովի ընթացիկ աշխատանքները կազմակեր-

պում է հանձնաժողովի քարտուղարությունը (այսուհետ՝ քարտուղարություն): 

16. Քարտուղարությունը` 

1) ապահովում է հանձնաժողովի բնականոն գործունեության կազմակերպումը. 

2) վարում է հանձնաժողովի աշխատանքների հետ կապված գործավարու-

թյունը. 

3) իրականացնում է հավաստագրման դիմումների ներկայացման կարգի 

վերաբերյալ խորհրդատվություն. 

4) հրավիրում է հանձնաժողովի նիստերը, ձևավորում է նիստերի վերջնական 

օրակարգը և համապատասխան փաստաթղթերի հետ միասին տրամադրում է 

հանձնաժողովի անդամներին. 

5) կազմակերպում է հանձնաժողովի որոշումների քվեարկությունները, 

ամփոփում և հայտարարում քվեարկության արդյունքները. 

6) արձանագրում է հանձնաժողովի նիստի քննարկումները և դրանց հիման վրա 

կազմում որոշումների նախագծեր. 

7) գրանցում է հանձնաժողովի անդամների ներկայացրած գրավոր հատուկ 

կարծիքները. 

8) կազմակերպում է հանձնաժողովի որոշումների համարակալումը և 

տրամադրումը դիմող տնտեսավարող սուբյեկտներին: 

  

4. ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ  

ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 

  

17. Տնտեսավարող սուբյեկտները հավաստագիր ստանալու համար թղթային 

կամ էլեկտրոնային եղանակով Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և 

արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն են ներկայացնում` 

1) դիմում՝ հավաստագիր ստանալու մասին` համաձայն N 1 ձևի, ընդ որում, 

դիմումը ներկայացվում է Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների նախարարին ուղղված ուղեկցող գրությամբ. 

2) հայտարարություն այն մասին, որ տնտեսավարող սուբյեկտը հավաստագրով 

տրամադրված արտոնություններից օգտվելու ժամանակահատվածում զբաղվելու է 

միայն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետով սահմանված գործունեության 

տեսակներով` համաձայն N 2 ձևի. 

3) հայտարարություն այն մասին, որ տնտեսավարող սուբյեկտը չի 

հանդիսանում օտարերկրյա (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության) 



իրավաբանական անձանց մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն, ինչպես նաև, որ 

բաժնետերերից (մասնակիցներից) որևէ մեկը կամ հավաստագրման համար դիմած 

անհատ ձեռնարկատերը չի հանդիսանում սնանկության գործընթացում գտնվող այլ 

տնտեսավարող սուբյեկտի բաժնետեր կամ մասնակից` համաձայն N 3 ձևի. 

4) տեղեկանք աշխատողների թվի, պաշտոնների անվանումների և 

աշխատողների անունների, ազգանունների մասին` համաձայն N 4 ձևի. 

5) հավաստագրման համար դիմած տնտեսավարող սուբյեկտի կանոնադրական 

կապիտալում մասնակցություն ունեցող անձանց վերաբերյալ տվյալները` համաձայն 

N 5 ձևի (բաժնետիրական ընկերությունների դեպքում ներկայացվում է նաև քաղվածք 

ընկերության բաժնետերերի ռեեստրից):  

18. Էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվող դիմումը և կից ձևերը 

ներկայացվում են ՓիԴիԷֆ (PDF) ձևաչափով՝ էլեկտրոնային ստորագրությամբ 

վավերացված: 

19. Քարտուղարությունը դիմումի ստացման օրվանից երեք աշխատանքային 

օրվա ընթացքում ուսումնասիրում է դիմումն ու կից ներկայացված փաստաթղթերը և 

թերությունների հայտնաբերման դեպքում երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում 

գրավոր տեղեկացնում է դիմումատուին: 

20. Դիմումատուն կարող է հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում վերացնել 

հայտնաբերված թերությունները և փաստաթղթերը գրավոր ներկայացնել 

քարտուղարություն: 

21. Դիմումները համարվում են ընդունված փաստաթղթերն ամբողջական 

լինելու դեպքում, որից հետո քարտուղարությունը երեք աշխատանքային օրվա 

ընթացքում ձևավորում է նիստի վերջնական օրակարգը և հրավիրում է 

հանձնաժողովի նիստ: 

22. Նիստի վերջնական օրակարգը, հավաստագրման դիմումները կից 

փաստաթղթերի հետ միասին քարտուղարությունն էլեկտրոնային եղանակով 

տրամադրում է հանձնաժողովի անդամներին` գումարվող նիստից առնվազն հինգ օր 

առաջ: 

  

5. ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒՄԸ 

  

23. Հավաստագրի տրամադրումը և փոփոխումը կատարվում է օրենքի 11-րդ 

հոդվածով սահմանված կարգով: 

24. Հավաստագրի տրամադրման մասին որոշումը հանձնաժողովն ընդունում է 

օրենքի  9-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետում: 

25. Հավաստագիրը հավաստագրի տրամադրման մասին հանձնաժողովի 

որոշման հետ միասին հանձնաժողովի որոշման ընդունումից հետո հնգօրյա 

ժամկետում տրամադրվում է հավաստագրման համար դիմած տնտեսավարող 

սուբյեկտին: 

26. Յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա նոյեմբերի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 1-

ը հավաստագրված անձը ներկայացնում է սույն կարգով սահմանված 

հավաստագրված անձանց ներկայացվող պահանջները բավարարելու մասին 

հայտարարություն` համաձայն N 6 ձևի: 

27. Հավաստագիրը կարող է փոփոխվել օրենքով սահմանված դեպքերում 

հանձնաժողովի որոշմամբ: Այս դեպքում տնտեսավարող սուբյեկտը պարտավոր է 

հանձնաժողովին ներկայացնել հավաստագրի փոփոխության մասին դիմում` 

համաձայն N 7 ձևի: 

  

 

 

 



6. ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԵՐԺՈՒՄԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ 

ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ 

  

28. Հավաստագրի տրամադրման մերժումը և գործողության դադարեցումն 

իրականացվում են բացառապես օրենքի 12-րդ և 13-րդ հոդվածներով սահմանված 

հիմքերով: 

29. Հավաստագրի գործողության դադարեցման մասին հարցերը հանձնաժողովը 

քննարկում է հավաստագրի գործողությունը դադարեցնելու վերաբերյալ 

տնտեսավարող սուբյեկտի դիմումը կամ խախտման վերաբերյալ տեղեկություններն 

ստանալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

30. Հավաստագրման հանձնաժողովի որոշումների ընդունումից հետո հնգօրյա 

ժամկետում հանձնաժողովի քարտուղարության կողմից պատշաճ ձևով՝ պատվիրված 

նամակով՝ հանձնման մասին ծանուցմամբ ուղարկվում են տնտեսավարող 

սուբյեկտներին կամ հանձնվում են ստացականով: 
 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ձև N 1 

Դ Ի Մ Ո Ւ Մ 

  

ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

1. Կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ) անվանումը 

 _____________________________________________________________________________ 

 2. Կազմակերպության գտնվելու (գործունեության) վայրը 

______________________________________________________________________________ 

 3. Գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային 

հասցեն, կապի այլ միջոցներ ___________________________________________________ 

  

4. Գործունեության տեսակների մանրամասն նկարագրությունը և ուղղություն-

ները` ըստ «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության 

մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետի  

______________________________________________________________________________ 

  

Կից ներկայացվող փաստաթղթերը` 

  

1) տեղեկանք աշխատողների թվի, պաշտոնների անվանումների և 

աշխատողների անունների, ազգանունների մասին. 

2) տեղեկանք կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում ուղղակի կամ 

անուղղակի մասնակցություն ունեցող անձանց վերաբերյալ. 

3) հայտարարություն այն մասին, որ տնտեսավարող սուբյեկտը հավաստագրով 

տրամադրված արտոնություններից օգտվելու ժամանակահատվածում զբաղվելու է 

միայն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետով սահմանված գործունեության 

տեսակներով. 

4) հայտարարություն այն մասին, որ տնտեսավարող սուբյեկտը չի 

հանդիսանում օտարերկրյա (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության) 

իրավաբանական անձանց մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն, ինչպես նաև, որ 

բաժնետերերից (մասնակիցներից) որևէ մեկը կամ հավաստագրման համար դիմած 

անհատ ձեռնարկատերը չի հանդիսանում սնանկության գործընթացում գտնվող այլ 

տնտեսավարող սուբյեկտի բաժնետեր կամ մասնակից. 

5) ընկերությունների պետական ռեգիստրի գրանցման վերաբերյալ վկայականի 

պատճենը կամ լուսապատճենը՝ բոլոր ներդիրներով: 

 

 Ներկայացված տեղեկությունների իսկությունը հաստատում եմ և 

երաշխավորում, որ այն համապատասխանում է Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրության պահանջներին: 

Պարտավորվում եմ սույն դիմումով և կից փաստաթղթերով ներկայացված 

տեղեկությունների յուրաքանչյուր փոփոխման դեպքում դրանց մասին 20-օրյա 

ժամկետում գրավոր տեղեկացնել հանձնաժողովին: 

Պարտավորվում եմ պահպանել «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի 

պետական աջակցության մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 

5-րդ մասով հավաստագրված անձանց ներկայացվող պահանջները: Գիտակցում եմ, որ 

դրանք չպահպանելը կհանգեցնի հավաստագրի գործողության դադարեցմանը: 

 

 _________________________________________________________________ 
(տնօրենի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) ստորագրությունը, անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

   

_____________________ 20   թ. 
 



Ձև N 2 

 Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

  

Հայտարարում եմ, որ հավաստագրի գործողության ընթացքում 

  

 ______________________________________________________________________________ 
կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ) անվանումը 

զբաղվելու է միայն հավաստագրում նշված գործունեության տեսակներով: 

  

 __________________________________________________________________________ 
(տնօրենի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) ստորագրությունը, անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

  

_________ _______________ 20    թ. 
 

 

Ձև N 3 

  

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

  

Հայտարարում եմ, որ_______________________________________________________ 
                                                                     կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ) անվանումը 

 

- չի հանդիսանում օտարերկրյա (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության) 

իրավաբանական անձանց մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն 

- բաժնետերերից (մասնակիցներից) որևէ մեկը կամ հավաստագրման համար 

դիմած անհատ ձեռնարկատերը չի հանդիսանում սնանկության գործընթացում 

գտնվող այլ տնտեսավարող սուբյեկտի բաժնետեր կամ մասնակից:  

 

 __________________________________________________________________________ 
(տնօրենի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) ստորագրությունը, անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

 _________ _______________ 20    թ. 
 

 

Ձև N 4 

 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

  

 __________________________________________________________________________ 
(կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ) անվանումը) 

  

աշխատողների թվի, պաշտոնների անվանումների և աշխատողների  

անունների, ազգանունների մասին 

NN 

ը/կ 

Աշխատողի անունը, 

ազգանունը 

Անձնագրային տվյալները կամ հանրային 

ծառայության համարանիշը 

Զբաղեցրած 

պաշտոնը 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

__________________________________________________________________________ 
 (տնօրենի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) ստորագրությունը, անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

     _________ _______________ 20 թ. 

Ձև N 5 



  

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

  

ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

  

_________________________________________________________ 
(հավաստագրման համար դիմած իրավաբանական անձի անվանումը) 

1.  

NN 

ը/կ 

Բաժնետոմսերի 

(բաժնեմասերի) 

սեփականատիրոջ 

անունը, 

ազգանունը կամ 

անվանումը 

(այդ թվում` 

ներդրումային 

ֆոնդերի) 

Գրանցման 

հասցեն, 

անձնագրային 

տվյալները կամ 

պետական 

գրանցման 

համարը 

Բաժնե-

տոմսերի 

(բաժնե-

մասերի) 

քանակը 

Այլ կազմա-

կերպություն-

ներում մաս-

նակցության 

վերաբերյալ 

տեղեկու-

թյունները 

Այլ կազմակերպություն-

ների կառավարման 

մարմիններում ընդգր-

կվածության մասին 

տեղեկություններ 

(խորհրդի անդամ, 

գործադիր տնօրեն, 

վերստուգիչ հանձնա-

ժողովի անդամ) 

            

            

2. «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության 

մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով 

սահմանված անուղղակի մասնակցության դեպքերից  

որևէ մեկն առկա՞ է: Այո □ 

   Ոչ □ 

   Այո պատասխանի դեպքում ներկայացնել հիմքերը և անուղղակի 

մասնակցություն ունեցող անձի անունը, ազգանունը կամ անվանումը: 

 

 ______________________________________________________ 

 (կազմակերպության տնօրենի ստորագրությունը, անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

  

     _________ _______________ 20 թ. 

  

Ձև N 6 

  

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

  

ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

ԲԱՎԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

Հավաստում եմ, որ________________________________________________________ 
                        կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ) անվանումը 

_______ թվականին տրամադրված թիվ _____ հավաստագրի գործողության ընթացքում 

պահպանել և պարտավորվում է պահպանել «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ոլորտի պետական աջակցության մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 8-րդ 

հոդվածի 5-րդ մասով հավաստագրված անձանց ներկայացվող պահանջները: 

  

__________________________________________________________________________ 

   (տնօրենի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) ստորագրությունը, անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

 _________ _______________ 20 թ. 

 



Ձև N 7 

 Դ Ի Մ Ո Ւ Մ 

 

 ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

  

Տեղեկացնում եմ, որ _________________________________________________ 

   (կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ) անվանումը) 

  

 _______________ 20 թ. տրված թիվ ________ հավաստագրի գործողության ընթացքում 

որոշել է զբաղվել «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական 

աջակցության մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքով սահմանված`  

 

 գործունեության տեսակով (տեսակներով): 

  

Հաշվի առնելով վերոնշյալը` խնդրում եմ համապատասխան փոփոխություն 

իրականացնել հավաստագրում: 

  

 

 

   (տնօրենի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) ստորագրությունը, անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

 _________ _______________ 20 թ. 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ներկայացնել գործունեության մանրամասն նկարագրությունը) 



 

Հավելված N 3  

Արցախի Հանրապետության  

կառավարության 2019 թվականի 

դեկտեմբերի 20-ի N 1086-Ն որոշման 

 

Հ Ա Վ Ա Ս Տ Ա Գ Ի Ր  N ________ 

       (հարկային արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ) 

 

Տրված է  _______________ 20  թ. 

Իրավաբանական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) անվանումը, պետական 

գրանցման համարը, պետական հաշվառման համարը և ամսաթիվը, գտնվելու 

(գործունեության) վայրը 

 ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

Գործունեության տեսակները ______________________________________________ 

  

Սույն հավաստագիրը տրված է «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի 

պետական աջակցության մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի հիման վրա: 

Հավաստագիրն ուժի մեջ է  մինչև 2029 թվականի հունվարի 1-ը: 

  

Դիմում` _______________ 20 թ. N __________ 

 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
 

 

 

 

 

 

 

Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի 

և արտադրական ենթակառուցվածքների 

նախարար ____________  _____________  Կ.Տ. 

  (ստորագրությունը) (անունը, ազգանունը)   



 

Հավելված N 4  

Արցախի Հանրապետության  կառավարության  

2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1086-Ն որոշման 

 

 

Կ Ա Ր Գ 

 ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԻ  ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ  ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ  ՍՏԱՑՎԱԾ   

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ 

  

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են օրենքի 8-րդ հոդվածով սահմանված 

հավաստագրված անձանց կողմից հավաստագրի գործողության ընթացքում ստացված 

արդյունքների մասին հաշվետվության ներկայացման կարգի հետ կապված 

հարաբերություններն ու պայմանները: 

2. Հավաստագրված անձինք պարտավոր են հանձնաժողովին յուրաքանչյուր 

կիսամյակ, մինչև յուրաքանչյուր կիսամյակը հաջորդող ամսվա 20-ը, ներկայացնել 

հավաստագրի գործողության ընթացքում ստացված արդյունքների և Արցախի 

Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի 

կողմից սահմանված ձևին համապատասխան տեղեկությունների վերաբերյալ 

հաշվետվություններ: 

3. Օրենքի 13-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով հավաստագրի 

գործողության դադարեցման դեպքում հավաստագրված անձինք պարտավոր են 

ներկայացնել սույն հավելվածի 2-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունը 

հավաստագրի դադարեցման մասին հանձնաժողովի որոշումն ստանալու պահից 15-

օրյա ժամկետում, իսկ օրենքի 13-րդ հոդվածի     1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված 

դեպքում՝ հավաստագրի գործողության դադարեցման մասին դիմումի հետ միասին: 

4. Հաշվետվությունը ներկայացվում է էլեկտրոնային տարբերակով` 

էլեկտրոնային փոստով կամ էլեկտրոնային կրիչով` Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ նախատեսված էլեկտրոնային ստորագրությամբ: 

5. Հաշվետվությունը փոստի միջոցով էլեկտրոնային կրիչի վրա լիազոր մարմին 

ներկայացնելու օր է համարվում փոստային բաժանմունքի ընդունման օրվա 

օրացուցային կնիքի արտատիպին նշված ամսաթիվը: 

6. Հաշվետվությունը ներկայացվում է հաշվետու կազմակերպության ղեկավարի 

կամ նրա կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ: 

7. Էլեկտրոնային հաշվետվությունում ներառվող տեղեկությունները լրացվում 

են միայն հայերեն տառերով` օգտագործելով յունիկոդ (Unicode) ստանդարտի 

հայկական տառատեսակի նիշեր: Այլ ֆորմատով ներկայացված հաշվետվությունները 

համարվում են չընդունված և էլեկտրոնային փոստով տեղեկացվում են 

կազմակերպությանը: 

8. Հաշվետվությունը չընդունելու հիմք է սույն կարգի 2-րդ կետի ժամկետի և 

սույն կարգի պահանջների խախտմամբ ներկայացնելը: 

 

 
 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 
 

 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

        20  դեկտեմբերի 2019թ.                                                            N 1087-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ 

ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՈՒ ՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ  

ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հիմք ընդունելով «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի 

պետական աջակցության մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասը և 16-րդ 

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

1) Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակա-

լության և Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն իրականա-

ցնող տնտեսավարող սուբյեկտների վերաբերյալ իրենց տվյալների բազայում 

առկա տեղեկությունների տրամադրման կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակա-

լության կողմից Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի 

Հանրապետության դասակարգչով սահմանված` տեղեկատվական տեխնոլո-

գիաների ոլորտի գործունեության տեսակների ներքո գործունեություն 

իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտների պետական գրանցման 

վերաբերյալ իր տվյալների բազայում առկա տեղեկությունների տրամադրման 

օրինակելի ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի. 

3) Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն իրականա-

ցնող տնտեսավարող սուբյեկտների վերաբերյալ իր տվյալների բազայում 

առկա տեղեկությունների տրամադրման օրինակելի ձևը` համաձայն N 3 

հավելվածի: 

2. Սահմանել, որ սույն որոշման 1-ին կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով 

սահմանված ձևը լրացվում և Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և 

արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարությանն է տրամադրվում 

«Մայքրոսոֆթ Օֆիս Էքսել» (Microsoft Office Excel) ձևաչափով: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   
 



 

Հավելված N 1  

Արցախի Հանրապետության  կառավարության  

2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1087-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ 

ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ  

ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ 

ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԻՐԵՆՑ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԲԱԶԱՅՈՒՄ  

ԱՌԿԱ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ 

 

 

1. Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը 

մինչև յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող ամսվա 5-րդ աշխատանքային օրը՝ 

Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի Հանրապետության 

դասակարգչով սահմանված` տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի 

գործունեության տեսակների ներքո գործունեություն իրականացնող ոլորտի գործող, 

ինչպես նաև լուծարված տնտեսավարող սուբյեկտների պետական գրանցման 

վերաբերյալ իր տվյալների բազայում առկա տեղեկությունները՝ համաձայն Արցախի 

Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1087-Ն 

որոշման N 2 հավելվածի ձևի, տրամադրում է Արցախի Հանրապետության 

էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարությանը: 

2. Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը մինչև 

յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող ամսվա 5-րդ աշխատանքային օրը՝ 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն իրականացնող 

տնտեսավարող սուբյեկտների, ինչպես նաև գործունեությունը դադարեցրած 

տնտեսավարող սուբյեկտների վերաբերյալ իր տվյալների բազայում առկա 

տեղեկությունները՝ համաձայն Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 

թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1087-Ն որոշման N 3 հավելվածի ձևի, տրամադրում է 

Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների 

նախարարությանը: 

3. Սույն կարգի 1-ին և 2-րդ կետերում նշված տեղեկությունները ներառվում են 

Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների 

նախարարության կողմից վարվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի 

վարչական ռեգիստրում և պարբերաբար թարմացվում են: 
 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 2  

Արցախի Հանրապետության  կառավարության  

2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1087-Ն որոշման 
 

Ձև 

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ  

ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԲԱԶԱՅԻՑ` ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԴԱՍԱԿԱՐԳՉՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ` ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐՔՈ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

NN 

Ը/Կ 

ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ 

ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

(ԱՆՀԱՏ 

ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻ-

ՐՈՋ ԱՆՈՒՆԸ, 

ԱԶԳԱՆՈՒՆԸ) 

ՊԵՏ. 

ՌԵԳԻՍՏՐԻ 

ԳՐԱՆՑՄԱՆ 

(ՀԱՇՎԱՌ-

ՄԱՆ) 

ՀԱՄԱՐԸ 

ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ 

ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ 

(ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ, 

ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ) 

ՕՐԸ 

ՏՆՏԵՍԱ-

ՎԱՐՈՂ 

ՍՈՒԲՅԵԿ-

ՏԻ, ՀՎՀՀ-ն 

ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ 

ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ 

ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ 

(ԱՆՀԱՏ 

ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋ 

ՀԱՍՑԵՆ) 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ՏԵՍԱԿԸ (ՆՇԵԼ ԿՈԴԸ` ԸՍՏ 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՀՀ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ 

26.11.0, 26.12.0, 26.20.0, 26.30.0, 

26.80.0, 46.51.0, 46.52.1, 46.52.2, 

46.52.3, 58.21.0, 58.29.0, 61.10.3, 

61.20.4, 61.30.2, 61.90.0, 62.01.0, 

62.02.0, 62.03.0, 62.09.0, 63.11.0, 

63.12.0, 95.11.0, 95.12.0, 47.41.0,            

47.42.0 ԵՎ 85.59.3 ԵՆԹԱԴԱՍԵՐԻ) 

ԲԱԺՆԵՄԱ-

ՍԵՐԻ ՍԵՓԱ-

ԿԱՆԱՏԵՐԵՐԸ 

(ՌԵԶԻԴԵՆՏ 

ԵՎ ՈՉ 

ՌԵԶԻԴԵՆՏ) 

ԾԱՆՈ-

ԹԱԳՐՈՒ-

ԹՅՈՒՆ 

                 

                 

                 

                 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                    Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  



Հավելված N 3  

Արցախի Հանրապետության  կառավարության  

2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1087-Ն որոշման 
 

Ձև 
 

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԲԱԶԱՅԻՑ` ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ 

ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

NN 

Ը/Կ 

ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ 

(ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋ 

ԱՆՈՒՆԸ, ԱԶԳԱՆՈՒՆԸ) 

ՏՆՏԵՍԱՎԱ-

ՐՈՂ ՍՈՒԲ-

ՅԵԿՏԻ ՀՎՀՀ-ն 

ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ 

ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ 

ՎԱՅՐԸ (ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐ-

ԿԱՏԻՐՈՋ ՀԱՍՑԵՆ) 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒ-

ԹՅԱՆ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ՏԵՍԱԿԸ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵ-

ՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ 

ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹԻՎԸ 

(ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ 

ՀԱՄԱՐ ԿԻՐԱՌՎՈՂ 

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՄԻՋԻՆ ԹԻՎԸ) 

              

              

       

       

 
 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                                                    Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

        20  դեկտեմբերի 2019թ.                                                            N 1090-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 1-Ի N 256 ԵՎ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 10-Ի N 731-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Համաձայն «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ 

հոդվածի՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. 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՝ 

1) 1-ին հավելվածի` 

ա. 3-րդ կետի 17-րդ ենթակետում «:» կետադրական նշանը փոխարինել 

«.» կետադրական նշանով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ` 18-րդ, 19-րդ 

և 20-րդ ենթակետերով. 

«18) հետիոտնային և հեծանվային արահետ (հեծանվահետիոտնային 

արահետ)՝ երթևեկելի մասից կառուցվածքով առանձնացված ճանապարհի 

տարր (կամ առանձին ճանապարհ)՝ նախատեսված հետիոտներից առանձին 

կամ նրանց հետ համատեղ հեծանվորդների երթևեկության համար և նշված 

4.5.2-4.5.7 նշաններով. 

19) հեծանվորդների համար գոտի՝ երթևեկելի մասի մյուս հատվածից 

հորիզոնական գծանշումով առանձնացված և 5.14.2 նշանով նշված երթևեկելի 

մասի գոտի՝ նախատեսված հեծանիվներով և մոպեդներով երթևեկելու 

համար. 

20) հիբրիդային ավտոմոբիլ՝ էներգիայի 2-ից ոչ պակաս տարբեր 

փոխակերպիչներ (շարժիչներ) ունեցող և տրանսպորտային միջոցը շարժման 

մեջ դնելու նպատակների համար էներգիայի կուտակման 2 տարբեր 

համակարգեր ունեցող տրանսպորտային միջոց:», 

բ. 70-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«70. Բնակավայրերում և բնակավայրերից դուրս ճանապարհների 

առանձին հատվածներում, 3.24` «Առավելագույն արագության սահմանափա-

կում» նշանի կիրառմամբ, կարող է սահմանվել սույն կանոնների 68-70-րդ 

կետերով սահմանված առավելագույն արագությունից ինչպես ցածր, այնպես 

էլ բարձր արագություն: 3.24` «Առավելագույն արագության սահմանափակում» 

նշանի կիրառմամբ սույն կանոնների 68-70-րդ կետերով սահմանված 

առավելագույն արագությունից բարձր արագություն սահմանելու դեպքում այն 

չի կարող գերազանցել բնակավայրում 80 կմ/ժ-ը, իսկ բնակավայրից դուրս՝ 110 

կմ/ժ-ը:», 



գ. 84-րդ կետի 4-րդ ենթակետում «երթևեկելի մասի հետ հետիոտնային 

անցումների շփման եզրերից (դեպի երթևեկելի մասեր) 5 մ պակաս վայրում» 

բառերը փոխարինել «շարժման ուղղությամբ հետիոտնային անցումից առաջ՝ 

5 մ մոտ վայրում» բառերով, 

դ. 84-րդ կետի 7-րդ ենթակետում «կետերից» բառը փոխարինել «կետի 

տարածքում» բառերով, 

ե. «X. ԽԱՉՄԵՐՈՒԿՆԵՐԻ ԱՆՑՈՒՄԸ» գլխում լրացնել 86.1-ին կետ՝ 

հետևյալ բովանդակությամբ. 

«86.1. Խաչմերուկին մոտենալիս վարորդը պետք է առանձնահատուկ 

ուշադրություն ցուցաբերի՝ ելնելով տեղի պայմաններից: Մասնավորապես, 

վարորդը տրանսպորտային միջոցը պետք է վարի այնպիսի արագությամբ, որ 

հնարավորություն ունենա կանգնելու և բաց թողնելու անցման 

առաջնահերթության իրավունք ունեցող փոխադրամիջոցները:», 

զ. 88-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«88. Արգելվում է մուտք գործել 1.26 գծանշմամբ նշված կամ 1.26 

գծանշումը չունեցող խաչմերուկ կամ երթևեկելի մասերի հատում, եթե 

առջևում՝ երթևեկության ուղղությամբ առաջացել է խցանում, որը վարորդին 

կհարկադրի կանգ առնել` խոչընդոտ ստեղծելով հատող ճանապարհով 

լայնական ուղղությամբ տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար, 

բացառությամբ սույն Կանոններով սահմանված՝ աջ կամ ձախ շրջադարձ 

կատարելու դեպքերի:», 

է. 93-րդ կետում «պետք է այն ազատի» բառերը փոխարինել «կարող է 

այն ազատել» բառերով և «նախընտրած ուղղությամբ» բառերից հետո լրացնել 

«, սակայն պայմանով, որ դա չի խանգարի երթևեկության մյուս մասնակից-

ների շարժմանն այն ուղղությամբ, որով երթևեկությունը բաց է» բառերը, 

ը. 96-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադա-

սությամբ. 

«Այդպիսի խաչմերուկներում տրամվայը, անկախ երթևեկության 

ուղղությունից, առավելություն ունի հավասարազոր ճանապարհով 

համընթաց կամ հանդիպակաց ուղղությամբ երթևեկող ոչ ռելսագնաց 

տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ:», 

թ. 98-րդ կետի 1-ին նախադասությունում «Հավասարազոր ճանապարհ-

ների խաչմերուկում» բառերից հետո լրացնել «, բացառությամբ Կանոնների 

98.1-ին կետով նախատեսված դեպքերի» բառերը, 

ժ. 98-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 98.1-ին կետ. 

«98.1. 4.3` «Շրջանաձև երթևեկություն» նշանով կահավորված շրջանաձև 

երթևեկությամբ խաչմերուկ մուտք գործելիս տրանսպորտային միջոցի 

վարորդը պարտավոր է ճանապարհը զիջել այդպիսի խաչմերուկում 

երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:», 

ժա. 124-րդ կետում «5.11» թիվը փոխարինել «5.11.1» թվով, 

ժբ. 155-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«155. Երեխաների խմբերի կազմակերպված փոխադրումը պետք է 

իրականացվի սույն Կանոններին, ինչպես նաև այդպիսի փոխադրումների 

կազմակերպման համար Արցախի Հանրապետության կառավարության 

կողմից հաստատված կանոններին համապատասխան՝ «Երեխաների 

փոխադրում» ճանաչման նշաններով կահավորված ավտոբուսով:», 

ժգ. 159-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 



«159. Մինչև 7 տարեկան երեխաների փոխադրումը թեթև մարդատար 

ավտոմոբիլում և բեռնատար ավտոմոբիլի խցիկում, որոնց կառուցվածքով 

նախատեսված են անվտանգության գոտիներ կամ անվտանգության գոտիներ 

և «ISOFIX» մանկական պահող համակարգ, պետք է իրականացվի երեխայի 

քաշին և հասակին համապատասխանող մանկական պահող համակարգերի 

(սարքերի) օգտագործման միջոցով:», 

ժդ. 159-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 159.1-ին, 

159.2-րդ և 159.3-րդ կետեր. 

«159.1. 7-ից մինչև 12 տարեկան երեխաների փոխադրումը թեթև 

մարդատար ավտոմոբիլում և բեռնատար ավտոմոբիլի խցիկում, որոնց 

կառուցվածքով նախատեսված են անվտանգության գոտիներ կամ 

անվտանգության գոտիներ և «ISOFIX» մանկական պահող համակարգ, պետք 

է իրականացվի երեխայի քաշին և հասակին համապատասխանող մանկական 

պահող համակարգերի (սարքերի) օգտագործման միջոցով կամ 

անվտանգության ամրագոտիների օգտագործման միջոցով, իսկ թեթև 

մարդատար ավտոմոբիլի առջևի նստատեղում՝ միայն երեխայի քաշին և 

հասակին համապատասխանող մանկական պահող համակարգերի 

(սարքերի) օգտագործման միջոցով: 

159.2. Թեթև մարդատար ավտոմոբիլում և բեռնատար ավտոմոբիլի 

խցիկում մանկական պահող համակարգերի (սարքերի) տեղադրումն ու 

դրանցում երեխաներին տեղավորումը պետք է իրականացվեն նշված 

համակարգերի (սարքերի) շահագործման հրահանգներին (կանոններին) 

համապատասխան: 

159.3. Արգելվում է մինչև 12 տարեկան երեխաներին փոխադրել 

մոտոցիկլի հետևի նստատեղին, ինչպես նաև բեռնատար ավտոմոբիլի 

թափքում (բացառությամբ ֆուրգոն թափքով ավտոմոբիլի):», 

ժե. 167-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 167.1-ին 

կետ. 

«167.1. Շարժական կանգնակների վրա տեղադրված 1.8՝ 

«Լուսացուցային կարգավորում», 1.15՝ «Սայթաքուն ճանապարհ», 1.16՝ 

«Անհարթ ճանապարհ», 1.18՝ «Խճի արտանետում», 1.19՝ «Վտանգավոր 

կողնակ», 1.20.1-1.20.3՝ «Ճանապարհի նեղացում», 1.21՝ «Երկկողմ 

երթևեկություն», 1.33՝ «Այլ վտանգներ», 2.6՝ «Հանդիպակաց երթևեկության 

առավելություն», 3.11՝ «Զանգվածի սահմանափակում», 3.12՝ «Սռնու վրա 

բեռնվածության սահմանափակում», 3.13՝ «Բարձրության սահմանափակում», 

3.14՝ «Լայնության սահմանափակում», 3.15՝ «Երկարության սահմանափա-

կում», 3.16՝ «Նվազագույն միջտարածության սահմանափակում», 3.18.1՝ «Աջ 

շրջադարձն արգելվում է», 3.18.2՝ «Ձախ շրջադարձն արգելվում է», 3.19՝ 

«Հետադարձն արգելվում է», 3.20՝ «Վազանցն արգելվում է», 3.21՝ «Վազանցի 

արգելման գոտու վերջ», 3.22՝ «Բեռնատար ավտոմոբիլներով վազանցն 

արգելվում է», 3.23՝ «Բեռնատար ավտոմոբիլներով վազանցի արգելման գոտու 

վերջ», 3.24՝ «Առավելագույն արագության սահմանափակում», 3.25՝ 

«Առավելագույն արագության սահմանափակման գոտու վերջ» 

ժամանակավոր նշանների սպիտակ հիմնագույնը կարող է լինել դեղին:», 

ժզ. 170-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերությունում «1.14.2-րդ» 

բառից հետո լրացնել «, 1.26-րդ» բառերը, 



ժէ. N 1 ձևի 1-ին գլխում 36-րդ պարբերությունից («1.34.3» թվով սկսվող 

պարբերությունից) հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

պարբերություն. 

«1.36. «Խաչմերուկի տարածք». Նշանակում է մոտեցում խաչմերուկին, 

որի հատվածը նշված է 1.26 գծանշմամբ և որտեղ արգելվում է մուտք գործել, 

եթե առջևում՝ երթևեկության ուղղությամբ առաջացել է խցանում, որը 

վարորդին կհարկադրի կանգ առնել` խոչընդոտ ստեղծելով հատող 

ճանապարհով լայնական ուղղությամբ տրանսպորտային միջոցների 

երթևեկության համար, բացառությամբ սույն Կանոններով սահմանված՝ աջ 

կամ ձախ շրջադարձ կատարելու դեպքերի:», 

ժը. N 1 ձևի 1-ին գլխում 41-րդ պարբերությունից («1.32» թվով սկսվող 

պարբերությունից) հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

պարբերություն. 

«1.36. նշանը տեղադրվում է խաչմերուկի սահմանին: Եթե բարդ 

խաչմերուկներում հնարավոր չէ ճանապարհային նշանը տեղադրել 

խաչմերուկի սահմանին, ապա այն տեղադրում են խաչմերուկի սահմանից ոչ 

ավել, քան 30 մ հեռավորության վրա:», 

ժթ. N 1 ձևի 3-րդ գլխի «Նշաննների ազդեցությունը չի տարածվում» 

բաժնի 3-րդ պարբերությունում («3.2» թվով սկսվող պարբերությունը) «կամ» 

բառից հետո «նրանց» բառը  փոխարինել «1-ին և 2-րդ խմբերի հաշմանդամ 

կամ հաշմանդամ երեխայի կարգավիճակ ունեցող երեխա» բառերով, 

ի. N 1 ձևի 4-րդ գլխի 9-րդ պարբերությունում («4.4.» թվով սկսվող 

պարբերությունը) «4.4.» թիվը փոխարինել «4.4.1.» թվով, 

իա. N 1 ձևի 4-րդ գլխում 9-րդ պարբերությունից («4.4.1.» թվով սկսվող 

պարբերությունից) հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

պարբերություն, 

«4.4.2. «Հեծանվային արահետի վերջ.», 

իբ. N 1 ձևի 4-րդ գլխի 10-րդ պարբերությունում («4.5.» թվով սկսվող 

պարբերությունը) «4.5.» թիվը փոխարինել «4.5.1.» թվով, 

իգ. N 1 ձևի 4-րդ գլխում 10-րդ պարբերությունից («4.5.1.» թվով սկսվող 

պարբերությունից) հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

պարբերություններ. 

«4.5.2. «Համատեղ երթևեկությամբ հետիոտնային և հեծանվային 

արահետ (համատեղ երթևեկությամբ հեծանվահետիոտնային արահետ)». 

4.5.3. «Համատեղ երթևեկությամբ հետիոտնային և հեծանվային արահե-

տի վերջ (համատեղ երթևեկությամբ հեծանվահետիոտնային արահետի 

վերջ)». 

4.5.4, 4.5.5. «Տարանջատված երթևեկությամբ հետիոտնային և հեծա-

նվային արահետ (տարանջատված երթևեկությամբ հեծանվահետիոտնային 

արահետ)». Կառուցվածքորեն և (կամ) 1.2 , 1.23.2 և 1.23.3 հորիզոնական 

գծանշումներով կամ այլ եղանակով առանձնացման միջոցով արահետի՝ 

հեծանվային և հետիոտնային կողմերի բաժանված հեծանվահետիոտնային 

արահետ. 

4.5.6, 4.5.7. «Տարանջատված երթևեկությամբ հետիոտնային և հեծա-

նվային արահետի վերջ (տարանջատված երթևեկությամբ հեծանվահետիոտ-

նային արահետի վերջ)».», 

http://www.pdd24.com/pdd/razm1#1.2
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իդ. N 1 ձևի 5-րդ գլխի 12-րդ պարբերությունում («5.11.» թվով սկսվող 

պարբերությունը) «5.11.» թիվը փոխարինել «5.11.1.» թվով, 

 իե. N 1 ձևի 5-րդ գլխում 12-րդ պարբերությունից («5.11.1.» թվով սկսվող 

պարբերությունից) հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

պարբերություն. 

«5.11.2. «Հեծանվորդների համար գոտիով ճանապարհ». Ճանապարհ, 

որով հեծանվորդների և մոպեդների վարորդների երթևեկությունն 

իրականացվում է հատուկ առանձնացված գոտիով՝ տրանսպորտային 

միջոցների ընդհանուր հոսքին հանդիպակաց:», 
իզ. N 1 ձևի 5-րդ գլխի 13-րդ պարբերությունում («5.12.» թվով սկսվող 

պարբերությունը) «5.12.» թիվը փոխարինել «5.12.1.» թվով, 

իէ. N 1 ձևի 5-րդ գլխում 13-րդ պարբերությունից («5.12.1.» թվով սկսվող 

պարբերությունից) հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

պարբերություն. 

«5.12.2. «Հեծանվորդների համար գոտիով ճանապարհի վերջ».», 
իը. N 1 ձևի 5-րդ գլխում 14-րդ պարբերությունից («5.13.1., 5.13.2.» 

թվերով սկսվող պարբերությունից) հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

նոր պարբերություն. 

«5.13.3.-5.13.4. «Ելք դեպի հեծանվորդների համար գոտիով ճանա-

պարհ».», 
իթ. N 1 ձևի 5-րդ գլխում 15-րդ պարբերությունից («5.14.» թվով սկսվող 

պարբերությունից) հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

պարբերություններ. 

«5.14.1. «Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների 
համար գոտու վերջ». 

5.14.2. «Հեծանվորդների համար գոտի». 
5.14.3. «Հեծանվորդների համար գոտու վերջ».», 
լ. N 1 ձևի 5-րդ գլխում 24-րդ պարբերությունից («5.15.8.» թվով սկսվող 

պարբերությունից) հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

պարբերություն. 

«5.15.1.-5.15.7. նշանների վրա պատկերված երթևեկության ուղղությունը 

ցույց տվող սլաքները կարող են ունենալ նաև այլ կոնֆիգուրացիաներ (ձևեր), 

լա. N 1 ձևի 7-րդ գլխում 21-րդ պարբերության («7.20.» թվով սկսվող 

պարբերության) «:» կետադրական նշանը փոխարինել «.» կետադրական 

նշանով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություն. 

«7.21. «Ավտոլցավորման կայան՝ էլեկտրամոբիլների լիցքավորման 

հնարավորությամբ».», 

լբ. N 1 ձևի 8-րդ գլխում 13-րդ պարբերությունից («1) 8.4.1» թվերով 

սկսվող պարբերությունից) հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

պարբերություն. 

«1.1) 8.4.2` կցորդով կամ կիսակցորդով յուրաքանչյուր տեսակի 

բեռնատար ավտոմոբիլների կամ տրակտորների, ինչպես նաև մեխանիկական 

տրանսպորտային միջոցները քարշակող տրանսպորտային միջոցների վրա,», 

լգ. N 1 ձևի 8-րդ գլխում 14-րդ պարբերությունից («2) 8.4.3» թվերով 

սկսվող պարբերությունից) հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

պարբերություն. 



«2.1) 8.4.3.1՝ արտաքին սնուցման աղբյուրից լիցքավորվելու 

հնարավորություն ունեցող էլեկտրամոբիլների և հիբրիդային ավտոմոբիլների 

վրա,», 

լդ. N 1 ձևի 8-րդ գլխում 15-րդ պարբերությունից («3) 8.4.8» թվերով 

սկսվող պարբերությունից) հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

պարբերություններ. 

«8.4.9-8.4.15. «Բացի տրանսպորտային միջոցի տեսակի». Ցույց են տալիս 

այն տրանսպորտային միջոցի տեսակը, որի վրա չի տարածվում նշանի 

ազդեցությունը. 

8.4.14 ցուցանակը ցույց է տալիս, որ նշանի ազդեցությունը չի 

տարածում որպես թեթև մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլ օգտագործվող 

տրանսպորտային միջոցների վրա.», 

լե. N 1 ձևի 8-րդ գլխում 37-րդ պարբերության («8.22.1 - 8.22.3.» թվերով 

սկսվող պարբերության) «:» կետադրական նշանը փոխարինել «.» կետադրա-

կան նշանով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություններ. 

«8.23. «Աշխատում է տարհանիչը». Ցույց է տալիս, որ 3.27-3.30 նշանների 

ազդման գոտում իրականացվում է տրանսպորտային միջոցների տարհանում. 

8.24. «Ծառայողական ավտոմոբիլների համար կայանատեղ»: Ցուցանա-

կի վրա կարող է նշվել կայանատեղն օգտագործող կազմակերպության 

անվանումը. 

8.25. «Բացի ծառայողական ավտոմոբիլներից»: Ցուցանակի վրա կարող 

է նշվել կազմակերպության անվանումը:», 

լզ. N 2 ձևի 1-ին գլխում 32-րդ պարբերությունից («1.24.1-1.24.3» թվերով 

սկսվող պարբերությունից) հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

պարբերություն. 

«1.24.4` կրկնօրինակում է 8.4.3.1. ցուցանակը. կիրառվում է ինքնուրույն 

կամ 8.4.3.1 ցուցանակի հետ.», 

լէ. N 2 ձևի 1-ին գլխում 33-րդ պարբերությունից («1.25» թվով սկսվող 

պարբերությունից) հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

պարբերություն. 

«1.26 (գույնը՝ դեղին)՝ նշում է խաչմերուկի հատվածը, որտեղ արգելվում 

է մուտք գործել, եթե առջևում՝ երթևեկության ուղղությամբ առաջացել է 

խցանում, որը վարորդին կհարկադրի կանգ առնել` խոչընդոտ ստեղծելով 

հատող ճանապարհով լայնական ուղղությամբ տրանսպորտային միջոցների 

երթևեկության համար, բացառությամբ սույն Կանոններով սահմանված՝ աջ 

կամ ձախ շրջադարձ կատարելու դեպքերի: Կիրառվում է ինքնուրույն կամ 

1.35` «Խաչմերուկի տարածք» նշանի հետ:», 

լը. N 3 ձևի 13-րդ պարբերությունը («Հաշմանդամ» բառով սկսվող 

պարբերությունը) «հաշմանդամներ» բառից հետո լրացնել «կամ հաշմանդամ 

երեխայի կարգավիճակ ունեցող երեխա» բառերով, 

լթ. N 1 ձևի նկար 2-ը, նկար 5-ը, նկար 6-ը, նկար 8-ը, նկար 9-ը, N 2 ձևի 

նկար 10-ը և նկար 11-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հա-

վելվածի. 

2) 2-րդ հավելվածի` 

ա. 2-րդ կետը  լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 4-րդ 

ենթակետով. 



«4) ղեկային կառավարման համակարգն աջակողմյան տեղաբաշխմամբ 

է:», 

բ. 6-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերությունում 

«թաղանթապատում ունեցող» բառերից հետո լրացնել «հետևի դիտապակու 

կամ հետևի կողային ապակիների» բառերը, 

գ. 6-րդ կետի 18-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«18) հաշվառման համարանիշերը կամ դրանց տեղակայման (ամրաց-

ման) ձևը չեն համապատասխանում օրենսդրության կամ ստանդարտների 

պահանջներին.»: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 

թվականի նոյեմբերի 10-ի «Ճանապարհային լուսացույցներին ներկայացվող 

պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները և 

ճանապարհային նշաններին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման 

ու տեղակայման կանոնները հաստատելու մասին»    N 731-Ն որոշման՝ 

1) N 1 հավելվածի 33-րդ կետի 3-րդ պարբերությունից և N 3 հավելվածի 

13-րդ կետից հանել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր» բառերը. 

2)  N  3 հավելվածում՝  

ա. 6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«6. Նշանների (այդ թվում՝ անհատական նախագծման նշանների) 

համարները, անվանումներն ու պատկերները, ինչպես նաև նշանների վրա 

կատարվող մակագրությունները (տառեր, թվեր, կետադրական նշաններ) 

սահմանված են ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 ստանդարտով:», 

բ. 8-րդ և 9-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«8. Նշանները պատրաստվում են 4 չափատեսակներով. 1-ին` փոքր, 2-

րդ` նորմալ, 3-րդ` մեծ, 4-րդ` առավել մեծ: 

Նշանների չափերը պետք է ապահովվեն, որպեսզի դրանք հեռվից 

տեսանելի լինեն և մոտենալիս հեշտ տարբերակվեն` հաշվի առնելով տվյալ 

տեղամասում տրանսպորտային միջոցների արագությունը: 

9. Փոքր չափի նշանները տեղակայվում են ճանապարհի այն 

տեղամասերում, որտեղ նորմալ չափի նշանների տեղակայման համար 

հնարավորություններ չկան, կամ երթևեկությունն իրականացվում է ցածր 

արագություններով: Դրանք կարող են տեղակայվել նաև նախորդ նշանը 

կրկնելու համար: 

Մեծ չափի նշանները տեղակայվում են լայն երթևեկելի մաս ունեցող և 

մեծ արագությամբ երթևեկություն ունեցող ճանապարհներին, ինչպես նաև 

լեռնային բարդ տեղամասերում (ոլորապտույտ ճանապարհներին) և այնտեղ, 

որտեղ հաճախակի են մառախուղները: 

Առավել մեծ չափի նշանները տեղակայվում են առավել մեծ 

արագությամբ երթևեկություն ունեցող ճանապարհներին, մասնավորապես, 

ավտոմայրուղիներում:», 

գ. 10-րդ կետում «թույլատրվում է ուղղանկյունաձև նշանների» բառերը 

փոխարինել «թույլատրվում է ուղղաձիգ տեսակի ուղղանկյունաձև նշանների» 

բառերով, 

դ. 11-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 



«11. Նշանների վրա մակագրությունները կատարվում են հայերեն և 

անգլերեն, անհրաժեշտության դեպքում, դրանք կարող են կրկնվել 

ռուսերենով: 

Մակագրությունների համար անգլերեն և ռուսերեն տառատեսակները 

սահմանված են ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 ստանդարտով, իսկ հայկական 

տառատեսակները՝ ԳՕՍՏ 10807-78 «Ճանապարհային նշաններ: Ընդհանուր 

տեխնիկական պայմաններ» ստանդարտով:», 

ե. 13-րդ կետի առաջին պարբերությունը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«13. Նշանների տարաբաշխումը հաստատում և կազմակերպում են 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն ճանապարհը 

տնօրինող և շահագործող լիազորված մարմիններն ու անձինք` Արցախի 

Հանրապետության ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» 

ծառայության (այսուհետ` ճանապարհային ոստիկանություն) հետ համատեղ` 

ոչ ուշ, քան 5 տարին մեկ անգամ:», 

զ. 25-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«25. Երթևեկության մասնակիցների ուշադրությունը հրավիրելու 

նպատակով բնակավայրերում կամ բնակավայրերից դուրս տեղակայված նոր 

նշանների կողքին կամ դրանց վրա, ինչպես նաև ճանապարհային նշանները 

հանելու դեպքում ցանկալի է մեկամսյա ժամկետով տեղադրել թարթող 

լուսային ազդանշաններ:», 

է. 27-րդ կետից հետո  լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 27.1-ին կետ. 

«27.1. Շարժական կանգնակների վրա տեղադրված 1.8՝ «Լուսացուցային 

կարգավորում», 1.15՝ «Սայթաքուն ճանապարհ», 1.16՝ «Անհարթ ճանապարհ», 

1.18՝ «Խճի արտանետում», 1.19՝ «Վտանգավոր կողնակ», 1.20.1-1.20.3՝ 

«Ճանապարհի նեղացում», 1.21՝ «Երկկողմ երթևեկություն», 1.33՝ «Այլ 

վտանգներ», 2.6՝ «Հանդիպակաց երթևեկության առավելություն», 3.11՝ 

«Զանգվածի սահմանափակում», 3.12՝ «Սռնու վրա բեռնվածության 

սահմանափակում», 3.13՝ «Բարձրության սահմանափակում», 3.14՝ 

«Լայնության սահմանափակում», 3.15՝ «Երկարության սահմանափակում», 

3.16՝ «Նվազագույն միջտարածության սահմանափակում», 3.18.1՝ «Աջ 

շրջադարձն արգելվում է», 3.18.2՝ «Ձախ շրջադարձն արգելվում է», 3.19՝ 

«Հետադարձն արգելվում է», 3.20՝ «Վազանցն արգելվում է», 3.21՝ «Վազանցի 

արգելման գոտու վերջ», 3.22՝ «Բեռնատար ավտոմոբիլներով վազանցն 

արգելվում է», 3.23՝ «Բեռնատար ավտոմոբիլներով վազանցի արգելման գոտու 

վերջ», 3.24՝ «Առավելագույն արագության սահմանափակում», 3.25՝ 

«Առավելագույն արագության սահմանափակման գոտու վերջ» 

ժամանակավոր նշանների սպիտակ հիմնագույնը կարող է լինել դեղին:», 

ը. 29-րդ կետի երկրորդ պարբերությունում «համաձայնեցնելով 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային 

ոստիկանության համապատասխան մարմնի հետ» բառերը փոխարինել 

«համաձայնեցնելով ճանապարհային ոստիկանության հետ» բառերով, 

թ. 32-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«32. Նշանները տեղակայվում են երթևեկելի մասի (երթևեկելի գոտու) աջ 

կողմում կամ դրա վրա, կողնակից (առկայության դեպքում) դուրս, եթե սույն 

կանոններով այլ բան նախատեսված չէ, ինչպես նաև հեծանվային կամ 

հետիոտնային արահետի աջ կողմում կամ դրանց վրա:», 



ժ. 33-րդ կետի առաջին պարբերությունից հանել «3.20» թիվը, 

ժա. 34-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«34. Երթևեկելի մասի եզրից (կողնակի առկայության դեպքում` հողային 

պաստառի եզրից) մինչև երթևեկելի մասի կողքին տեղակայված նշանի եզրը 

եղած հեռավորությունը պետք է լինի 0,5-2,0 մ (նկար  1-ա, բ)` մինչև 5.23.1, 

5.24.1, 5.25, 5.26 հատուկ թելադրանքի նշանների եզրը, և 0,5-5,0 մ մինչև 6.9.1, 

6.9.2, 6.10.1-6.12, 6.17 տեղեկատվության նշանների եզրը:», 

ժբ. 38-րդ կետի առաջին նախադասության մեջ «ճանապարհային 

արգելապատնեշների» բառերը փոխարինել «ճանապարհային 

ցանկապատերի» բառերով, 

ժգ. 43-րդ կետում «Անհատական նախագծման նշանների (5.23.1, 5.24.1, 

5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1-6.12, 6.14.1, 6.14.2, 6.17) պատկերների» բառերը 

փոխարինել «Անհատական նախագծման նշանների (5.23.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 

6.9.1, 6.9.2, 6.10.1-6.12, 6.14.1, 6.14.2, 6.17) պատկերների» բառերով, 

ժդ. 48-րդ կետի 3-րդ ենթակետի առաջին նախադասության մեջ «նաև 

բնակավայրերում» բառերը փոխարինել «նաև բնակավայրերում`» բառերով, 

ժե. 48-րդ կետի 12-րդ ենթակետում «ճանապարհային արգելափակոցի» 

բառերը փոխարինել «ճանապարհային ցանկապատի» բառերով, 

ժզ. 48-րդ կետի 13-րդ ենթակետը «անվտանգության գործակցի 

մեծությունը» բառերից հետո լրացնել «(վտանգավոր և նախորդող 

տեղամասերի անցման արագությունների հարաբերությունը)» բառերով, 

ժէ. 48-րդ  կետի 25-րդ ենթակետում «4.5» թիվը փոխարինել «4.5.1» թվով, 

ժը. 48-րդ կետի «:» կետադրական նշանը փոխարինել «.» կետադրական 

նշանով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 38-րդ ենթակետ. 

«38)  1.35 «Խաչմերուկի տարածք» նշանը տեղակայվում է այն 

խաչմերուկի սահմանին, որի հատվածը նշված է 1.26 գծանշմամբ և որտեղ 

արգելվում է մուտք գործել, եթե առջևում՝ երթևեկության ուղղությամբ 

առաջացել է խցանում, որը վարորդին կհարկադրի կանգ առնել` խոչընդոտ 

ստեղծելով հատող ճանապարհով լայնական ուղղությամբ տրանսպորտային 

միջոցների երթևեկության համար, բացառությամբ սույն Կանոններով 

սահմանված՝ աջ կամ ձախ շրջադարձ կատարելու դեպքերի: Եթե բարդ 

խաչմերուկներում հնարավոր չէ ճանապարհային նշանը տեղադրել 

խաչմերուկի սահմանին, ապա այն տեղադրում են խաչմերուկի սահմանից ոչ 

ավել, քան 30 մ հեռավորության վրա:», 

ժթ. 49-րդ կետի 6-րդ ենթակետում «2.5 «Երթևեկությունն առանց 

կանգառի արգելված է» բառերը փոխարինել «2.5 «Երթևեկությունն առանց 

կանգառի արգելվում է» բառերով, 

ի. 50-րդ կետում «սույն կանոնների 39-րդ կետի» բառերը փոխարինել 

«սույն կանոնների 36-րդ կետի» բառերով, 

իա. 50-րդ կետի 1-8-րդ ենթակետերը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«1) 3.1 «Մուտքն արգելվում է» նշանը տեղակայվում է` 

ա) միակողմ երթևեկություն ունեցող ճանապարհների կամ երթևեկելի 

մասերի տեղամասերում հանդիպակաց ուղղության տրանսպորտային 

միջոցների երթևեկությունն արգելելու համար: Միմյանցից պուրակով կամ 

բաժանարար գոտիով առանձնացված մի քանի երթևեկելի մասեր ունեցող 



ճանապարհներին նշանը տեղակայվում է յուրաքանչյուր միակողմ 

երթևեկություն ունեցող երթևեկելի մասի համար. 

բ) 5.11.1 նշանով նշված ճանապարհների վրա` ընդհանուր հոսքին 

հակառակ տրանսպորտային միջոցների մուտքը կանխելու համար. 

գ) տրանսպորտային միջոցների կայանման հրապարակներում, 

հանգստի հրապարակներում, ավտոլցավորման կայաններում և այլուր` 

առանձին մուտք և ելք կազմակերպելու համար. 

դ) դեպի երթևեկության առանձին գոտի կամ ճանապարհի առանձին 

տեղամաս մուտքն արգելելու համար: 

Առանձին գոտի մուտքն արգելող նշանը տեղակայվում է 8.14 

ցուցանակի հետ: 

Տարբեր մակարդակներում փոխհատումների միակողմ երթևեկությամբ 

մուտքերում նշանը թույլատրվում է տեղակայել ձախ կողմում: 

Եթե հիմնական նշանը տեղակայված է խաչմերուկների միջև 

ճանապարհի տեղամասում, ապա տեղամասի սկզբում 8.1.1 ցուցանակի հետ 

տեղադրվում է նախնական 3.1 նշան: 

Նշանը չի թույլատրվում կիրառել 8.3.1-8.3.3 և 8.4.1-8.4.8 ցուցանակների 

հետ: 

2) 3.2 «Երթևեկությունն արգելվում է» նշանը կիրառվում է 

ճանապարհների առանձին տեղամասերում բոլոր տրանսպորտային 

միջոցների երթևեկությունն արգելելու համար: 

Նշանը տեղակայվում է դեպի ճանապարհի տեղամասեր կամ որոշակի 

տարածքներ (բնակելի բակերի, ձեռնարկությունների, բուժական 

հիմնարկների և այլ տարածքներ)՝ առանց բացառության, բոլոր 

տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն արգելելու համար: 

Նշանը տեղակայվում է այն ճանապարհի կամ տարածքի մուտքերի 

վրա, որտեղ արգելված է երթևեկությունը: Այս դեպքում դեպի ճանապարհ 

դուրս եկող կողային մուտքերի վրա նշանը կիրառվում է համապատասխան 

8.3.1-8.3.3 ցուցանակի հետ: 

Ելնելով գերատեսչական պայմաններից` նշանը կարող է տեղակայվել 

նաև դեպի դրանց ճանապարհներն ու օբյեկտների տարածքները` 

երթևեկությունն արգելելու համար: 

3) 3.3 «Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն 

արգելվում է» նշանը կիրառվում է բոլոր մեխանիկական տրանսպորտային 

միջոցների երթևեկությունն արգելելու համար: 

4) 3.4 «Բեռնատար ավտոմոբիլների երթևեկությունն արգելվում է» 

նշանը կիրառվում է 3,5 տ-ից ավելի առավելագույն զանգված ունեցող (եթե 

նշանի վրա նշված չէ զանգվածը) կամ նշանի վրա նշվածից ավելի 

առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլների և 

տրանսպորտային միջոցների կազմի (կցորդով կամ կիսակցորդով բեռնատար 

ավտոմոբիլներ), ինչպես նաև տրակտորների, ինքնագնաց մեքենաների և 

մեխանիզմների երթևեկությունն արգելելու համար: Նշանը չի արգելում 

փոստային հատուկ փոխադրումներ իրականացնող կամ ուղևորներ 

փոխադրող բեռնատար ավտոմոբիլների, ինչպես նաև բեռնատար տաքսիների 

երթևեկությունը: 

Նշանով որևէ գոտիով երթևեկությունն արգելելու դեպքում, նշանն այդ 

գոտու վրա տեղակայվում է 8.14 ցուցանակի հետ: Բեռնատար ավտոմոբիլների 



տարանցիկ զգալի հոսքի առկայության դեպքում նշանը տեղակայվում է 6.15.1-

6.15.3 համապատասխան նշանի հետ` վարորդներին առաջարկվող շրջանցող 

երթուղու մասին տեղեկություն տալու համար: 

5) 3.5 «Մոտոցիկլների երթևեկությունն արգելվում է» նշանը կիրառվում 

է մոտոցիկլետների երթևեկությունը, 3.6 «Տրակտորների երթևեկությունն 

արգելվում է» նշանը` տրակտորների, ինքնագնաց մեքենաների և 

մեխանիզմների երթևեկությունն արգելելու համար: 

6) 3.7 «Կցորդով երթևեկությունն արգելվում է» նշանը կիրառվում է բոլոր 

տեսակի կցորդներով կամ կիսակցորդներով բեռնատար ավտոմոբիլների և 

տրակտորների երթևեկությունը, ինչպես նաև մեխանիկական 

տրանսպորտային միջոցների բոլոր տեսակի քարշակումներն արգելելու 

համար: 

Նշանը տեղակայվում է ճանապարհի տեղամասում, որտեղ կցորդով 

(կիսակցորդով) երթևեկությունը գործնականում անհնար է կամ խոչընդոտ է 

ստեղծվում հանդիպակաց երթևեկության համար (կտրուկ շրջադարձերով, 

մեծ թեքություններով, նեղ երթևեկելի մասով ճանապարհի տեղամաս և այլն): 

7) 3.8 «Լծասայլերի երթևեկությունն արգելվում է» նշանը կիրառվում է 

լծասայլերի (լծասահնակների), հեծկան կամ բեռնակիր կենդանիներով 

երթևեկությունը, ինչպես նաև անասուն քշելն արգելելու համար: 

8) 3.9 «Հեծանիվներով երթևեկությունն արգելվում է» նշանը կիրառվում է 

հեծանիվներով և մոպեդներով երթևեկությունն արգելելու համար: 

Ճանապարհին զուգահեռ 4.5.1 նշանով նշված հեծանվային արահետի 

առկայության դեպքում նշանը չի տեղակայվում:», 

իբ. 50-րդ կետի 9-րդ ենթակետում «3.10 «Հետիոտների երթևեկությունն 

արգելված է» բառերը փոխարինել «3.10 «Հետիոտների տեղաշարժն արգելվում 

է» բառերով, 

իգ. 50-րդ կետի 18-րդ ենթակետը «տրանսպորտային միջոցների» 

բառերից հետո լրացնել «(բացառությամբ ոստիկանության, շտապ բժշկական 

օգնության, փրկարարական և վտանգի վերացման նպատակով ժամանած այլ 

ծառայությունների տրանսպորտային միջոցները)» բառերով, 

իդ. 50-րդ կետի 20-րդ և 21-րդ կետերը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«20)  3.18.1 «Աջ շրջադարձն արգելվում է» և 3.18.2 «Ձախ շրջադարձն 

արգելվում է» նշանները կիրառվում են երթևեկելի մասերի մոտակա 

փոխհատումներում, շրջադարձն արգելվում է այն դեպքերում, երբ 

երթևեկության անհրաժեշտ կարգն անհնար է ապահովել 4.1.1-4.1.6 կամ 

5.15.1, 5.15.2 նշանների օգնությամբ: 

21)  3.19 «Հետադարձն արգելվում է» նշանը տեղակայվում է 

խաչմերուկից առաջ, որտեղ այդ մանևրը վտանգ է ստեղծում մյուս 

տրանսպորտային միջոցների կամ հետիոտների երթևեկության համար: 

Նշանը խաչմերուկների միջև ճանապարհների տեղամասերում չի 

կիրառվում բաժանիչ գոտու խզվածքներում հետադարձն արգելելու համար:», 

իե. 50-րդ կետի 23-րդ ենթակետի առաջին պարբերությունը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

«23) 3.20 «Վազանցն արգելվում է» նշանը կիրառվում է բոլոր 

տրանսպորտային միջոցների՝ բացառությամբ դանդաղընթաց 

տրանսպորտային միջոցների, լծասայլերի, մոպեդների և առանց սայլակի 



երկանիվ մոտոցիկլների վազանցն արգելելու համար, իսկ 3.22 «Բեռնատար 

ավտոմոբիլներով վազանցն արգելվում է» նշանը՝ 3.5 տ-ից ավելի թույլատրելի 

առավելագույն զանգվածով բեռնատար ավտոմոբիլների վազանցը բոլոր 

տրանսպորտային միջոցներին արգելելու համար:», 

իզ. 50-րդ կետի 26-28-րդ ենթակետերը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«26)  3.26 «Ձայնային ազդանշան տալն արգելվում է» նշանը կիրառվում է 

ձայնային ազդանշան տալն արգելելու համար՝ բացառությամբ, եթե այն 

տրվում է ճանապարհատրանսպորտային պատահարը կանխելու համար, 5.22 

նշանով նշված բնակավայրերից դուրս` առողջարանների, հանգստյան տների, 

առողջարանական ճամբարների, հիվանդանոցների և այլնի մոտով անցնող 

ճանապարհի տեղամասերում: 

27)  3.27 «Կանգառն արգելվում է» նշանը կիրառվում է տրանսպորտային 

միջոցների կանգառն ու կայանումն արգելելու համար: 

28)  3.28 «Կայանելն արգելվում է», 3.29 «Կայանելն արգելվում է ամսվա 

կենտ օրերին», 3.30 «Կայանելն արգելվում է ամսվա զույգ օրերին» նշանները 

կիրառվում են տրանսպորտային միջոցների կայանումն արգելելու համար:», 

իէ. 50-րդ կետի 31-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«31)  3.32 «Վտանգավոր բեռներով տրանսպորտային միջոցների 

երթևեկությունն արգելվում է» նշանը կիրառվում է վտանգավոր բեռների 

փոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն 

արգելելու համար, որոնք Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով պետք է նշված լինեն «Վտանգավոր բեռ» ճանաչման 

նշաններով (տեղեկատվական ցուցանակներով):», 

իը. 50-րդ կետի 32-րդ ենթակետի  առաջին պարբերությունը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3.33 «Պայթուցիկ և դյուրավառ բեռներով տրանսպորտային միջոցների 

երթևեկությունն արգելվում է» նշանը կիրառվում է պայթուցիկ նյութեր և 

արտադրանք, ինչպես նաև որպես դյուրավառ մակնշման ենթակա այլ 

բեռների փոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցների 

երթևեկությունն արգելելու համար, որոնց վրա տարածվում են Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կանոնները:», 

իթ. 50-րդ կետի 34-րդ ենթակետի երկրորդ պարբերությունը «կամ 

փոխադրում են նման հաշմանդամների» բառերից հետո լրացնել «կամ 

հաշմանդամ երեխայի կարգավիճակ ունեցող երեխա» բառերով. 

լ. 50-րդ կետի 35-րդ ենթակետի չորրորդ պարբերության «արագության» 

բառից հետո «3.24» թիվը հանել, 

լա. 51-րդ կետում «40 կետի համաձայն» բառերը փոխարինել «սույն 

կանոնների 36-րդ կետի համաձայն» բառերով, 

լբ. 51-րդ կետի 4-րդ ենթակետում «արգելափակոցի» և «արգելափակոց-

ների» բառերը փոխարինել «ճանապարհային ցանկապատերի» բառերով, 

լգ. 51-րդ կետի 6-րդ ենթակետում «4.4» թիվը փոխարինել «4.4.1» թվով, 

լդ. 51-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6.1-ին ենթակետով. 

«6.1)  4.4.2 «Հեծանվային արահետի վերջ» նշանը կիրառվում է 4.4.1 

նշանով նշված արահետի վերջը նշելու համար և տեղակայվում է արահետի 

վերջում:», 



լե. 51-րդ կետի 7-րդ ենթակետում և 52-րդ կետի 33-րդ ենթակետում 

«հետիոտների երթևեկությունը» բառերը փոխարինել «հետիոտների 

տեղաշարժը» բառերով, 

լզ. 51-րդ կետի 7-րդ ենթակետում «4.5» թիվը փոխարինել «4.5.1» թվով, 

լէ. 51-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 7.1-7.4-րդ 

ենթակետերով. 

«7.1)  4.5.2 «Համատեղ երթևեկությամբ հետիոտնային և հեծանվային 

արահետ (համատեղ երթևեկությամբ հեծանվահետիոտնային արահետ)» 

նշանը կիրառվում է հետիոտների, հեծանիվների և մոպեդների համատեղ 

տեղաշարժը թույլատրող արահետը նշելու համար: 

Հիմնական նշանը տեղակայվում է հեծանվահետիոտնային արահետի 

սկզբում` աջ կողմում, կրկնվող նշանը` ճանապարհի հետ յուրաքանչյուր 

փոխհատումից հետո: 

7.2)  4.5.3 «Համատեղ երթևեկությամբ հետիոտնային և հեծանվային 

արահետի վերջ (համատեղ երթևեկությամբ հեծանվահետիոտնային 

արահետի վերջ)» նշանը կիրառվում է 4.5.2 նշանով նշված արահետի վերջը 

նշելու համար և տեղակայվում է արահետի վերջում: 

7.3)  4.5.4, 4.5.5. «Տարանջատված երթևեկությամբ հետիոտնային և 

հեծանվային արահետ (տարանջատված երթևեկությամբ հեծանվահետիոտ-

նային արահետ)» նշանը կիրառվում է կառուցվածքորեն և (կամ) 1.2 , 1.23.2 և 

1.23.3 հորիզոնական գծանշումներով կամ այլ եղանակով առանձնացման 

միջոցով արահետի՝ հեծանվային և հետիոտնային կողմերի բաժանված 

հետիոտների, հեծանիվների և մոպեդների տարանջատված տեղաշարժը 

թույլատրող արահետը նշելու համար: 

Հիմնական նշանը տեղակայվում է հեծանվահետիոտնային արահետի 

սկզբում` աջ կողմում, կրկնվող նշանը` ճանապարհի հետ յուրաքանչյուր 

փոխհատումից հետո: 

7.4)  4.5.6, 4.5.7. «Տարանջատված երթևեկությամբ հետիոտնային և 

հեծանվային արահետի վերջ (տարանջատված երթևեկությամբ հեծանվա-

հետիոտնային արահետի վերջ)» նշանը կիրառվում է 4.5.4 և 4.5.5 նշաններով 

նշված արահետի վերջը նշելու համար և տեղակայվում է արահետի վերջում:», 

լը. 52-րդ կետի 11-րդ ենթակետում «5.11» թիվը փոխարինել «5.11.1» 

թվով, 

լթ.52-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.1-ին ենթակետով. 

«11.1)  5.11.2 «Հեծանվորդների համար գոտիով ճանապարհ» նշանը 

կիրառվում է տրանսպորտային միջոցների ընդհանուր հոսքին հակառակ 

ուղղությամբ իրականացվող սահմանված երթուղով երթևեկող 

հեծանվորդների և մոպեդների վարորդների երթևեկության համար հատուկ 

առանձնացված գոտիով ճանապարհը նշելու համար: 

Նշանը տեղակայվում է ճանապարհի տեղամասի սկզբում` երթևեկելի 

մասի վրա կամ ճանապարհի երկու կողմերում: 

Կրկնվող 5.11.2 նշանը տեղակայվում է բարդ հատակագծմամբ 

խաչմերուկից հետո:», 
խ. 52-րդ կետի 12-րդ ենթակետում «5.12» թիվը փոխարինել «5.12.1» 

թվով, ինչպես նաև «5.11» թիվը՝ «5.11.1» թվով, 

խա. 52-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 12.1-ին 

ենթակետով. 
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«12.1) 5.12.2 «Հեծանվորդների համար գոտիով ճանապարհի վերջ» 

նշանը տեղակայվում է 5.11.2 նշանով նշված ճանապարհի վերջում:», 
խբ. 52-րդ կետի 13-րդ ենթակետում «5.11» թվերը փոխարինել «5.11.1» 

թվերով, 

խգ. 52-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13.1-ին 

ենթակետով. 

«13.1)  5.13.3, 5.13.4 «Ելք դեպի հեծանվորդների համար գոտիով 

ճանապարհ» նշանները կիրառվում են դեպի 5.11.2 նշանով նշված ճանապարհ 

դուրս գալու ելքերը նշելու համար և տեղակայվում են բոլոր կողային ելքերից 

առաջ: 

Եթե դեպի ճանապարհ դուրս եկող մուտքի վրա մեկ հենարանին 

տեղակայված են մի քանի նշաններ, ապա 5.13.3, 5.13.4 նշանները 

տեղադրվում են մյուս նշանների վրա: 

Ճանապարհին հարող տարածքներից մուտքերի վրա նշանը կարելի է 

չտեղակայել, եթե դեպի այդ տարածքներ մտնելը հնարավոր է 5.11.2 նշանով 

նշված ճանապարհի տեղամասից:», 

խդ. 52-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.1-14.3-րդ 

ենթակետերով. 

«14.1) 5.14.1 «Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների 

համար գոտու վերջ» նշանը տեղակայվում է 5.14 նշանով նշված գոտու 

վերջում: 

14.2) 5.14.2 «Հեծանվորդների համար գոտի» նշանը կիրառվում է 

տրանսպորտային միջոցների ընդհանուր հոսքին համընթաց ուղղությամբ 

երթևեկող հեծանվորդների և մոպեդների վարորդների երթևեկության համար 

գոտին նշելու համար: 

Նշանը տեղակայվում է գոտու սկզբում` դրա վրա, իսկ եթե այն աջ 

եզրայինն է, ապա նշանը թույլատրվում է տեղակայել գոտու աջ կողմում: 

Նշանը ճանապարհի ամբողջ տեղամասի երկարությամբ յուրաքանչյուր 

խաչմերուկից հետո կրկնվում է, եթե հեծանվորդների և մոպեդների 

վարորդների երթևեկությունը կազմակերպված է 5.14.2 նշանով նշված 

գոտիով: 

14.3)  5.14.3. «Հեծանվորդների համար գոտու վերջ» նշանը տեղակայվում 

է 5.14.2 նշանով նշված գոտու վերջում:», 

խե.52-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 20.1-ին 

ենթակետով. 

«20.1)  5.15.1-5.15.7 նշանների վրա պատկերված երթևեկության 

ուղղությունը ցույց տվող սլաքները կարող են ունենալ նաև այլ 

կոնֆիգուրացիաներ (ձևեր):», 

խզ. 52-րդ կետի 31-րդ ենթակետում «թույլատրվում է տեղադրել» 

բառերը փոխարինել «թույլատրվում է տեղակայել» բառերով, 

խէ. 53-րդ կետի 9-րդ ենթակետում «բ» պարբերությունն ուժը կորցրած 

ճանաչել, իսկ վերջին պարբերությունում «տեղադրվում են դրա» բառերը 

փոխարինել «տեղադրվում են դրանց» բառերով, 

խը. 53-րդ կետի 11-րդ ենթակետի վերջին պարբերությունում «54.8 և 54.9 

կետերի համաձայն» բառերը փոխարինել «53.8 և 53.9 կետերի համաձայն» 

բառերով, 



խթ. 53-րդ կետի 14-րդ ենթակետի երրորդ պարբերությունը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Երթևեկելի մասի առանցքով ճանապարհային ցանկապատի 

առկայությամբ ճանապարհների վրա նշանը տեղակայվում է ճանապարհի 

կենտրոնում` ճանապարհային ցանկապատերի միջև կամ երթևեկության 

յուրաքանչյուր ուղղության համար` ճանապարհի աջ կողմում:», 

ծ. 53-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 21-23-րդ 

կետերով. 

«21)  6.9.1, 6.9.2, 6.10.1, 6.12 նշանների հետ համատեղ թույլատրվում է 

տեղադրել ճանապարհային երթևեկության մասնակիցներին հետաքրքրող 

օբյեկտների մասին տեղեկություններ (գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարը, 

գործունեության տեսակը, երթևեկության ուղղությունը, օբյեկտի 

հեռավորությունը, այլ տեղեկություն, ինչպես նաև՝ գրաֆիկական), այդ 

դեպքում՝ 

ա) առանձին վահանակի վրա այն տեղադրում են անհատական 

նախագծման նշանի ներքևի մասում. 

բ) վահանակն ըստ կառուցվածքի պետք է կապված լինի անհատական 

նախագծման նշանի հետ. 

գ) վահանակի և նշանի լայնությունները պետք է հավասար լինեն. 

դ) տեղեկությունը պետք է տեղադրել դեղին ֆոնի վրա. 

ե) ճանապարհային երթևեկության մասնակիցներին հետաքրքրող 

օբյեկտների մասին տեղեկություններով առանձին վահանակի բարձրությունը 

չպետք է գերազանցի օբյեկտների մասին տեղեկություններով հանդերձ 

անհատական նախագծման նշանի բարձրության 1/3-ը, եթե նշանի վրա 

տպատառի բարձրությունը 200 մմ կամ պակաս է, և նշանի բարձրության 1/4-ը, 

եթե նշանի վրա տպատառի բարձրությունը 250 մմ կամ ավելի է. 

զ) ճանապարհային երթևեկության մասնակիցներին հետաքրքրող 

օբյեկտների մասին տեղեկություններով վահանակի հետ համատեղված 

նշանի պատրաստման ժամանակ կիրառվում են B տեսակի 

լուսաանդրադարձիչ թաղանթներ: 

22)  6.20.1 և 6.20.2 «Վթարային ելք» նշանները կիրառվում են թունելում 

վթարային ելքի տեղը նշելու համար: 6.20.1 և 6.20.2 նշանները տեղակայվում 

են երթևեկելի մասի ձախ և աջ կողմերում: 

6.20.1 նշանը տեղակայվում է երթևեկելի մասի ձախ կողմում, եթե 

վթարային ելքը գտնվում է տեղաշարժման ուղղության ձախ կողմում: 6.20.2 

նշանը տեղակայվում է երթևեկելի մասի աջ կողմում, եթե վթարային ելքը 

գտնվում է տեղաշարժման ուղղության աջ կողմում: 

23)  6.21.1 և 6.21.2 «Դեպի վթարային ելք տեղաշարժման ուղղություն» 

նշանները կիրառվում են թունելում դեպի վթարային ելք տեղաշարժվելու 

ուղղությունը և ելքի հեռավորությունը նշելու համար: Նշանները տեղակայ-

վում են թունելների կողային պատերին` միմյանցից 50 մ հեռավորության վրա, 

1.0 մ-ից մինչև 1.5 մ բարձրության վրա:», 

ծա. 54-ի կետի 1-ին ենթակետում «7.12 «Ճանապարհային 

ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության պահակետ» բառերը 

փոխարինել «7.12 «Ճանապարհային ոստիկանության պահակետ» բառերով, 

ծբ. 54-րդ կետի 3-րդ ենթակետում «7.15 «Ճանապարհային 

երթևեկության մասին տեղեկություն հաղորդող ռադիոկապի ընդունման 



գոտի» բառերը փոխարինել «7.15 «Ճանապարհային երթևեկության մասին 

տեղեկություն հաղորդող ռադիոկայանի գործողության գոտի» բառերով, 

ծգ. 54-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 5-րդ և 6-րդ 

ենթակետերով. 

«5)  7.19 «Արտակարգ կապի հեռախոս» և 7.20 «Կրակմարիչ» նշանները 

կիրառվում են օպերատիվ ծառայություններին կանչելու համար հեռախոսի 

կամ կրակմարիչի տեղը նշելու համար: Անհրաժեշտության դեպքում 

նշանները բնակավայրերից դուրս նախօրոք կարող են տեղակայվել 400-800 մ 

հեռավորության վրա: 

6) 7.21 «Ավտոլցավորման կայան՝ էլեկտրամոբիլների լիցքավորման 

հնարավորությամբ» նշանները կիրառվում են էլեկտրամոբիլների 

լիցքավորման հնարավորությամբ ավտոլցավորման կայանի տեղը նշելու 

համար: Անհրաժեշտության դեպքում նշանները բնակավայրերից դուրս 

նախօրոք կարող են տեղակայվել 400-800 մ հեռավորության վրա:», 

ծդ. 55-րդ կետի 7-րդ ենթակետում «գ» պարբերությունից հետո լրացնել 

հետևյալ բովանդակությամբ «գ1»-ին պարբերություն. 

«գ1) 8.4.3.1՝ արտաքին սնուցման աղբյուրից լիցքավորվելու 

հնարավորություն ունեցող էլեկտրամոբիլների և հիբրիդային ավտոմոբիլների 

վրա.», 

ծե.55-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 7.1-ին ենթակետով. 

«7.1)  8.4.9-8.4.15 «Բացի տրանսպորտային միջոցի տեսակի» 

ցուցանակները կիրառվում են այն տրանսպորտային միջոցները նշելու 

համար, որոնց վրա չի տարածվում նշանի ազդեցությունը: 8.4.14 ցուցանակը 

ցույց է տալիս, որ նշանի ազդեցությունը չի տարածվում որպես թեթև 

մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլ օգտագործվող տրանսպորտային միջոցների 

վրա:», 

ծզ. 55-րդ կետի 15-րդ ենթակետում «կիրառվում է 1.23 նշանի հետ» 

բառերը փոխարինել «կիրառվում է 1.25 նշանի հետ» բառերով, 

ծէ. 55-րդ կետի 20-րդ և 21-րդ կետերում «նրանց» բառը փոխարինել «1-

ին կամ      2-րդ խմբի հաշմանդամ կամ հաշմանդամ երեխայի կարգավիճակ 

ունեցող երեխա» բառերով, 

ծը. 55-րդ կետի 25-րդ ենթակետի «արգելապատնեշների» բառերը 

փոխարինել «պատնեշների» բառերով, 

ծթ. 55-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 26-28-րդ կետերով. 

«26)  8.23 «Աշխատում է տարհանիչը» ցուցանակը կիրառվում է 3.27-3.30 

նշանների հետ և ցույց է տալիս, որ 3.27-3.30 նշանների ազդման գոտում 

իրականացվում է տրանսպորտային միջոցների տարհանում: 

27)  8.24 «Ծառայողական ավտոմոբիլների համար կայանատեղ» 

ցուցանակը կիրառվում է 6.4 նշանի հետ և ցույց է տալիս, որ 6.4 նշանի 

ազդման գոտում թույլատրվում է կայանել միայն տվյալ կազմակերպության 

տրանսպորտային միջոցները: Կազմակերպության անվանումը կարող է նշվել 

ինչպես նույն, այնպես էլ առանձին ցուցանակի վրա: 

28)  8.25 «Բացի ծառայողական ավտոմոբիլներից» ցուցանակը 

կիրառվում է  3.27-3.30 նշանների հետ և ցույց է տալիս, որ 3.27-3.30 նշանների 

ազդեցությունը չի տարածվում տվյալ կազմակերպության տրանսպորտային 

միջոցների վրա: Կազմակերպության անվանումը կարող է նշվել ինչպես նույն, 

այնպես էլ առանձին ցուցանակի վրա:», 



կ. 44-րդ կետից հետո աղյուսակ 2-ը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 
 

»: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 
 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Մեծատառի 

հմբարձրությունը, 

մմ 

5.23.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1 - 6.12 նշաններ, որոնք 

տեղակայված են` 

բնակավայրերից 

դուրս 

բնակավայրերում 

75, 100 կամ 150 Մեկ գոտի ունեցող 

ճանապարհներ 

ընդհանուր օգտագործման` համայնքային 

նշանակության ճանապարհներ, 

բնակավայրերի փողոցներ, որտեղով չեն 

անցնում միջպետական և 

հանրապետական նշանակության 

ճանապարհներ, անցումներ, ոչ ընդհանուր 

օգտագործման ճանապարհներ 

150, 200 կամ 250 

- 

ընդհանուր օգտագործման պետական 

ճանապարհներ, ոչ ընդհանուր 

օգտագործման ճանապարհներ, այդ թվում` 

բնակավայրերով անցնող 

200, 250 կամ 300 Երկու և երեք գոտի 

ունեցող 

ճանապարհներ 

ընդհանուր օգտագործման պետական 

ճանապարհներ, ոչ ընդհանուր 

օգտագործման ճանապարհներ, այդ թվում` 

բնակավայրերով անցնող 

300 կամ 400 Չորս և ավելի գոտիներ 

ունեցող 

ճանապարհներ և 

ավտոմայրուղիներ 

- 

400 կամ 500 Ավտոմայրուղիներ - 

1. Ճանապարհների դասակարգումը` ըստ «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» 

օրենքի: 

2. 2. 6.14.1 և 6.14.2 նշանների վրա մեծատառի բարձրությունը 150 մմ է, 6.16 նշանի վրա` 

բնակավայրերից դուրս 200 մմ է, բնակավայրերում` 100 մմ: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»: 



Հավելված   

Արցախի Հանրապետության  կառավարության  

2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1090-Ն որոշման 
 

«Նկար 2 

1. ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՆՈՂ ՆՇԱՆՆԵՐ 

          

1.1 1.2 1.3.1 1.3.2 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 

Երկաթուղային գծանց` 

ուղեփակոցով 

Երկաթուղային գծանց` առանց 

ուղեփակոցի 

Միագիծ երկաթուղի Բազմագիծ երկաթուղի Մոտեցում երկաթուղային գծանցին 

      

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

Հատում տրամվայի գծի հետ Հավասարազոր ճանապարհների 

հատում 

Հատում շրջանաձև 

երթևեկության հետ 

Լուսացուցային 

կարգավորում 

Բացվող կամուրջ Ելք դեպի առափ 

      

1.11.1 1.11.2 1.12.1 1.12.2 1.13 1.14 

Վտանգավոր շրջադարձ Վտանգավոր շրջադարձեր Կտրուկ վայրէջք Կտրուկ վերելք 

     



1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 

Սայթաքուն ճանապարհ Անհարթ ճանապարհ Արհեստական անհարթություն Խճի արտանետում Վտանգավոր կողնակ 

      

1.20.1 1.20.2 1.20.3 1.21 1.22 1.23 

Ճանապարհի նեղացում Երկկողմ երթևեկություն Հետիոտնային անցում Երեխաներ 

      

1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 

Հատում հեծանվային 

արահետի հետ 

Ճանապարհային 

աշխատանքներ 

Անասունների քշում Վայրի կենդանիներ Քարերի անկում Կողային քամի 

     

1.30 1.31 1.32 1.33 1.36 

Ցածրաթռիչք ինքնաթիռներ Թունել Խցանում Այլ վտանգներ Խաչմերուկի տարածք 

        
1.34.1 1.34.2 1.34.3 

Նշանների չափերը և սպիտակ գծերի հաստությունները հավասար չեն 

Շրջադարձի ուղղություն 
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4. ԹԵԼԱԴՐՈՂ ՆՇԱՆՆԵՐ 

      

4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 

Երթևեկությունն  

ուղիղ 

Երթևեկությունը դեպի 

աջ 

Երթևեկությունը դեպի ձախ Երթևեկությունն ուղիղ կամ դեպի աջ Երթևեկությունն  

ուղիղ կամ դեպի ձախ 

Երթևեկությունը դեպի 

աջ կամ դեպի ձախ 

      

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3 4.4.1 4.4.2 

Արգելքի շրջանցումն 

աջից 

Արգելքի շրջանցումը 

ձախից 

Արգելքի շրջանցումն աջից կամ 

ձախից 

Շրջանաձև երթևեկություն Հեծանվային արահետ Հեծանվային 

արահետի վերջ 

     

4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 

Հետիոտնային արահետ Համատեղ երթևեկությամբ հետիոտնային և 

հեծանվային արահետ (համատեղ 

երթևեկությամբ հեծանվահետիոտնային 

արահետ) 

Համատեղ երթևեկությամբ հետիոտնային 

և հեծանվային արահետի վերջ 

(համատեղ երթևեկությամբ 

հեծանվահետիոտնային արահետի վերջ) 

Տարանջատված երթևեկությամբ հետիոտնային և 

հեծանվային արահետ (տարանջատված երթևեկությամբ 

հեծանվահետիոտնային արահետ) 

    



4.5.6 4.5.7 4.6 4.7 

Տարանջատված երթևեկությամբ հետիոտնային և հեծանվային արահետի վերջ 

(տարանջատված երթևեկությամբ հեծանվահետիոտնային արահետի վերջ) 

Նվազագույն արագության սահմանափակում Նվազագույն արագության 

սահմանափակման գոտու վերջ 

   

4.8.1 4.8.2 4.8.3 

Վտանգավոր բեռներով տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ուղղություն 
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5. ՀԱՏՈՒԿ ԹԵԼԱԴՐԱՆՔԻ ՆՇԱՆՆԵՐ 

      

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

Ավտոմայրուղի Ավտոմայրուղու վերջ Ճանապարհ ավտոմոբիլների 

համար 

Ավտոմոբիլների համար 

ճանապարհի վերջ 

Միակողմ երթևեկությամբ 

ճանապարհ 

Միակողմ երթևեկությամբ 

ճանապարհի վերջ 

     

5.7.1 5.7.2 5.8 5.9 5.10 

Ելք դեպի միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհ Դարձափոխային  

երթևեկություն 

Դարձափոխային  

երթևեկության վերջ 

Ելք դեպի դարձափոխային 

երթևեկությամբ ճանապարհ 



      

5.11.1 5.11.2 5.12.1 5.12.2 5.13.1 5.13.2 

Ընդհանուր օգտագործման 

տրանսպորտային միջոցների 

համար գոտիով ճանապարհ 

Հեծանվորդների 

համար գոտիով 

ճանապարհ 

Ընդհանուր օգտագործման տրան-

սպորտային միջոցների համար 

գոտիով ճանապարհի վերջ 

Հեծանվորդների համար 

գոտիով ճանապարհի 

վերջ 

Ելք դեպի ընդհանուր օգտագործման 

տրանսպորտային միջոցների համար գոտիով 

ճանապարհ 

      

5.13.3 5.13.4 5.14 5.14.1 5.14.2 5.14.3 

Ելք դեպի հեծանվորդների համար գոտիով ճանապարհ Ընդհանուր օգտագործման 

տրանսպորտային միջոցների 

համար գոտի 

Ընդհանուր օգտագործման 

տրանսպորտային միջոց-

ների համար գոտու վերջ 

Հեծանվորդների 

համար գոտի 

Հեծանվորդների 

համար գոտու վերջ 

        

5.15.1 5.15.2 

Երթևեկության ուղղությունները գոտիներով Երթևեկության ուղղությունները գոտիով 

       

5.15.3 5.15.4 5.15.5 5.15.6 

Գոտու սկիզբ Գոտու սկիզբ Գոտու վերջ Գոտու վերջ 



    

5.15.7 5.15.8 

Երթևեկության ուղղությունը գոտիներով Գոտիների քանակը 

        

5.16 5.17 5.18 5.19.1 5.19.2 5.20 5.21 5.22 

Ավտոբուսի և 

(կամ) տրոլեյբուսի 

կանգառի տեղ 

Տրամվայի կանգառի 

տեղ 

Թեթև մարդատար 

տաքսիների 

կայանման տեղ 

Հետիոտնային անցում Արհեստական 

անհարթություն 

Բնակելի գոտի Բնակելի գոտու 

վերջ 

      

5.23.1 5.23.2 5.24.1 5.24.2 5.25 5.26 

Բնակավայրի սկիզբ Բնակավայրի վերջ Բնակավայրի սկիզբ Բնակավայրի վերջ 

 

  

  

   

5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 

Կայանման սահ-

մանափակումով 

գոտի 

Կայանման 

սահմանափակումով 

գոտու վերջ 

Կարգավորվող 

կայանման գոտի 

Կարգավորվող 

կայանման 

գոտու վերջ 

Առավելագույն արա-

գության սահմանափա-

կումով գոտի 

Առավելագույն արա-

գության սահմանա-

փակումով գոտու 

վերջ 

Հետիոտնային 

գոտի 

Հետիոտնային 

գոտու վերջ 
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7. ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ 

     

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 

Առաջին բժշկական օգնության 

կետ 

Հիվանդանոց Ավտոլցավորման 

կայան 

Ավտոմոբիլների տեխնիկական 

սպասարկում 

Ավտոմոբիլների լվացում 

     

7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 

Հեռախոս Սննդի կետ Խմելու ջուր Հյուրանոց կամ մոթել Հանգրվան 

     

7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 

Հանգստի վայր Ճանապարհային ոստիկանության 

ճանապարհապարեկային 

ծառայության պահակետ 

Ոստիկանություն Միջազգային ավտոմոբիլային 

փոխադրումների հսկման կետ 

Ճանապարհային երթևեկության 

մասին տեղեկություն հաղորդող 

ռադիոկայանի գործողության գոտի 



      

7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 

Վթարային ծառայությունների 

հետ ռադիոկապի գոտի 

Լողավազան կամ 

լողափ 

Զուգարան Արտակարգ կապի 

հեռախոս 

Կրակմարիչ Ավտոլցավորման կայան՝ 

էլեկտրամոբիլների 

լիցքավորման հնարավորությամբ 
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8. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ (ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐ) 

    

8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 

Հեռավորություն մինչև օբյեկտ Հեռավորություն մինչև օբյեկտ Հեռավորություն մինչև օբյեկտ 

      

8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 

Ազդման գոտի Ազդման գոտի 

   

8.3.1 8.3.2 8.3.3 

Ազդման ուղղություններ 

     



8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.4.3.1 8.4.4 

    

8.4.5 8.4.6 8.4.7 8.4.8 

Տրանսպորտային միջոցի տեսակ 

       

8.4.9 8.4.10 8.4.11 8.4.12 8.4.13 8.4.14 8.4.15 

Բացի տրանսպորտային միջոցի տեսակի 

       

8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.5 8.5.6 8.5.7 

Շաբաթ, կիրակի և 

տոն օրեր 

Աշխատանքային 

օրեր 

Շաբաթվա օրեր Գործողության ժամանակ 

     

8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5 

    

8.6.6 8.6.7 8.6.8 8.6.9 

Տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում 

      

8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 

Կայանում չգործարկված 

շարժիչով 

Վճարովի ծառայություններ Կայանման տևողության 

սահմանափակում 

Ավտոմոբիլների զննման տեղ Թույլատրելի առավելագույն 

զանգվածի սահմանափակում 

Վտանգավոր կողնակ 

      

8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 

Գլխավոր ճանապարհի Երթևեկության գոտի Կույր հետիոտներ Խոնավ ծածկույթ Հաշմանդամներ Բացի հաշմանդամներից 



ուղղություն 

      

8.19 8.20.1 8.20.2 8.21.1 8.21.2 8.21.3 

Վտանգավոր բեռի դասը Տրանսպորտային միջոցի սայլակի տեսակը Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցի տեսակը 

      

8.22.1 8.22.2 8.22.3 8.23 8.24 8.25 

Խոչընդոտ Աշխատում է տարհանիչը Ծառայողական ավտոմոբիլների 

համար կայանատեղ 

Բացի ծառայողական 

ավտոմոբիլներից 
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1. ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԳԾԱՆՇՈՒՄ 

     

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

     

1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

     

1.11 1.12 1.13 1.14.1 1.14.2 

     

1.15 1.16.1 1.16.2 1.16.3 1.17 

    

1.18 1.19 1.20 1.21 

    

1.22 1.23.1 1.23.2 1.23.3 

    

1.24.1 1.24.2 1.24.3 1.24.4 

  

1.25 1.26 

 

 



ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ 
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2. ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԳԾԱՆՇՈՒՄ 

     

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.3 

   

 

 
2.4 2.5 2.6 2.7 

 

ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ 

 



    

                                                                                                                                                    
 

 

 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                    Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

20  դեկտեմբերի 2019թ.                                                            N 1091-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԳԾԱՆՇՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ԴՐԱ 

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ, 

ՊԱՏԿԵՐՆԵՐՆ ՈՒ ՉԱՓԵՐԸ, ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԵՐԻՆ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ 

ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ, ՈՒՂՂՈՐԴ ՍԱՐՔՎԱԾՔՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԱՆՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածին 

համապատասխան՝  Արցախի Հանրապետության կառավարությունը   

որոշում  է. 

1. Հաստատել` 

1) ճանապարհային գծանշմանը ներկայացվող պահանջները, դրա 

կիրառման կանոնները` համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) ճանապարհային գծանշման համարները, պատկերներն ու չափերը` 

համաձայն N 2 հավելվածի. 

3) ճանապարհային ցանկապատերին ներկայացվող պահանջները, 

դրանց կիրառման և տեղակայման կանոնները` համաձայն N 3 հավելվածի. 

4) ուղղորդ սարքվածքներին ներկայացվող պահանջները, դրանց 

կիրառման և տեղակայման կանոնները` համաձայն N 4 հավելվածի. 

5) արհեստական անհարթություններին ներկայացվող պահանջները և 

դրանց կիրառման կանոնները` համաձայն N 5 հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 
 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   
 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 1  

Արցախի Հանրապետության  

կառավարության 2019 թվականի 

դեկտեմբերի 20-ի N 1091-Ն որոշման 

 

 

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԳԾԱՆՇՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ,  

ԴՐԱ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 

  

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Սույն կանոններով սահմանվում են Արցախի Հանրապետության 

ավտոմոբիլային ճանապարհներին, բնակավայրերի փողոցներում (այսուհետ` 

ճանապարհներ) իրականացվող ճանապարհային գծանշմանը ներկայացվող 

տեխնիկական, շահագործական վիճակի պահանջները, դրանց կիրառման կանոնները 

(այսուհետ` կանոններ): 

2. Սույն կանոնների պահանջների կատարումը պարտադիր է Արցախի 

Հանրապետության ճանապարհներին ճանապարհային երթևեկության 

կազմակերպման մասով նախագծերի մշակման, ճանապարհային գծանշման 

իրականացման և շահագործման աշխատանքների ժամանակ: 

3. Սույն կանոնների գործողությունը տարածվում է Արցախի Հանրապետության 

ընդհանուր օգտագործման պետական և ոչ պետական ճանապարհների վրա: 

4. Սույն կանոններում օգտագործվել են հետևյալ հասկացությունները` 

1) ճանապարհային գծանշում (այսուհետ` գծանշում)` ճանապարհային 

երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոց է, որն իրենից ներկայացնում է 

գծեր, սլաքներ և երթևեկելի մասի, ճանապարհային կառույցների, ճանապարհային 

կահավորանքի տարրերի վրա այլ նշանակություններ, որոնք ճանապարհային 

երթևեկության մասնակիցների համար ծառայում են որպես տեսողական 

կողմնորոշում կամ նրանց տեղեկացնում են երթևեկության կարգի, 

սահմանափակումների և ռեժիմի մասին. 

2) ճանապարհային լուսանդրադարձիչ` լուսանդրադարձիչ տարրով (տարրերով) 

ազդանշանային սարքվածք, որն ապահովված է օրվա մութ ժամերին երթևեկության 

ուղղությունը կամ ճանապարհին խոչընդոտի տեղը նշելու համար ծառայող 

ամրացման մասերով. 

3) լուսանդրադարձիչ տարր` օպտիկական տարր ունեցող լուսանդրադարձիչի 

մաս, որը լույսն անդրադարձնում է լույսն ընկնելու ուղղությանը մոտ 

ուղղություններով. 

4) օպտիկական տարր` օպտիկական համակարգ, որը թույլ է տալիս ստանալ 

լուսանդրադարձնող արտացոլում: 

5. Գծանշումը ճանապարհային նշանների զանազան ազդանշանների հետ պետք է 

կազմի միասնական համակարգ այնպես, որպեսզի գծանշումը կատարելուց հետո 

հնարավոր լինի դրանց հեշտ ընկալումը: 

6. Ընդհանուր օգտագործման պետական և համայնքային ենթակայության 

ճանապարհներին և դրանց առանձին տեղամասերում գծանշումը կատարում են 

«Գնումների մասին» օրենքի համաձայն ընտրված կապալառու 

կազմակերպությունները: 

7. Ճանապարհների և դրանց առանձին տեղամասերում գծանշումն ընտրված 

կազմակերպությունների կողմից իրականացվում է համապատասխանաբար` 

Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված պետական 

կառավարման մարմնի և համայնքի պատվիրակված նախագծի համաձայն ու 

ժամկետներում: 



8. Գծանշումը կատարվում է նախագիծը Արցախի Հանրապետության  

ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հետ 

համաձայնեցնելուց հետո: 

  

2. ԳԾԱՆՇՄԱՆԸ, ԴՐԱ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ, ՇԱՀԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐԻՆ ԵՎ 

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

  

9. Արցախի Հանրապետության ճանապարհներին իրականացվող գծանշումը, դրան 

ներկայացվող տեխնիկական պահանջները պետք է համապատասխանեն սույն 

կանոնների պահանջներին: 

10. Սահմանվում են գծանշման երկու խմբեր` հորիզոնական և ուղղաձիգ: 

Գծանշման յուրաքանչյուր տիպին տրվում են թվերից բաղկացած համարներ, որոնց 

առաջին թվանշանը խմբի համարն է, որին պատկանում է գծանշումը (1` 

հորիզոնական, 2` ուղղաձիգ), երկրորդ թվանշանը խմբում գծանշման հերթական 

համարն է, երրորդ թվանշանը` գծանշման տարատեսակը: 

11. Գծանշման համարները, պատկերներն ու չափերը ներկայացված են Արցախի 

Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1091-Ն 

որոշման N 2 հավելվածում: 

12. Գծանշումը կարող է կատարվել տարբեր նյութերով (ներկով, 

ջերմապլաստիկով, սառը պլաստիկով, պոլիմերային ժապավեններով, հատային 

կաղապարներով, լուսանդրադարձիչներով և այլն): 

13. Գծանշումներ կատարելիս` դրանց շեղումը նախագծային դրույթից չպետք է 

գերազանցի 5 սմ-ը: 

14. Գծանշվող գծերի չափերի շեղումները չպետք է գերազանցեն` 

1) 1 սմ-ը` գծի լայնությամբ. 

2) 5 սմ-ը` նրբագծերի և խզվածքների երկարությամբ: 

15. Գծանշումը երթևեկելի մասի մակերևույթից չպետք է բարձր լինի 6 մմ: 

16. Վարորդների տեսողական կողմնորոշման համար կիրառվող 

լուսանդրադարձիչները` ինքնուրույն կամ հորիզոնական գծանշման հետ 

զուգակցված, երթևեկելի մասի մակերևույթից չպետք է բարձր լինեն 20 մմ: 

17. Գծանշման գործակիցները հետևյալն են` 

1) չոր վիճակում գծանշման համար պայծառությունը (βV). 

2) չոր ծածկույթի դեպքում օրվա մութ ժամերի պայմանների համար 

լուսանդրադարձումը (RL). 

3) անձրևի և թաց ծածկույթի դեպքում օրվա մութ ժամերի պայմանների համար 

լուսանդրադարձումը (RW). 

4) չոր վիճակում ցրված լույսի կամ արհեստական լուսավորության դեպքում 

լուսարտացոլումը (Qd): 

18. Ճանապարհային պայմաններից ելնելով` գծանշման գործակիցներն ընտրվում 

են ըստ  1-ին և 2-րդ աղյուսակների: 

19. Ջերմապլաստիկով, սառը պլաստիկով կամ նման այլ նյութերով կատարված 

գծանշումը պետք է ունենա մեկ տարվանից ոչ պակաս, իսկ լաքաներկանյութով 

կատարված գծանշումը` 6 ամսվանից ոչ պակաս գործառութային երկարակեցություն: 

20. Գծանշման գործառութային երկարակեցությունը որոշվում է այն 

ժամանակահատվածով, որի ընթացքում գծանշումը համապատասխանում է սույն 

կանոնների պահանջներին, և 50 մ երկարությամբ յուրաքանչյուր վերահսկվող 

տեղամասում գծանշման մակերեսի մաշվածքը չի գերազանցում 50%-ը` գծանշումը 

ներկով կատարելու դեպքում, իսկ գծանշումը ջերմապլաստիկով կամ երկարակյաց 

այլ նյութերով կատարելու դեպքում` 25%-ը: 

21. Նոր գծապատկերով գծանշում կատարելու դեպքում հին գծանշումը չպետք է 

տեսանելի լինի: 



22. Ճանապարհների գծանշումը, բացառությամբ չորրորդ կարգի ճանապարհների, 

պետք է կատարվի լուսանդրադարձիչ նյութերի կիրառմամբ: 

23. Արհեստական լուսավորություն չունեցող ճանապարհների տեղամասերում   

2.1-2.3 գծանշումների (նկար 15) սպիտակ գծերը պետք է կատարվեն 

լուսանդրադարձիչ նյութով (բացառությամբ ներքին լուսավորություն ունեցող 

կարճասյուների), իսկ 2.4-2.6 գծանշմամբ նշված (նկար 17) ճանապարհային 

ցանկապատերը և ուղղորդ սարքվածքները պետք է ունենան լուսանդրադարձիչ 

տարրեր: 

24. Ճանապարհային ցանկապատերի մակերևույթին 2.4-2.6 գծանշումներով կամ 

առանց դրանց կիրառվող լուսանդրադարձիչ տարրերը երթևեկության ուղղությամբ 

երթևեկելի մասի աջ կողմում պետք է լինեն կարմիր, իսկ ձախ կողմում` սպիտակ կամ 

դեղին գույնի: 

25. Գծանշումը շահագործման պահից օրվա բոլոր ժամերին պետք է լավ տեսանելի 

լինի (ծածկի վրա ձյան բացակայության պայմանում): 

26. Ճանապարհների այն տեղամասերում, որտեղ երթևեկության ռեժիմը որոշվում 

է գծանշման միջոցով, և եթե դրանք դժվար տեսանելի են (ձյուն, ցեխ և այլն) կամ 

ժամանակին չեն կարող վերականգնվել, ապա կարող են տեղակայվել նույն 

նշանակությունն ունեցող ճանապարհային նշաններ: 

27. Գծանշման վերականգնումն անհրաժեշտ է կատարել գործող տեխնիկական և 

շինարարական նորմերին համապատասխան: 

28. Գծանշման կառչման գործակիցը չպետք է պակաս լինի ծածկի կառչման 0,75 

գործակցից: 

3. ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 

  

29. Ճանապարհների սեփականատերերի կողմից ճանապարհների գծանշումը 

կիրառվում է երթևեկության կարգավորման, ճանապարհից օգտվողներին 

նախազգուշացնելու կամ կողմնորոշելու նպատակով` դրանց անհրաժեշտության 

դեպքում: 

30. Սույն կանոններով չնախատեսված դեպքերում գծանշումը կիրառվում է, եթե 

դրանց անհրաժեշտությունը հիմնավորված է ճանապարհային կոնկրետ 

պայմաններով: 

31. Գծանշումը կարող է կիրառվել ինչպես առանձին, այնպես էլ ճանապարհային 

երթևեկության կազմակերպման այլ տեխնիկական միջոցների հետ համատեղ` դրանք 

ճշգրտելու կամ նորացնելու նպատակով: 

32. Գծանշումների սլաքները, զուգահեռ և շեղ գծերը կամ գրառումները կարող են 

կիրառվել ճանապարհային նշանների ցուցումները կրկնելու կամ ճանապարհից 

օգտվողներին այնպիսի ցուցումներ տալու համար, որոնք չեն կարող բավարար 

կերպով տրվել ճանապարհային նշանների միջոցով: Գծանշումների այդ տեսակները 

կիրառվում են, մասնավորապես, կայանատեղերի, երթուղային տրանսպորտային 

միջոցների կանգառի կետերի սահմանները նշելու, ինչպես նաև խաչմերուկների 

մատույցներում նախօրոք վերադասավորում իրականացնելու համար: 

33. Ճանապարհի, որտեղ իրականացվում են վերանորոգման աշխատանքներ, 

երթևեկելի մասերի տեղամասերի սահմանները նշելու համար տեղադրվում են 

ընդհատվող կամ անընդհատ ճանապարհային ցանկապատեր, որոնք պետք է շերտ-

շերտ գծանշվեն հերթականությամբ սպիտակ և կարմիր, կամ սև և սպիտակ գույներով: 

Իսկ գիշերային ժամերին, եթե այդ ցանկապատերի մակերևույթը լուսանդրադարձնող 

չէ, ապա տեղադրվում են լույսեր կամ լուսանդրադարձիչ հարմարանքներ (լույսերը 

պետք է լինեն կարմիր, իսկ թարթող լույսերը` դեղին գույնի): 

34. Ճանապարհների գծանշման դեպքում գործող շինարարական նորմերի և 

կանոնների պահանջների համաձայն երթևեկության գոտին ընտրվում է` հաշվի 

առնելով ճանապարհի կարգը: Այն ճանապարհներին, որոնց ընդլայնական պրոֆիլի 

տարրերը չեն համապատասխանում գործող շինարարական նորմերի և կանոնների 



պահանջներին, գծանշվող երթևեկության գոտու լայնությունը պակաս չպետք է լինի 

3,00 մ-ից: Թեթև մարդատար ավտոմոբիլների երթևեկության համար նախատեսված 

գոտու լայնությունը թույլատրվում է նվազեցնել մինչև 2,75 մետր` երթևեկության 

ռեժիմի անհրաժեշտ սահմանափակումներ մտցնելու պայմանով: 

35. Երթևեկության գոտու լայնությունը որոշվում է գոտու սահմանը նշող 

գծանշման գծերի առանցքների միջև եղած հեռավորությամբ: 

36. Ցեմենտբետոնյա ծածկերի վրա համընթաց ուղղությամբ տրանսպորտային 

հոսքերը բաժանող երկայնական գիծը թույլատրվում է գծանշել ջերմաստիճանային 

կարի կողքին` երթևեկության ուղղության ձախ կողմից, իսկ հանդիպակաց 

ուղղության հոսքերը բաժանող գիծը` կարի յուրաքանչյուր կողմից: 

  
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1. ՍՊԻՏԱԿ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ 

  

Ճանապարհային 

պայմանները 

Սպիտակ գույնի գծանշում 

ասֆալտբետոնյա ծածկույթ ցեմենտբետոնյա ծածկույթ 

առանց արհեստական 

լուսավորության 

արհեստական 

լուսավորությամբ 

առանց 

արհեստական 

լուսավորության 

արհեստական 

լուսավորությամբ 

βV,

% 

RL RW Qd βV, 

% 

RL RW Qd βV, 

% 

RL RW Qd βV, 

% 

RL RW Qd 

մկդ/լք.մ2 մկդ/լք.մ2 մկդ/լք.մ2 մկդ/լք.մ2 

I կարգի ճանապարհներ, 

արագընթաց մայրուղի-

ներ, անընդհատ երթևե-

կությամբ քաղաքային 

նշանակության 

մայրուղային փողոցներ 

60 

(50) 

200 

(300) 

35 

(50) 
130 50 200 

35 

160 60 200 

35 

160 60 200 

35 

160 

II կարգի ճանապարհներ, 

կարգավորվող երթևեկու-

թյամբ մայրուղային ճա-

նապարհներ և փողոցներ 

40 200 35 
 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 150 130 50 150 

 

 

 

130 50 150 130 

 

 

 
III կարգի ճանապարհներ, 

համայնքների 

մայրուղային փողոցներ 

30 

100 25 

30 

100 25 100 

40 

25 100 

40 

100 25 

IV կարգի ճանապարհներ, 

երթուղային տրանսպոր-

տային միջոցների 

մշտական երթևեկությամբ 

համայնքների 

ճանապարհներ և 

փողոցներ, անցումներ 

- - - 100 - 100 

1. Փակագծերում նշված մեծությունները 5.1 «Ավտոմայրուղի» ճանապարհային նշանով նշված 

ճանապարհների համար ենֈ 

2. IV կարգի ճանապարհների, երթուղային տրանսպորտային միջոցների մշտական երթևեկություն չունեցող 

ճանապարհների և փողոցների համար պարամետրեր չեն նորմավորվում: 

 ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2. ԴԵՂԻՆ ԵՎ ՆԱՐՆՋԱԳՈՒՅՆ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ 

 Ճանապարհային պայմանները 

Դեղին գույնի գծանշում 
Նարնջագույն 

գծանշում 
առանց արհեստական 

լուսավորության 

արհեստական 

լուսավորությամբ 

βV,% 
RL RW Qd 

βV,% 
RL RW Qd βV,

% 

RL RW Qd 

մկդ/լք.մ2 մկդ/լք.մ2 մկդ/լք.մ2 

I կարգի ճանապարհներ, 

արագընթաց մայրուղիներ, 

անընդհատ երթևեկությամբ 

քաղաքային նշանակության 

մայրուղային փողոցներ 

40 

150 35 

100 40 150 35 

100 30 

150 35 

100 

II կարգի ճանապարհներ, կարգա-

վորվող երթևեկությամբ մայրուղա-

յին ճանապարհներ և փողոցներ 30 80 30 80 25 

100 

25 

III կարգի ճանապարհներ, 

համայնքների մայրուղային 
80 25 80 20 80 80 



փողոցներ 

IV կարգի ճանապարհներ, 

երթուղային տրանսպորտային 

միջոցների մշտական 

երթևեկությամբ համայնքների 

ճանապարհներ և փողոցներ 

Չի նորմավորվումֈ 

  

4. ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԳԾԱՆՇՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ,  

ԴՐԱ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 

  

37. Հորիզոնական գծանշման գծերը, մակագրությունները, սլաքները և այլ 

գծանշումներ կատարվում են կատարելագործված ճանապարհային ծածկույթի վրա` 

բացառությամբ սույն կանոններում նշված դեպքերի: 

38. Բնակավայրերում հորիզոնական գծանշումը կիրառվում է մայրուղային 

ճանապարհներին և փողոցներում, տեղական նշանակության ճանապարհներին և 

փողոցներում, իսկ գյուղական բնակավայրերում` այն ճանապարհներին և 

փողոցներում, որտեղ իրականացվում է երթուղային տրանսպորտային միջոցների 

երթևեկություն: 

39. Բնակավայրերից դուրս հորիզոնական գծանշումը կիրառվում է 6 մետրից ոչ 

պակաս լայնություն ունեցող ճանապարհների երթևեկելի մասում 1000 ավտ./օր և 

ավելի երթևեկության ինտենսիվության դեպքում: 

40. Մյուս ճանապարհներին հորիզոնական գծանշումը թույլատրվում է 

կիրառել, եթե դա անհրաժեշտ է ճանապարհային երթևեկության անվտանգության 

ապահովման համար: 

41. 1.1 գծանշումը կիրառվում է` 

1) երկու ուղղությամբ երկու կամ երեք երթևեկության գոտիներ ունեցող 

հակադիր ուղղություններով երթևեկող տրանսպորտային միջոցների հոսքերը 

բաժանելու համար (առանցքային գիծ)` 

ա. ճանապարհի այն տեղամասերում, որտեղ հանդիպակաց ավտոմոբիլի 

թույլատրելիից պակաս տեսանելիության (աղյուսակ 3) գոտիները ծածկում են մեկը 

մյուսին (նկար 1ա): Հանդիպակաց ավտոմոբիլի սահմանափակ տեսանելիությամբ 

ճանապարհի տեղամասում կարող է լինել երկու գոտի, որտեղ տեսանելիությունը 

պակաս է թույլատրելիից, որոնցից մեկը նկատվում է մեկ ուղղությամբ, մյուսը` 

հակադիր ուղղությամբ երթևեկելիս. 

  
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3. ՏՎՅԱԼ ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ  

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՏԵՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ 

 ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

 Երթևեկության արագությունը (կմ/ժ) 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Տեսանելիության նվազագույն 

- հեռավորությունը, մետր 

- հանդիպակաց ավտոմոբիլի 

- խոչընդոտից առաջ կանգառի համար 

90 110 130 170 200 250 300 350 400 450 

45 55 75 85 125 150 175 200 225 250 

1. Կառուցվող ճանապարհների համար արագությունն ընդունվում է հաշվարկային 

արագության 70%-ի չափով, իսկ շահագործվող ճանապարհների համար այն 

արագությունը, որը տվյալ տեղամասում չեն գերազանցում տրանսպորտային միջոցների 

85%-ը: 

2. Հանդիպակաց ավտոմոբիլի տեսանելիության հեռավորությունը պետք է համարել 

այն հեռավորությունը, որի վրա 1,2 մ բարձրությունից (թեթև մարդատար ավտոմոբիլի 

վարորդի աչքի մակարդակը) կարելի է տեսնել երթևեկելի մասի մակերևույթի վրա 1,2 մ 

բարձրության վրա գտնվող առարկան: 

3. Կանգառի համար տեսանելիության հեռավորությունը պետք է համարել այն 

հեռավորությունը, որը 1,2մ բարձրությունից (թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի 

աչքի մակարդակը) ապահովում է երթևեկության գոտու կենտրոնում գտնվող 0,2 մ-ից ոչ 



պակաս բարձրությամբ ցանկացած առարկայի տեսանելիությունը: 

  

բ. 50 մ շառավիղը չգերազանցող հատակագծում կորերի ամբողջ 

երկարությամբ, ինչպես նաև դրանց հարող փոփոխական շառավղով տեղամասերում: 

Երկու գոտի ունեցող ճանապարհներին գծանշումը կատարվում է այնպես, որպեսզի 

պահպանվի ներքին և արտաքին գոտիների լայնությունների հարաբերությունը 

(աղյուսակ 4). 

2) երեք երթևեկության գոտի ունեցող ճանապարհներին ներքին և արտաքին 

գոտիների լայնությունների հարաբերությունն ընտրվում է եզրային գոտու համար, այդ 

դեպքում միջին գոտին կարող է օգտագործվել որպես բաժանիչ կամ այն երթևեկության 

ուղղության համար, որի համար նախատեսված է արտաքին գոտին` 

ա. խաչմերուկներից առաջ` փոխհատվող ճանապարհով 50 ավտ./օր-ից ոչ 

պակաս երթևեկության ինտենսիվության դեպքում: Գծանշումը կատարվում է 

փոխհատվող երթևեկելի մասի եզրից ոչ պակաս, քան 20 (40) մ երկարությամբ (նկար 

2): Այստեղ և այսուհետ տեքստում` առաջին նշանակությունը կիրառվում է այն 

գծանշման համար, որը կատարվում է 60 կմ/ժ-ից ոչ ավելի երթևեկության թույլատրելի 

արագությամբ ճանապարհներին, փակագծերի նշանակությունը` 60 կմ/ժ-ից ավելի 

արագության դեպքում, 

բ. երկաթուղային գծանցներից առաջ` մոտակա ռելսից 100 մ երկարությամբ, 

գ. ճանապարհների այն տեղամասերում, որտեղ ապահովված չէ հանդիպակաց 

ավտոմոբիլի տեսանելիության հեռավորությունը` աղյուսակ 3-ին համապատասխան, 

դ. այն խոչընդոտից (ուղեկամրջի հենասյունից, անվտանգության կղզյակից, 

եզրաքարից և այլնից) առաջ, որը երթևեկելի գոտու սահմանից 0,3 մ-ից մոտ է, կամ 

նեղացնում է գոտին, ինչպես նաև տվյալ ուղղությամբ ճանապարհի առանցքի 

նկատմամբ ոչ ավելի, քան 1:20 (1:50) թեքության գոտիների քանակի նվազեցման 

դեպքում (առանցքային գիծ): Երկու ուղղությամբ երթևեկության համար երեք 

երթևեկության գոտիներով ճանապարհներին թույլատրվում է կատարել` ոչ պակաս, 

քան 20 (40) մ երկարությամբ երկու զուգահեռ գծեր (նկար 3), 

ե. հետիոտնային անցումներից, հեծանվային արահետների հետ փոխհատումից 

առաջ` 20 (40) մ երկարությամբ, 

զ. երկու ուղղությամբ երթևեկության համար երեք գոտի ունեցող 

ճանապարհների տեղամասերում: Ճանապարհի տեղամասերի երկարության 

հարաբերությունը հանդիպակաց ուղղություններով երթևեկության գոտիների 

քանակին (2:1 կամ 1:2) որոշվում է` հաշվի առնելով ճանապարհի երկայնական և 

ընդլայնական պրոֆիլները, խաչմերուկներում ձախ շրջադարձերի կազմակերպումը` 

հաշվի առնելով համընթաց տրանսպորտային միջոցների առաջանցման 

հնարավորությունը, 

է. տրանսպորտային միջոցների ընդհանուր հոսքին հակառակ երթևեկող 

երթուղային տրանսպորտային միջոցների համար գոտիով ճանապարհների 

տեղամասերում. 

3) մեկ ուղղությամբ երթևեկության համար երկու և ավելի գոտիներով 

ճանապարհներին երթևեկության գոտիների սահմանները նշելու համար` 

ա. խաչմերուկներից, հետիոտնային անցումներից և երկաթուղային 

գծանցներից առաջ` մինչև 1.12 կամ 1.13 գծանշումները` ոչ պակաս, քան 20 (40) մետր                

(նկարներ 4, 5), 

բ. տրանսպորտային միջոցների ընդհանուր հոսքին համընթաց երթևեկող 

երթուղային տրանսպորտային միջոցների համար գոտիով ճանապարհների 

տեղամասերում (նկար 6). 

4) երթևեկելի մասի այն տեղամասերի սահմանը նշելու համար, դեպի ուր 

մուտքն արգելված է (անվտանգության կղզյակներ, ուղղորդ կղզյակներ և այլն) (նկար 

7). 



5) տրանսպորտային միջոցների կայանման համար նախատեսված 

հրապարակներում կամ եզրաքարերին մոտ կայանման տեղերի սահմանները նշելու 

համար (նկար 8): Երթևեկելի մասի եզրի կամ կայանման հրապարակի եզրի 

երկարությամբ ավտոմոբիլների հաջորդական տեղաբաշխման դեպքում մեկ 

կայանման տեղի նվազագույն չափերը պետք է լինեն` թեթև մարդատար 

ավտոմոբիլների համար` ոչ պակաս, քան (2,5x7,5) մ, առանց կցորդների բեռնատար 

ավտոմոբիլների համար` (3,0x11,0) մ, միմյանց նկատմամբ ավտոմոբիլների զուգահեռ 

տեղաբաշխման դեպքում` համապատասխանաբար (2,5x5,0) մ և (3,5x8,5) մ: 

  
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4. ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ ԿՈՐԵՐԻ ՎՐԱ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 Երթևեկելի մասի ներքին եզրի  

շառավիղը, մետր 
10-15 15-20 20-30 30-50 

50-ից 

ավելի 

Երթևեկելի մասի ներքին գոտու 

լայնության հարաբերությունն 

արտաքին գոտու լայնությանը 

1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 

42. 1.2.1 և 1.2.2 (եզրային գիծ) գծանշումները կիրառվում են երթևեկելի մասի և 

բաժանիչ գոտու եզրը նշելու համար: 1.2.2 եզրային գիծը թույլատրվում է կատարել 

առանց երթուղային տրանսպորտային միջոցների մշտական երթևեկությամբ 1000 

ավտ./օր-ից պակաս երթևեկության ինտենսիվությամբ և երթևեկության երկու 

ուղղություններով, երկուսից ոչ ավելի գոտիներով, արգելապատով ճանապարհային 

ցանկապատերի առկայությամբ ավտոմոբիլային ճանապարհներին` բացառությամբ 

այն տեղամասերի, որտեղ վազանցն արգելված է: Գծանշումը կատարվում է 

չամրացված գոտիով երթևեկելի մասի եզրից 0,1-ից մինչև 0,2 մ հեռավորության վրա, 

ինչպես կողնակի, այնպես էլ բաժանիչ գոտու կողմից: Ամրացված գոտու առկայության 

դեպքում գծանշումը կատարվում է երթևեկելի մասի և այդ գոտու սահմանին: 

43. 1.3 գծանշումը կիրառվում է ճանապարհների այն տեղամասերում հակադիր 

ուղղություններով տրանսպորտային հոսքերը բաժանելու համար (առանցքային գիծ), 

որոնք երկու ուղղությամբ ունեն երթևեկության չորս և ավելի գոտիներ` ներառյալ 

անցումային-արագացման և լրացուցիչ գոտիները (նկար 4): 

44.1.4 (դեղին հոծ գիծ) գծանշումը (դեղին գույնի) կիրառվում է ճանապարհների 

այն տեղամասերում, որտեղ արգելված է տրանսպորտային միջոցների կանգառը: 

Գծանշումը կատարվում է երթևեկելի մասի եզրից 0,1-ից մինչև 0,2 մ հեռավորության 

վրա կամ եզրաքարի վրա եզրային գծի առկայության դեպքում` դրա փոխարեն (նկար 

8): 

45. 1.5 գծանշումը կիրառվում է` 

1) երկու ուղղություններով երթևեկության երկու գոտի ունեցող 

ճանապարհներին հակադիր ուղղությունների տրանսպորտային հոսքերը բաժանելու 

(առանցքային գիծ) համար (նկարներ 8, 9), ճանապարհների այն տեղամասերում, 

որտեղ հանդիպակաց ավտոմոբիլի թույլատրելիից պակաս տեսանելիության 

գոտիները (աղյուսակ 3) իրար չեն ծածկում (նկար 1բ)` բացառությամբ սույն կարգի 41-

րդ և 51-րդ կետերում նշված դեպքերի. 

2) մեկ ուղղությամբ երկու և ավելի երթևեկության գոտիների սահմանները 

նշելու համար (նկարներ 5, 6)` բացառությամբ սույն կարգի 41-րդ և 51-րդ կետերում 

նշված դեպքերի: 
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Նկար 1. Տեսանելիությամբ չապահովված ճանապարհների այն տեղամասերում 

գծանշման կատարման օրինակներ, որտեղ հանդիպակաց ավտոմոբիլի 

տեսանելիության գոտիները` 

ա. իրար ծածկում են, բ. իրար չեն ծածկում 

  



 
  

Նկար 2. Անբավարար տեսանելիությամբ չկարգավորվող խաչմերուկից առաջ 

գծանշման կատարման օրինակ 

  

 
  

Նկար 3. Մեկ ուղղությամբ երթևեկության համար գոտիների քանակի նվազեցման 

դեպքում գծանշման կատարման օրինակ 

  

46. 1.6 գծանշումը (մոտեցման գիծ) կիրառվում է հակադիր (նկարներ 1-3) կամ 

համընթաց (նկարներ 4, 5) ուղղություններով երթևեկող տրանսպորտային միջոցների 

հոսքերը բաժանող 1.1 կամ 1.11 գծանշումներին մոտենալու մասին 



նախազգուշացնելու նպատակով: 1.6 գծանշումը կատարվում է 1.1 կամ 1.11 

գծանշումներից առաջ 50 (100) մ-ից ոչ պակաս երկարությամբ: 

 
  

Նկար 4. Կարգավորվող խաչմերուկում գծանշման կատարման օրինակ 

  

47. 1.7 գծանշումը կիրառվում է խաչմերուկի տարածքում երթևեկության 

գոտիների սահմաններն այն դեպքերում նշելու համար, երբ անհրաժեշտ է ցույց տալ 

տրանսպորտային միջոցների երթևեկության հետագիծը կամ երթևեկության գոտու 

սահմանը (նկարներ 4, 5): 

48. 1.8 գծանշումը կիրառվում է թափառքի կամ արգելակման գոտու և 

երթևեկության հիմնական գոտու միջև սահմանը նշելու համար (նկար 10): Գծանշման 

լայնությունը ավտոմայրուղիներում պետք է լինի 0,4 մ, իսկ մյուս ճանապարհներին` 

0,2 մ: 

49. 1.9 գծանշումը (դարձափոխային գիծ) կիրառվում է` 

1) այն գոտու սահմանը նշելու համար, որի միջոցով երթևեկության 

ուղղությունը փոխվում է հակադարձի (նկար 11). 

2) հակադիր ուղղություններով տրանսպորտային միջոցների հոսքերը 

(անջատված դարձափոխային լուսացույցների դեպքում) ճանապարհների այն 

տեղամասերում բաժանելու համար, որտեղ օգտագործվում է դարձափոխային 

կարգավորում (նկար 11): 

  



 
  

Նկար 5. Կապուղային փոխհատման գծանշման կատարման օրինակ 

  

 
 

 

 



Նկար 6. Երթուղային տրանսպորտային միջոցների համար հատուկ  

գոտով ճանապարհի տեղամասի գծանշման օրինակ 

 

50. 1.10 (ընդհատվող դեղին գիծ) գծանշումը (դեղին գույնի) կիրառվում է 

ճանապարհների այն տեղամասերում, որտեղ անհրաժեշտ է արգելել 

տրանսպորտային միջոցների կայանումը (նկար 8): Գծանշումը կատարվում է 

երթևեկելի մասի եզրից      0,1-ից մինչև 0,2 մ հեռավորության վրա կամ եզրաքարի վրա 

գծանշման եզրային գծի առկայության դեպքում` դրա փոխարեն: 

  

 
Նկար 7. 1.16.1-1.16.3 գծանշման կատարման օրինակ 



 
  

Նկար 8. Տրանսպորտային միջոցների կայանման համար նախատեսված 

հրապարակների գծանշման կատարման օրինակ 

  

51. 1.11 գծանշումը (արգելափակող գիծ) կիրառվում է տրանսպորտային 

միջոցների վերադասավորումն արգելելու անհրաժեշտության դեպքում` հակադիր 

կամ համընթաց ուղղություններով տրանսպորտային միջոցների հոսքերը բաժանելու 

համար: 

52. Հակադիր ուղղության տրանսպորտային միջոցների հոսքերը բաժանելու 

համար 1.11 գծանշումը կատարվում է հանդիպակաց ավտոմոբիլի տեսանելիությունը 

(աղյուսակ 3) չապահովված երկու ուղղություններով երթևեկության երկու գոտի 

ունեցող ճանապարհների տեղամասերում, որտեղ թույլատրելիից պակաս 

տեսանելիությամբ գոտիներն իրար չեն ծածկում (նկար 1բ): Գծանշումը հոծ գծի 

կողմով պետք է ուղղված լինի այն գոտու կողմը, որտեղ տվյալ տեղամասում գտնվում 

է թույլատրելիից պակաս տեսանելիությամբ գոտին: 

  



 
  

  

Նկար 9. Երթուղային տրանսպորտային միջոցների կանգառի վայրերի գծանշման 

կատարման օրինակ 

  

53. 1.11 գծանշումը թույլատրվում է կիրառել 1.1 գծի փոխարեն` հակադիր 

ուղղությունների տրանսպորտային հոսքերը բաժանելու համար` 3000 ավտ./օր-ից 

պակաս երթևեկության ինտենսիվության դեպքում հետիոտնային ու հեծանվորդների 

համար նախատեսված անցումներից և խաչմերուկներից առաջ` 20 (40) մ-ից ոչ 

պակաս երկարությամբ, ինչպես նաև երկաթուղային գծանցներից առաջ մոտակա 

ռելսից 100 մ երկարությամբ: Տվյալ դեպքում գծանշման հոծ գիծը պետք է ուղղված լինի 

այն գոտու կողմը, որտեղ երթևեկությունն իրականացվում է ճանապարհների նշված 

տեղամասերի ուղղությամբ (նկար 12): 

54. Համընթաց ուղղություններով տրանսպորտային միջոցների հոսքերը 

բաժանող 1.11 գծանշումը կատարվում է` 

1) վերելքների այն տեղամասերում, որտեղ դեպի վերելք երթևեկությունն 

իրականացվում է երկու գոտիով` վերելքի գագաթից 50 մ-ից ոչ պակաս 

հեռավորության վրա և 30 մ դրանից հետո: Այս դեպքում 1.11 գծանշման հոծ գիծը 

պետք է ուղղված լինի աջ եզրային գոտու կողմը. 

2) այլ դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է բացառել վերադասավորվելը դեպի 

երթևեկության մոտակա աջ կամ ձախ գոտին, նշել դեպի մերձակա տարածք մուտքի և 

ելքի (նկարներ 6, 8, 9), ինչպես նաև հետադարձի տեղերը: 

  



 
  

Նկար 10. Ավտոմայրուղուց (ճանապարհից) իջատեղի տեղամասի գծանշման 

կատարման օրինակ 

  

 
  

Նկար 11. 1.9 գծանշման կատարման օրինակ 

  

55. 1.11 գծանշման գծիկի և գծիկների միջև հեռավորությունը պետք է այնպիսին 

լինի, ինչպես դրան նախորդող 1.6 մոտեցման գծինն է, իսկ դրա բացակայության 

դեպքում այդ չափերը կարող են նվազեցվել համապատասխանաբար մինչև 0,9 և 0,3 մ: 

56. 1.12 (կանգ-գիծ) գծանշումը կիրառվում է խաչմերուկից առաջ 2.5 

«Երթևեկությունն առանց կանգառի արգելվում է» ճանապարհային նշանի 

առկայության դեպքում, այն տեղերում, որտեղ երթևեկությունը կարգավորվում է 

լուսացույցներով և երկաթուղային գծանցներից առաջ (նկարներ 2, 4, 12): 

57. 2.5 «Երթևեկությունն առանց կանգառի արգելվում է» ճանապարհային 

նշանի առկայության դեպքում 1.12 գծանշումը խաչմերուկից առաջ կատարվում է 

փոխհատվող երթևեկելի մասի սահմանից 1 մ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա: Եթե 

Տ.1 կամ Տ.2 լուսացույցը տեղակայված է երթևեկելի մասի վրա, ապա 1.12 գծանշումը 

կատարվում է դրանից 10-ից մինչև 20 մ հեռավորության վրա: Իսկ երբ լուսացույցը 

տեղակայված է երթևեկելի մասի կողքից` դրա ազդանշանների տեսանելիությունն 

ապահովելու նպատակով, 1.12 գծանշումը կատարվում է 3-ից մինչև 5 մ 

հեռավորության վրա: Տ.3 լուսացույցների առկայության դեպքում նշված 



հեռավորությունները թույլատրվում է նվազեցնել` համապատասխանաբար մինչև 5 մ 

և 1 մ: 

58. Հետիոտնային անցման առկայության դեպքում 1.12 գծանշումը կատարվում 

է անցումից առաջ 1 մ-ից ոչ պակաս հեռավորության վրա (նկար 13): 

59. Հատուկ հատկացված գոտիով երթևեկող երթուղային ավտոբուսների կամ 

տրոլեյբուսների երթևեկությունը կարգավորելու համար օգտագործվող Տ.5 

լուսացույցից առաջ 1.12 գծանշումը կատարվում է մինչև լուսացույցը 1-ից մինչև 3 մ 

հեռավորության վրա: 

60. Երկաթուղային գծանցների վրա 1.12 գծանշումը կատարվում է 

ուղեփակոցից կամ լուսացույցից 5 մ հեռավորության վրա, իսկ 2.5 «Երթևեկությունն 

առանց կանգառի արգելվում է» ճանապարհային նշանի առկայության դեպքում` 

նշանի ուղղությամբ, մոտակա երկաթգծից 10 մ հեռավորության վրա (նկար 12): 

61. 1.13 գծանշումը 2.4 «Զիջեք ճանապարհը» ճանապարհային նշանի 

առկայության դեպքում կիրառվում է տրանսպորտային միջոցների կանգառի տեղը 

նշելու համար և կատարվում է փոխհատվող երթևեկելի մասի սահմանից 

հնարավորինս մոտ (նկար 5): 

  

 
Նկար 12. Երկաթուղային գծանցին մոտեցող ճանապարհի 

տեղամասի գծանշման օրինակ 

  

62. 1.12 և 1.13 գծանշումները թույլատրվում է կատարել երթևեկության տվյալ 

ուղղության երթևեկելի մասի ամբողջ լայնությամբ կամ երթևեկության յուրաքանչյուր 



գոտու վրա: 1.12 և 1.13 գծանշումները կատարվում են երթևեկության գոտու առանցքին 

ուղղահայաց: 

63. 1.14.1 և 1.14.2 գծանշումները կիրառվում են երթևեկելի մասը հետիոտների 

կողմից հատելու համար նախատեսված վայրերը նշելու համար: Գծանշվող 

հետիոտնային անցման լայնությունը որոշվում է հետիոտնային երթևեկության 

ինտենսիվությամբ` յուրաքանչյուր 500 հետ./ժ-ին 1 մ հաշվարկով, սակայն 4 մ-ից ոչ 

պակաս: 

  

 
  

Նկար 13. Լուսացույցների տեղակայման և կարգավորվող հետիոտնային անցման 

գծանշման կատարման օրինակ 

  

64. 1.14.1 գծանշումը կիրառվում է 6 մ-ը չգերազանցող լայնությամբ 

հետիոտնային անցումների վրա: 6 մ-ից ավելի լայնությամբ հետիոտնային 

անցումների դեպքում կիրառվում է 1.14.2 գծանշումը: 

65. 1.14.1 և 1.14.2 գծանշման գծերը կատարվում են երթևեկելի մասի առանցքին 

զուգահեռ (նկար 2): 

66. 1.15 գծանշումը կիրառվում է երթևեկելի մասը հեծանվորդների կողմից 

հատելու համար նախատեսված վայրերը նշելու համար: 

67. 1.16.1-1.16.3 գծանշումները կիրառվում են ուղղորդ կղզյակները նշելու 

համար` 

1) 1.16.1 գծանշումը կիրառվում է հակադիր ուղղություններով 

տրանսպորտային միջոցների հոսքերի բաժանման տեղերում. 

2) 1.16.2 գծանշումը կիրառվում է նույն ուղղության տրանսպորտային 

միջոցների հոսքերի բաժանման տեղերում. 

3) 1.16.3 գծանշումը կիրառվում է տրանսպորտային միջոցների հոսքերի 

միախառնման տեղերում (նկար 7): 

68. Մեծ մակերես ունեցող կղզյակներում 1.16.1-1.16.3 գծանշումները 

թույլատրվում է կատարել կղզյակի վերջավորությունների վրա և դրա սահմանից 1,0 մ 



հեռավորության վրա (նկար 7): Կղզյակի ոչ մեծ մակերեսի դեպքում թույլատրվում է 

ամբողջ տարածքը գունավորել: 

69. 1.16.1 գծանշումը թույլատրվում է կիրառել հետիոտնային անցումների վրա 

անվտանգության կղզյակները նշելու համար: Անվտանգության կղզյակի լայնությունը 

չպետք է պակաս լինի 1,5 մ-ից, իսկ երկարությունը պետք է հավասար լինի 

հետիոտնային անցման լայնությանը: Երթևեկելի մասի եզրի և կղզյակի սահմանի միջև 

հեռավորությունը պետք է լինի 7,0 մ-ից ոչ պակաս: 

70. 1.17 (կարմիր բեկյալ գիծ) գծանշումը կիրառվում է սահմանված երթուղով 

երթևեկող ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների կանգառի կետերը, 

5.18` «Թեթև մարդատար տաքսիների կայանման տեղ» նշանի առկայության դեպքում` 

թեթև մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլների կայանման տեղերը նշելու համար: 

Գծանշման երկարությունը որոշվում է` հաշվի առնելով միաժամանակ կանգնող կամ 

կանգնած տրանսպորտային միջոցների թիվը, սակայն նստեցման հրապարակի 

երկարությունից ոչ պակաս: 

71. 1.18 գծանշումը կիրառվում է խաչմերուկում ըստ գոտիների երթևեկության 

թույլատրելի ուղղությունները նշելու համար (նկարներ 4, 5, 10): Հաջորդաբար 

կատարվում են երկու (երեք) կամ ավելի սլաքներ, որոնց միջև հեռավորությունը պետք 

է լինի 20-ից մինչև 30 մ: Խաչմերուկի մոտի սլաքի հիմքը պետք է համընկնի համընթաց 

ուղղության տրանսպորտային միջոցների հոսքերը բաժանող 1.1 գծանշման սկզբի 

հետ: 

72. Փակուղու պատկերով գծանշումը կատարվում է զբոսայգով կամ բաժանիչ 

գոտով բաժանված երթևեկելի մասերով ճանապարհների փոխհատումներից առաջ, 

երբ դեպի մոտակա երթևեկելի մաս շրջադարձն արգելված է: Գծանշումը չի 

կատարվում, եթե զբոսայգու կամ բաժանիչ գոտու լայնությունը թույլ է տալիս 

խաչմերուկի սահմաններում սլաքը կատարել սույն կետում նշված պայմաններին 

համապատասխան: 

73. 1.19 գծանշումը կիրառվում է գոտու վերջին մոտենալու մասին 

նախազգուշացնելու համար, իսկ 1.6 գծանշման հետ համատեղ` հակադիր 

ուղղություններով տրանսպորտային հոսքերը բաժանող 1.1 կամ 1.11 գծանշմանը 

մոտենալու մասին, եթե հանդիպակաց ավտոմոբիլի տեսանելիությունը 

սահմանափակ է (նկարներ 1, 3, 12): Այս դեպքում հաջորդաբար պետք է կատարվեն 

երկու (երեք) կամ ավելի սլաքներ, որոնց միջև հեռավորությունը պետք է լինի 15 մ, 30 

մ, 45 մ և այլն (30 մ, 60 մ, 90 մ և այլն): Հեռավորությունները նշվում են սլաքների 

հիմքերի միջև` սկսած երթևեկության ուղղությամբ վերջին սլաքից: Երթևեկության 

ուղղությամբ վերջին սլաքի հիմքի և անցման գծի կամ թափառքի գոտու հեռացման 

սկզբի միջև հեռավորությունը պետք է լինի 20 (40) մ: 

74. 1.20 գծանշումը կիրառվում է 3000 ավտ./օր-ից ավելի երթևեկության 

ինտենսիվությամբ ճանապարհներին` 1.13 գծանշմանը մոտենալու մասին 

նախազգուշացնելու համար և կատարվում է երթևեկության յուրաքանչյուր գոտու 

վրա: 1.20 գծանշման եռանկյան հիմքի և 1.13 գծանշման միջև հեռավորությունը պետք 

է կազմի 2-ից մինչև 10 մ (10-ից մինչև 25 մ) (նկար 5): 

75. 1.21 գծանշումը կիրառվում է 3000 ավտ./օր-ից ավելի երթևեկության 

ինտենսիվությամբ ճանապարհներին` 1.12 գծանշմանը մոտենալու մասին 

նախազգուշացնելու համար, եթե տեղակայված է 2.5 «Երթևեկությունն առանց 

կանգառի արգելվում է» ճանապարհային նշան, և կատարվում է երթևեկության 

յուրաքանչյուր գոտու վրա: 1.21 և 1.12 գծանշումների միջև հեռավորությունը պետք է 

կազմի 2-ից մինչև 10 մ (10-ից մինչև 25 մ) (նկար 2): 

76. 1.22 գծանշումը կիրառվում է 3000 ավտ./օր-ից ավելի երթևեկության 

ինտենսիվությամբ ճանապարհներին` սահմանված կարգով հաստատված 

ճանապարհի (երթուղու) համարը նշելու համար: Գծանշումը կատարվում է 

ճանապարհի (երթուղու) ուղղությանը համապատասխան երթևեկության 



յուրաքանչյուր գոտու կենտրոնում, խաչմերուկից առաջ և հետո, եթե երթուղին այլ 

ճանապարհի հետ փոխհատման տեղում փոխում է իր ուղղությունը: 

77. Խաչմերուկից առաջ 1.22 գծանշումը կատարվում է 1.18 գծանշման հետ: Այս 

դեպքում 1.22 գծանշումը կատարվում է 1.18 գծանշումից 1-ից մինչև 5 մ առաջ (նկար 

10): 

78. Եթե խաչմերուկում երթուղին փոխում է իր ուղղությունը, և երթևեկության 

գոտու վրա երթևեկության մի քանի ուղղությունների համար կատարված է 1.18 

գծանշում, ապա երթուղու համարը փոքր տառաչափով կատարվում է 1.18 գծանշման 

կողային սլաքի տակ: 

79. 1.23 գծանշումը 5.11 «Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային 

միջոցների համար գոտիով ճանապարհ» ճանապարհային նշանով նշված 

ճանապարհներին կատարվում է միայն երթուղային տրանսպորտային միջոցների 

երթևեկության համար նախատեսված գոտիների վրա (նկար 6): Գծանշումը 

կատարվում է երթևեկության գոտու առանցքով` հիմքով դեպի դրանով երթևեկող 

տրանսպորտային միջոցները: Գոտու սկզբում` երթևեկելի մասերի փոխհատման 

սահմանից 10 մ հեռավորության վրա կատարվում է առաջին գծանշումը, երկրորդը` 

20 մ հետո: Գծանշումը պետք է կրկնել երթուղային տրանսպորտային միջոցի 

կանգառի տեղից հետո և կանգառների միջև յուրաքանչյուր 200 մ հեռավորության վրա: 

Կախված կանգառի կետերի միջև տարածությունից` այդ հեռավորությունը կարող է 

նվազեցվել: 

80. 5.14 «Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների համար 

գոտի» ճանապարհային նշանով նշված գոտիների վրա 1.23 գծանշումը թույլատրվում 

է կատարել գոտու սկզբում և վերջում, ինչպես նաև այդ գոտու երկարությամբ 

յուրաքանչյուր 200 մ հեռավորության վրա: Գծանշումը թույլատրվում է կատարել 

արգելակման գոտու վրա և երթուղային տրանսպորտային միջոցների կանգառի 

կետերի կանգառի հրապարակում (նկար 9): 

81. 1.24.1 և 1.24.2 գծանշումները թույլատրվում է կիրառել ճանապարհային 

նշանները կրկնելու համար` 

1) 1.24.1 գծանշումը` նախազգուշացնող նշանները կրկնելու համար. 

2) 1.24.2 գծանշումը` արգելող նշանները կրկնելու համար (նկար 14). 

3) 1.24.1 գծանշումը կատարվում է տեղակայված համապատասխան 

նախազգուշացնող նշանից հետո 20-ից մինչև 30 մ հեռավորության վրա, իսկ 1.24.2 

գծանշումը` համապատասխան արգելող ճանապարհային նշանի հետ ճանապարհի 

նույն ընդլայնական կտրվածքում: 

82. Բազմագոտի ճանապարհներին 1.24.1 և 1.24.2 գծանշումները կատարվում 

են տվյալ ուղղությամբ երթևեկության համար նախատեսված յուրաքանչյուր գոտու 

վրա` բացառությամբ 3.27-3.30 ճանապարհային նշանների պատկերների, որոնք 

կատարվում են երթևեկության աջ եզրային գոտու վրա: 

83. 1.24.3 գծանշումը կիրառվում է 8.17` «Հաշմանդամներ» նշանի հետ` 1-ին և      

2-րդ խմբի հաշմանդամների կողմից ղեկավարվող կամ այդ հաշմանդամներին 

տեղափոխող տրանսպորտային միջոցների համար նախատեսված ճանապարհների 

տեղամասերը, կայանման հրապարակները (կայանման տեղերը), մուտքերը, ելքերը և 

այլն նշելու համար: 

83.1. 1.24.4 գծանշումը կիրառվում է 8.4.3.1 նշանը կրկնելու համար: Կիրառվում 

է ինքնուրույն կամ 8.4.3.1 նշանի հետ: 

84. 1.25 գծանշումը կիրառվում է 5.20` «Արհեստական անհարթություն» նշանի 

հետ` արագությունը հարկադիր նվազեցնելու համար նախատեսված արհեստական 

անհարթությունները նշելու համար: 1.25 գծանշումը կատարվում է անհարթության 

սկզբում և վերջում` թեք տեղամասի վրա: 

 



 
Նկար 14. 1.25 գծանշման կատարման օրինակ 

  

85. Եթե արհեստական անհարթությունը գծանշում կատարելու համար ունի 

անբավարար լայնություն, ապա գծանշումը երթևեկելի մասի վրա կատարվում է 

անհարթության երկու կողմերում: 

85.1. 1.26 (գույնը՝ դեղին) գծանշումը կիրառվում է նշելու համար խաչմերուկի 

հատվածը, որտեղ արգելվում է մուտք գործել, եթե առջևում՝ երթևեկության 

ուղղությամբ առաջացել է խցանում, որը վարորդին կհարկադրի կանգ առնել` 

խոչընդոտ ստեղծելով հատող ճանապարհով լայնական ուղղությամբ 

տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար: Կիրառվում է ինքնուրույն կամ 

1.35` «Խաչմերուկի տարածք» ճանապարհային նշանի հետ: 1.26 գծանշումը 

կատարվում է խաչմերուկի տարածքում: 

86. Ճանապարհներին թույլատրվում է կատարել սույն կանոններով 

չնախատեսված մակագրություններ, որոնք հանդիսանում են որևէ սահմանափակում 

չմտցնող լրացուցիչ տեղեկատվության միջոց (բնակավայրերի անվանումներ, 

զբոսաշրջության օբյեկտներ և այլն)` օգտագործելով 1,6 (4,0) մ բարձրությամբ 

տպատառ: Մակագրությունները պետք է կատարվեն 1.22 գծանշմանը 

համապատասխան տպատառով և սույն կանոններով նախատեսված թվերով: Եթե 

մակագրությունների երկարությունը գերազանցում է երթևեկության գոտու 

լայնությունը, ապա թույլատրվում է նվազեցնել տառերի և թվերի չափերը, բայց ոչ 

ավելի, քան երկու անգամ: 

87. 1.1-1.7, 1.9-1.11 գծանշումների գծերի լայնությունն ընտրվում է աղյուսակ 5-ի 

համաձայն, իսկ որոնք նշված չեն աղյուսակում պետք է ընդունել 0,1 մ: 

88. Ժամանակավոր գծանշումը վերացվում է ժամանակավոր ճանապարհային 

նշանների և ճանապարհային ցանկապատերի ու ուղղորդ սարքվածքների 

ապամոնտաժման հետ միաժամանակ: 

 

5. ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԳԾԱՆՇՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ,  

ԴՐԱ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 

 

89. Ուղղաձիգ գծանշման գծերը և նշանակությունները կատարվում են 

կամրջային կառույցների թռիչքային շինությունների և հենարանների, թունելների 



ճակատամուտքերի մակերևույթների, ճանապարհային ցանկապատերի, 

պարապետների, եզրաքարերի և ճանապարհների կահավորանքի այլ տարրերի վրա` 

ճանապարհային երթևեկության մասնակիցների կողմից դրանց տեսանելիությունը 

բարելավելու համար: 

90. 2.1.1-2.1.3 գծանշումները կիրառվում են կողնակի սահմաններում` 

երթևեկելի մասի եզրից 1 մ-ից մոտ գտնվող կամրջային կառույցների, լուսավորության 

հենասյուների, ծառերի, թափամեղմիչ հարմարանքների և այլնի ուղղաձիգ տարրերը 

նշելու համար, կողնակի բացակայության կամ այլ դեպքերում, եթե խոչընդոտները 

վտանգ են ներկայացնում երթևեկող տրանսպորտային միջոցների համար: 

91. 2.1.1 և 2.1.3 գծանշումները կատարվում են երթևեկելի մասից 

համապատասխանաբար ձախ կամ աջ կողմում տեղակայված խոչընդոտի վրա, իսկ 

2.1.2 գծանշումը` եթե խոչընդոտը կարելի է շրջանցել երկու կողմերից: Թույլատրվում է 

գծանշել միայն երթևեկելի մասի մոտ գտնվող կառույցի եզրը 0,5 մ լայնությամբ և 3,0 մ 

բարձրությամբ (նկարներ 15, 16): 

   

 
Նկար 15. 2.1 և 2.2 գծանշումների կատարման օրինակ 

  

 
  

Նկար 16. 2.1.1, 2.1.3 և 2.7 գծանշումների կատարման օրինակ 

  

92. 2.2 գծանշումը կիրառվում է 5 մ-ից ոչ պակաս բարձրության վրա գտնվող 

կամրջային կառույցների թռիչքային շինությունների և թունելների ճակատամուտքերի 

ներքին եզրը նշելու համար: 

93. 2.2 գծանշումը թռիչքային շինությունների վրա թույլատրվում է կատարել 

երթևեկելի մասի ամբողջ լայնությամբ, որով երթևեկությունն իրականացվում է դեպի 

այդ շինությունը: 

94. Եթե 2.1.1-2.1.3 և 2.2 գծանշումները հնարավոր չէ անմիջականորեն կատարել 

արհեստական կառուցվածքների մակերևույթին, ապա այն պետք է կատարել այդ 



կառուցվածքներին ամրացված կամ անմիջականորեն դրանցից առաջ տեղադրված 

վահանակների վրա: 

95. 2.3 գծանշումը կիրառվում է օղակաձև կարճասյուները նշելու համար, երբ 

դրանք գտնվում են բաժանիչ գոտիների, բարձրացված ուղղորդ կղզյակների կամ 

բարձրացված անվտանգության կղզյակների վրա (նկար 17): 

96. 2.4 գծանշումը կիրառվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ի 1091-Ն որոշմամբ հաստատված ուղղորդ 

սարքվածքներին ներկայացվող պահանջներին, դրանց կիրառման և տեղակայման 

կանոններին (N 4 հավելված) համապատասխան ազդանշանային սյունիկները, 

ուղեցցերը և այլն նշելու համար (նկար 17): 

97. 2.4 գծանշման սև գոտու ներքևի եզրը պետք է ուղղված լինի դեպի երթևեկելի 

մասը: 

98. 2.5 գծանշումը կիրառվում է ճանապարհների հարթ տեղամասերում 

տեղակայված (դրա սկզբից 10 մ-ից ոչ պակաս տարածության վրա) ճանապարհային 

ցանկապատերի կողային մակերևույթները նշելու համար, ինչպես նաև տարբեր 

հարթությունների փոխհատումների 50 մ-ից պակաս շառավղով հատակագծում 

կորերի, կտրուկ վայրէջքների վրա, երթևեկելի մասերի նեղացված տեղերում այդ 

ցանկապատերի ամբողջ երկարությամբ (նկար 17): 

99. 2.6 գծանշումը կիրառվում է սույն կարգի 103-րդ կետում չնշված դեպքերում 

ճանապարհային ցանկապատերի կողային մակերևույթները նշելու համար: 

  

 
  

Նկար 17. 2.3-2.7 գծանշումների կատարման օրինակ 

  

100. 2.5 և 2.6 գծանշումները թույլատրվում է չկատարել ցինկապատված 

մետաղից պատրաստված ճանապարհային ցանկապատերի վրա: Եթե ցինկապատված 

մետաղից պատրաստված ճանապարհային ցանկապատի առանձին սեկցիաների (եթե 

դրանց ընդհանուր երկարությունը չի գերազանցում ցանկապատի երկարության 20%-

ը) մետաղը ցինկապատված չէ, ապա դրանք ներկվում են ցինկապատված մետաղից 

պատրաստված սեկցիայի գույնով (գորշ կամ արծաթագույն): 

101. 2.4-2.6 գծանշումներով նշված ճանապարհային ցանկապատերն ու ուղղորդ 

սարքվածքները կահավորվում են լուսանդրադարձիչ տարրերով: 

102. 2.7 գծանշումը կատարվում է որոշակի բարձրություն ունեցող ուղղորդ 

կղզյակների, անվտանգության կղզյակների, երթևեկելի մասից 1 մ-ից պակաս 

հեռավորության վրա գտնվող խոչընդոտների եզրաքարերի կողային մակերևույթների 



վրա, 50 մ-ից պակաս շառավղով հատակագծում կորերի վրա, ճանապարհի նեղացված, 

առափ դուրս գալու տեղերում և այլ վտանգավոր տեղամասերում (նկարներ 16, 17): 

103. 2.7 գծանշման սև և սպիտակ գույների տարրերի չափերը 

համապատասխանաբար պետք է ընդունել` ուղղորդ կղզյակների և անվտանգության 

կղզյակների համար` 0,2 մ և 0,4 մ, եզրաքարերի համար` 0,5 մ և 1,0 մ (1,0 մ և 2,0 մ): 

 

 

 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

            ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 2  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1091-Ն որոշման 

 

 ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ, ՊԱՏԿԵՐՆԵՐՆ ՈՒ ՉԱՓԵՐԸ 

  

1. ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԳԾԱՆՇՈՒՄ 

  

Գծանշման 

համարը 

Գծանշման ձևը, գույնը և չափերը (մետր) Նշանակությունը 

1.1. 

 

1. Բաժանում է հակառակ 

ուղղություններ ունեցող 

տրանսպորտային հոսքերը: 

2. Նշում է երթևեկության 

գոտիները: 

3. Նշում է երթևեկելի մասի այն 

տեղամասի սահմանը, որտեղ 

մուտքն արգելված է: 

4. Նշում է տրանսպորտային 

միջոցների կայանման վայրի 

սահմաններըֈ 

1.2.1. 

 

Նշում է ճանապարհի երթևեկելի 

մասի եզրը: 

1.2.2. 

 

v ≤ 60 կմ/ժ, l1 = 1,00, l2 = 2,00__ 

v > 60 կմ/ժ, l1 = 2,00, l2 = 4,00 

v -ն երթևեկության արագությունն էֈ 

l1  : l2 = 1:2 

Նշում է երկու գոտի ունեցող 

ճանապարհների երթևեկելի 

մասի եզրը: 

Այստեղ և այսուհետ տեքստում` 

երթևեկության արագությունը 

պետք է համարել այն 

արագությունը, որը սահմանված 

է ճանապարհային 

երթևեկության կանոններովֈ 

1.3. 

  

Բաժանում է հակառակ 

ուղղությունների 

տրանսպորտային հոսքերը: 



1.4. 

  

Նշում է այն տեղերը, որտեղ 

արգելվում է տրանսպորտային 

միջոցների կանգառը: 

1.5. 

 

v ≤ 60 կմ/ժ, l1  = 1,00 - 3,00, 

l2  = 3,00 - 9,00 __ 

v > 60 կմ/ժ, l1  = 3,00 - 4,00, 

l2  = 9,00 - 12,00 

l1  : l2  = 1:3 

1. Բաժանում է հանդիպակաց 

ուղղությունների տրանսպոր-

տային հոսքերը: 

2. Նշում է երթևեկության 

գոտիները: 

1.6. 
 

v ≤ 60 կմ/ժ, l1  = 3,00 - 6,00, 

l2  = 1,00 - 2,00 __ 

v > 60 կմ/ժ, l1  = 6,00 - 9,00, 

l2  = 2,00 - 3,00 

l1  : l2  = 3:1 

Նշում է մոտեցումը 

երկայնական հոծ գծին: 

1.7. 

 

Նշում է երթևեկության 

գոտիները խաչմերուկի 

սահմանում: 

1.8. 

 

P = 0,4 ավտոմայրուղիներում 

P = 0,2 այլ ճանապարհներին 

Նշում է թափառքի 

(արգելակման գոտու) և 

երթևեկելի մասի հիմնական 

գոտու միջև սահմանը: 



1.9.  

v ≤ 60 կմ/ժ, l1  = 3,00 - 6,00, 

l2  = 1,00 - 2,00 __ 

v > 60 կմ/ժ, l1  = 6,00 - 9,00, 

l2  = 2,00 - 3,00 

l1  : l2  = 3:1 

1. Նշում է երթևեկության 

գոտու սահմանները, որտեղ 

իրականացվում է դարձա-

փոխային կարգավորում: 

2. Բաժանում է հակառակ 

ուղղությունների տրանսպոր-

տային հոսքերն այն 

ճանապարհներին, որտեղ 

իրականացվում է դարձա-

փոխային կարգավորում 

(դարձափոխային լուսացույց-

ների չաշխատելու դեպքում): 

1.10. 

 

Նշում է այն տեղերը, որտեղ 

արգելվում է տրանսպորտային 

միջոցների կայանումը: 

1.11. 
 

Հետադարձի տեղից, մերձակա տարածքներից ելքի 

և մուտքի տեղերում 

l1  = 0,9, l2  = 0,3 

v ≤ 60 կմ/ժ, l1 = 3,00 - 6,00, 

l2  = 1,00 - 2,00 _ 

v > 60 կմ/ժ, l1  = 6,00 - 9,00, 

l2  = 2,00 - 3,00 

l1  : l2  = 3:1 

1.  Բաժանում է հակառակ կամ 

համընթաց ուղղությունների 

տրանսպորտային հոսքերն այն 

տեղերում, որտեղ երթևեկելի 

մասում անհրաժեշտ է 

սահմանափակել մանևրը: 

2. Նշում է այն տեղերը, որտեղ 

անհրաժեշտ է երթևեկությունը 

թույլատրել միայն ընդհատվող 

գծերի կողմից (հետադարձի, 

կայանման հրապարակների, 

վառելիքի լցակայանների 

մուտքի և ելքի տեղերում, 

երթուղային տրանսպորտային 

միջոցների կանգառի կետերում 

և այլն)ֈ 

1.12. 

 

Նշում է տրանսպորտային 

միջոցների կանգնելու տեղը` 

«Կանգ-գիծ»: 



1.13. 

 

Նշում է այն տեղը, որտեղ 

վարորդը պետք է զիջի 

ճանապարհը: 

1.14.1. 

 

Նշում է հետիոտնային անցումը, 

երբ 

6,00 մ ≥ P ≥ 4,00 մ: 

1.14.2. 

 

Նշում է հետիոտնային անցումը, 

երբ  

P > 6,00 մֈ 

1.15. 

 

Նշում է հեծանվային ուղիները: 

1.16.1. 

 

Նշում է հակառակ 

ուղղությունների 

տրանսպորտային հոսքերը 

բաժանող կղզյակները: 

1.16.2. 

 

 Նշում է մեկ ուղղությամբ 

տրանսպորտային հոսքերը 

բաժանող կղզյակները: 



1.16.3. 

 

Նշում է տրանսպորտային 

հոսքերը միացնող կղզյակները: 

1.17. 

 
Մ Ա Յ Թ 

Նշում է ընդհանուր 

օգտագործման 

տրանսպորտային միջոցների 

կանգառների և տաքսի 

ավտոմոբիլների կայանման 

տեղերըֈ 

1.18. 

 

Նշում է երթևեկության 

ուղղություններն ըստ 

գոտիներիֈ 

1.19. 

 

Նշում է մոտեցումը երթևեկելի 

մասի նեղացմանը կամ 1.1 

գծանշման երկայնական հոծ 

գծին: 

1.20. 

 

Նշում է մոտեցումը 1.13 

գծանշման ընդլայնական գծինֈ 

1.21. 

 

Նշում է մոտեցումը 1.12 

գծանշման ընդլայնական գծինֈ 

1.22. 

 

Նշում են ճանապարհի 

համարներըֈ 



1.23. 

 

Նշում է երթևեկելի մասի գոտին, 

որը նախատեսված է 

բացառապես երթուղային 

տրանսպորտային միջոցների 

(ավտոբուս, տրոլեյբուս և այլն) 

երթևեկության համար: 

1.24.1. 

 

Կրկնում է նախազգուշացնող 

ճանապարհային նշանները: 

1.24.2. 

 

Կրկնում է արգելող 

ճանապարհային նշանները: 

1.24.3. 

 

Կրկնում է «Հաշմանդամներ» 

ճանապարհային նշանը: 

1.24.4. 

 

Կրկնում է 8.4.3.1 

ճանապարհային նշանը: 

1.25. 

 

Նշում է արհեստական 

անհարթություններըֈ 



1.26. 

 

Նշում է խաչմերուկի հատվածը, 

որտեղ արգելվում է մուտք 

գործել, եթե առջևում՝ 

երթևեկության ուղղությամբ 

առաջացել է խցանում, որը 

վարորդին կհարկադրի կանգ 

առնել` խոչընդոտ ստեղծելով 

հատող ճանապարհով 

լայնական ուղղությամբ 

տրանսպորտային միջոցների 

երթևեկության համար: 

 

2. ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԳԾԱՆՇՈՒՄ 

  

Գծանշման 

համարը 

Ձևը, գույնը, չափերը, մ Նշանակությունը 

2.1.1 - 2.1.3. 

 

H < 2,00, B ≤ 0,30, a = 0,10 

H < 2,00, B > 0,30, a = 0,15 

H ≥ 2,00, B > 0,30, a = 0,20 

Նշում է ճանապարհային 

կառույցների (կամուրջների, 

ուղեկամուրջների 

հենարանները, եզրապատերի 

ճակատային մասերը և այլն)` 

2.1.1` երթևեկելի մասի ձախ 

կողմում 

2.1.2` երթևեկելի մասի վրա 

2.1.3` երթևեկության տվյալ 

ուղղությամբ երթևեկելի մասի 

ձախ կողմում 

2.2. 

 

Նշում է ուղեկամուրջների, 

կամուրջների, թունելների 

թռիչքային մասերի ներքին 

եզրը: 

2.3. 

 

B = 0,30, d = 0,10 

 B > 0,30, d = 0,15 

Նշում է անվտանգության 

կղզյակների վրա կլոր 

կարճասյուները: 



2.4. 

 

Նշում է ազդանշանային 

սյունիկները, ուղեցցերը, 

ճանապարհային ճոպանե 

ցանկապատերի հենարանները 

և այլն: 

2.5. 

 

Նշում է վտանգավոր 

տեղամասերում 

ճանապարհների կողային 

ցանկապատերի 

մակերևույթները: 

2.6. 

 

Նշում է ճանապարհների 

ցանկապատերի կողային 

մակերևույթները: 

2.7. 
 

l1  = 0,20 - 1,00, l2 = 0,40 - 2,00 

l1 : l2 = 1:2 

 Նշում է վտանգավոր 

տեղամասերում եզրաքարերը և 

անվտանգության կղզյակների 

բարձրացված կողային 

մակերևույթները: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                 Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 3  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1091-Ն որոշման 

 

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, 

ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 

  

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Սույն կանոններով սահմանվում են Արցախի Հանրապետության 

ավտոմոբիլային ճանապարհներին, բնակավայրերի փողոցներում (այսուհետ` 

ճանապարհներ) տեղակայվող ճանապարհային ցանկապատերին ներկայացվող 

տեխնիկական, շահագործման պահանջները, դրանց կիրառման և տեղակայման 

կանոնները (այսուհետ` կանոններ): 

2. Սույն կանոնների պահանջների կատարումը պարտադիր է Արցախի 

Հանրապետության ճանապարհներին ճանապարհային երթևեկության 

կազմակերպման մասով նախագծերի մշակման, ճանապարհային ցանկապատերի 

տեղակայման և շահագործման աշխատանքների ժամանակ: 

3. Սույն կանոնների գործողությունը տարածվում է Արցախի Հանրապետության 

ընդհանուր օգտագործման պետական և ոչ պետական ճանապարհների վրա: 

4. Սույն կանոններում օգտագործվել են հետևյալ հասկացություններն ու 

տերմինները` 

1) շեպեր` երթևեկելի մասն ու կողնակները տեղանքից անջատող թեք 

հարթություններ. 

2) հողային պաստառ` ունի «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» 

օրենքում նշված նշանակությունը. 

3) լիցք` երկրի մակերևույթից բարձր լցրած գրունտի վրայով անցնող 

ճանապարհի տեղամաս. 

4) հանույթ` երկրի մակերևույթից ցածր կտրած գրունտի վրայով անցնող 

ճանապարհի տեղամաս. 

5) պարապետ` ոչ բարձր կողապատ, որը որպես ճանապարհային ցանկապատ 

կիրառվում է գետափերին, կամուրջների վրա, լեռնային տեղանքի ճանապարհներին. 

6) ցանկապատի դինամիկ ճկվածք (այսուհետ` ճկվածք)` ճանապարհա-

յին ցանկապատի վրա ավտոմոբիլի վրաերթի դեպքում ընդլայնական ուղղությամբ 

ցանկապատի հեծանի երկայնական առանցքի առավելագույն հորիզոնական 

տեղաշարժը չձևափոխված ցանկապատի առանցքի համեմատությամբ (նկար 1ա). 

7) աշխատանքային լայնություն` ավտոմոբիլի թափքի, դրանում գտնվող բեռի 

կամ ճանապարհային ցանկապատի հատվածի առավելագույն դինամիկ կողային 

տեղաշարժը (ցանկապատի տեղակայման տեղից կախված) ցանկապատի 

չձևափոխված հեծանի դիմային մակերևույթի համեմատությամբ (նկար 1բ): 

5. Աշխատանքային լայնություն են համարվում բաժանիչ գոտու վրա 

ուղեկամուրջների հենասյուների, տեղեկատվական ճանապարհային նշանների 

բարձակային կամ շրջանակավոր հենակների, էլեկտրահաղորդման և կապի գծերի 

հենասյուների, լուսավորության և վերգետնյա խողովակաշարային հաղորդակցության 

հենասյուների և այլնի մոտ (այսուհետ` զանգվածային խոչընդոտներ), ինչպես նաև 

քաղաքային ճանապարհների և փողոցների երթևեկելի մասը և մայթը բաժանող 

հատվածում եզրաքարի կամ գազոնի մոտ գտնվող հատվածները: Այլ դեպքերում 

հաշվի է առնվում ճկվածքը: 

6. Ճանապարհային ցանկապատը (այսուհետ` ցանկապատ) ճանապարհային 

երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոց է, ճանապարհային պաշտպա-

նիչ, պահող սարքվածք, որը կանոնակարգում է հետիոտների երթևեկությունը և 

կանխարգելում է` 



1) կողնակից և կամրջային կառուցվածքից (կամուրջ, ուղեկամուրջ, էստակադ և 

այլն) տրանսպորտային միջոցի ընկնելը. 

2) բաժանիչ գոտով անցումը. 

3) ճանապարհի կողնակում և օտարման շերտում հանդիպակաց 

տրանսպորտային միջոցի հետ բախումը. 

4) բաժանիչ գոտում գտնվող (ավտոմոբիլների համար ցանկապատը պահող) 

զանգվածային խոչընդոտների և կառուցվածքների վրաերթը. 

5) կամրջային կառուցվածքներից կամ լիցքերի վրայից (հետիոտների համար 

ցանկապատը պահող) հետիոտների ընկնելը (օրինակ` արգելափակոցի, պարապետի 

տեսակի).  

6) դեպի երթևեկելի մաս կենդանիների մուտքը (օրինակ` պարապետներ, 

բազրիքներ, ցանցաձև պաշտպանիչներ): 

Մինչև վրաերթը 
 

Մինչև վրաերթը 

  

 
ա բ  

Նկար 1. Ցանկապատի դինամիկ ճկվածքը 

1` երթևեկելի մաս, 2` ամրացվող գոտի, 3` չձևափոխված ցանկապատ,  

4` ձևափոխված ցանկապատ, 5` տրանսպորտային միջոց 

  

7. Բացի սույն կանոններով նախատեսված դեպքերից` ցանկապատը 

թույլատրվում է կիրառել, եթե դրանց կիրառումը հիմնավորված է երթևեկության տվյալ 

պայմանների համար: 

8. Ընդհանուր օգտագործման պետական և համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող ճանապարհներին և դրանց առանձին տեղամասերում ցանկապատերը 

կիրառվում են «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» օրենքի 4-րդ հոդվածով 

նախատեսված պետական կառավարման մարմնի համաձայնությամբ և տեղակայում 

են «Գնումների մասին»  օրենքի համաձայն ընտրված կապալառու կազմակերպու-



թյունների կողմից` համաձայնեցնելով Արցախի Հանրապետության  ոստիկանության 

«Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հետ: 

  

2. ՑԱՆԿԱՊԱՏԵՐԻՆ, ԴՐԱՆՑ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆՆ ՈՒ ԿԻՐԱՌՄԱՆԸ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

  

9. Ցանկապատերին ներկայացվող տեխնիկական պայմանները և կիրառման 

պահանջները պետք է համապատասխանեն սույն կանոնների պահանջներին: 

10. Երթևեկության համար վտանգավոր, այդ թվում` կամուրջներով և 

ուղեկամուրջներով անցնող ճանապարհների տեղամասերը պետք է կահավորված 

լինեն ցանկապատերով` ՀՀ ՇՆ IV-11.05.02-99 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ» 

շինարարական նորմերի պահանջներին համապատասխան: 

11. Ցանկապատերի վնասված տարրերը պետք է վերականգնվեն կամ 

փոխարինվեն թերությունը նկատելուց հետո 5 օրվա ընթացքում: 

12. Չի թույլատրվում երկաթբետոնյա հենակներ և հեծաններ ունեցող այնպիսի 

ցանկապատերի շահագործումը, որոնց վրա ցանցերը բացված են ճաքերով, մինչև 

ամրանները բետոնի կոտրվածքներով են, իսկ մետաղական հենակներն ու հեծաններն 

ունեն մեխանիկական վնասվածքներ կամ ընդլայնական հատույթի նվազ կտրվածք: 

13. Առանձին եզրաքարերը ենթակա են փոխանակման, եթե դրանց բաց 

մակերևույթն ունի 20 %-ից ավելի մակերեսով քանդվածք կամ մակերևույթի վրա կան 

3,0 սմ-ից ավելի խորությամբ կոտրվածքներ: 

14. Չի թույլատրվում եզրաքարի շեղումը նախագծով նախատեսված դիրքից: 

  

3. ՑԱՆԿԱՊԱՏԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 

  

15. Ցանկապատերը կիրառվում և տեղակայվում են կազմված նախագծերի 

հիման վրա` սույն կանոնների և ՀՀ ՇՆ IV-11.05.02-99 «Ավտոմոբիլային 

ճանապարհներ» շինարարական նորմերի պահանջներին համապատասխան: 

16. Ճանապարհը ցանկապատով պետք է կահավորել հողային պաստառի 

շեպերն ու կողնակները հարթեցնելուց և ամրացնելուց հետո: 

17. Ժամանակավոր բնույթ կրող պատճառներով (ճանապարհային նորոգման 

աշխատանքներ, ճանապարհային պայմանների եղանակային հանգամանքներ, 

արտակարգ իրավիճակներ և այլն) կիրառվող ցանկապատերը` նշված պատճառները 

վերացնելուց հետո պետք է ապամոնտաժվեն: 

18. Ճանապարհներին և կամրջային կառուցվածքների վրա ցանկապատերը 

կիրառվում են սույն կանոններին համապատասխան: 

19. Պահող ցանկապատերը տեղակայվում են` 

1) ճանապարհների կողնակներին. 

2) գազոնի վրա, մայթի և հողային պաստառի եզրի միջև, քաղաքի ճանապարհի 

կամ փողոցի մայթի վրա. 

3) կամրջային կառուցվածքի երթևեկելի մասի երկու կողմերում. 

4) ավտոմոբիլային ճանապարհների, քաղաքային ճանապարհների կամ 

փողոցների և կամրջային կառուցվածքի բաժանիչ գոտու վրա: 

20. Ցանկապատը պետք է համապատասխանի պահող ընդունակության 

մակարդակի պահանջներին (աղյուսակ 1), ճկվածքին, աշխատանքային լայնությանը և 

նվազագույն բարձրությանը: 

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1. ՊԱՀՈՂ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ 

Պահող ընդունակության մակարդակը Մ1 Մ2 Մ3 Մ4 Մ5 Մ6 Մ7 Մ8 Մ9 Մ10 

Մակարդակի նշանակությունը, կՋ, ոչ պակաս 130 190 250 300 350 400 450 500 550 600 



 21. Ցանկապատերի պահող ընդունակության մակարդակներն ընտրվում են 

ճանապարհային պայմանների բարդության աստիճանին համապատասխան` սույն 

կանոնների 22, 23 և 24-րդ կետերի համաձայն: 

22. Ավտոմոբիլային ճանապարհներին սահմանված ցանկապատերի պահող 

ընդունակության նվազագույն մակարդակները որոշվում են՝ համաձայն աղյուսակ 2-ի: 

  

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2. ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԵՐԻ  

ՊԱՀՈՂ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ 

 Ավտոմոբիլային 

ճանապարհների 

տեղամասը 

Ճանա-

պարհի 

երկայ-

նական 

թեքու-

թյունը, 

%0 

Ճանա-

պար-

հային 

պայ-

ման-

ների 

խումբը 

Ավտոմոբիլային ճանապարհի 

կարգը և երկու ուղղություններով 

երթևեկության գոտիների քանակը 

I II III IV V 

6 

գոտի և 

ավելի 

4 գոտի 
2-3 

գոտի 
2 գոտի 

մեկ 

գոտի 

պահող ընդունակության 

մակարդակները 

Ուղղագիծ և 600 մ-ից ավելի 

շառավղով հատակագծում 

կորերով ճանապարհների 

տեղամասերի կողնակներ 

Մինչև 

40 

Ա Մ5 Մ4 Մ3 Մ2 

Բ Մ4 Մ3 Մ2 Մ1 

Վայրէջքի վրա 600 մ-ից 

պակաս շառավղով հատա-

կագծում կորի ներքին կողմի 

և դրանից հետո 100 մ տեղա-

մասի վրայի կողնակներ 

40 և 

ավելի 

Ա Մ6 Մ5 Մ4 Մ3 Մ2 

Բ Մ5 Մ4 Մ3 Մ2 Մ1 

Մինչև 

40 

Ա Մ6 Մ5 Մ4 Մ3 Մ2 

Բ Մ5 Մ4 Մ3 Մ2 Մ1 

40 և 

ավելի 

Ա Մ7 Մ6 Մ5 Մ4 Մ3 

Բ Մ6 Մ5 Մ4 Մ3 Մ2 

Երկայնական պրոֆիլում 

գոգավոր կորի վրա կողնակ-

ներ, 50 %0 և ավելի հանդի-

պակաց թեքությունների 

բացարձակ նշանակությամբ 

հանրահաշվական տարբե-

րության լծորդված 

տեղամասեր 

- Ա Մ6 Մ5 Մ4 Մ3 Մ2 

Բ Մ5 Մ4 Մ3 Մ2 Մ1 

 Բաժանիչ գոտի - Ա Մ6 Մ5 - 

  

23. Ա խմբին վերաբերում են ավտոմոբիլային ճանապարհների հետևյալ 

տեղամասերը` 

1) 5 մ-ից ավելի բարձրությամբ լիցքի վրա. 

2) 1:4-ից ավելի թեք տեղանքի լանջի վրա տեղակայված. 

3) երթևեկելի մասի եզրից 15 մ-ից պակաս հեռավորության վրա դասավորված 

երկաթուղային գծերի, ճահիճների, ջրահոսքերի կամ 1 մ-ից խորը ջրափոսերի, 

հեղեղատների և լեռնային կիրճերի երկարությամբ. 

4) 1:10-ից ավելի թեք միակողմանի ընդլայնական թեքությամբ և 6 մ ու պակաս 

լայնությամբ բաժանիչ գոտով. 

5) որոնց վրա զանգվածային խոչընդոտները գտնվում են բաժանիչ գոտում կամ 

երթևեկելի մասի եզրից 4 մ և պակաս հեռավորության վրա: 

24. Բ խմբին վերաբերում են ավտոմոբիլային ճանապարհների հետևյալ 

տեղամասերը` 



1) առանց զանգվածային խոչընդոտների 6 մ-ից ոչ ավելի լայնությամբ բաժանիչ 

գոտով. 

2) երթևեկելի մասի եզրից 15-25 մ հեռավորության վրա դասավորված 

երկաթուղային գծերի, ճահիճների, ջրահոսքերի կամ 1 մ-ից խորը ջրափոսերի, 

հեղեղատների և լեռնային կիրճերի երկարությամբ. 

3) կամրջային կառուցվածքների մատույցներում` աղյուսակ 3-ում նշվածից 

պակաս լիցքի բարձրության դեպքում IV և V, II և III ու I կարգի ավտոմոբիլային 

ճանապարհների` համապատասխանաբար 12, 18 և 24 մ երկարության վրա (առանց 

հաշվի առնելու սկզբի և վերջի տեղամասերը). 

4) 1:4-ից ավելի թեք շեպերով լիցքի վրա աղյուսակ 3-ում նշված պայմանների 

դեպքում: 

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3. ԼԻՑՔԵՐԻ ՎՐԱ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ  

Բ ԽՄԲԻ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

 Ավտոմոբիլային ճանապարհների  

տեղամասերը 

Ճանապար-

հի երկայ-

նական 

թեքությունը, 

%0 

Լիցքի նվազագույն բար-

ձրությունը, մ, երթևեկության 

հեռանկարային 1) 

ինտենսիվության դեպքում,  

ոչ պակաս, ավտ./օր 

1002) 2000 

Ուղղագիծ և 600 մ-ից ավելի շառավղով 

հատակագծում կորերով 

Վայրէջքին և դրանից հետո 100 մ 

երկարության վրա 600 մ-ից պակաս 

հատակագծում կորի ներքին կողմով 

մինչև 40 4,0 3,0 

40 և ավելի 

3,5 2,5 

Վայրէջքին և դրանից հետո 100 մ 

երկարության վրա 600 մ-ից պակաս 

հատակագծում կորի ներքին կողմով 

մինչև 40 

Երկայնական պրոֆիլի գոգավոր կորի 

վրա, որը լծորդված է 50 %0 -ից ոչ 

պակաս հանդիպակաց թեքությունների 

հանրահաշվական տարբերության 

բացարձակ նշանակության 

տեղամասին 

- 

Վայրէջքին և դրանից հետո 100 մ 

երկարության վրա 600 մ-ից պակաս 

հատակագծում կորի ներքին կողմով 

40 և ավելի 3,0 2,0 

1) եռամյա կամ հնգամյա ժամանակաշրջան 

2) Ճանապարհին կանոնավոր ավտոբուսային երթուղու կազմակերպման դեպքում 

ցանկապատերը տեղակայվում են 2000 ավտ./օր և ավելի երթևեկության 

ինտենսիվությանը համապատասխանող պայմաններին համանման: 

  

25. Ավտոմոբիլային ճանապարհների կամրջային կառուցվածքների վրա 

տեղակայվող ցանկապատերի պահող ընդունակության նվազագույն մակարդակները 

որոշվում են աղյուսակ 4-ին համապատասխանֈ 

 

 

 

 

 



ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4. ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ 

ԿԱՄՐՋԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎՐԱ ՑԱՆԿԱՊԱՏԵՐԻ  

ՊԱՀՈՂ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ 

Ավտոմոբիլային 

ճանապարհի 

կարգը 

(երթևեկության 

գոտիների քանակը) 

Ավտոմոբիլային ճանապարհների կամրջային 

կառուցվածքները 

մայթերով կամ 

ծառայողական անցումներով 

առանց մայթերի կամ 

ծառայողական անցումների 

ճանապարհային պայմանների խումբը 

Գ Դ Ե Գ Դ Ե 

պահող ընդունակության մակարդակը 

I (6 և ավելի) Մ8 Մ6 Մ5 Մ9 Մ7 Մ6 

I (4) - II (4) Մ7 Մ5 Մ4 Մ8 Մ6 Մ5 

II (2) Մ5 Մ4 Մ3 Մ6 Մ5 Մ4 

III (2) Մ4 Մ3 Մ2 Մ5 Մ4 Մ3 

IV (2), V (1) Մ3 Մ2 Մ1 Մ4 Մ3 Մ2 

Եթե 30 տ-ից ոչ պակաս առավելագույն զանգված ունեցող ավտոմոբիլների երթևե-

կության ինտենսիվությունը 1000 ավտ./օր-ից ավելի է, ապա Մ7-Մ9 մակարդակների 

փոխարեն ընդունվում են համապատասխանաբար Մ8-Մ10 մակարդակները: 

  

26. Ավտոմոբիլային ճանապարհների կամրջային կառուցվածքների վրա ճանա-

պարհային պայմանները Գ, Դ, Ե խմբերին վերաբերում են աղյուսակ 5-ի համաձայն: 

27. Քաղաքի ճանապարհներին, փողոցներում և դրանցում կամրջային 

կառուցվածքների վրա տեղակայված ցանկապատերի պահող ընդունակության 

նվազագույն մակարդակները որոշվում են աղյուսակ 6-ի համաձայն: 

28. Զ խմբին վերաբերում են քաղաքի ճանապարհների և փողոցների հետևյալ 

տեղամասերը`         

1) 50 %0 -ից ոչ պակաս երկայնական թեքությամբ. 

2) 4 մ-ից ոչ ավելի լայնությամբ կենտրոնական բաժանիչ գոտում զանգվածային 

խոչընդոտներով. 

3) 5 մ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ լիցքի վրա` եզրաքարի և հողային 

պաստառի եզերքի միջև 10 մ-ից ոչ ավելի հեռավորության դեպքում. 

4) եզրաքարերից 10 մ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա գտնվող` 1 մ-ից ավելի 

խորությամբ ջրահոսքերի կամ ջրափոսերի մոտ. 

5) ջրափին. 

6) երթևեկելի մասի եզրից 4 մ-ից ոչ ավելի հեռավորությամբ հենապատերով: 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5. ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԿԱՄՐՋԱՅԻՆ 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԽՄԲԵՐԸ 

Ավտոմոբիլային 

ճանապարհի կարգը 

(երթևեկության 

գոտիների քանակը) 

Ճանապարհային պայմանների խումբը 

Գ Դ Ե 

R, մ, 

պակաս 

i, %0, 

ավելի 
R,մ i, %0 

R, մ, 

ավելի 

i, %0, 

պակաս 

I (6 և ավելի) 1500 
30 

1500-3000 
20-30 

3000 
20 

I (4) - II (4) 1000 1000-2500 2500 

II (2) 800 40 800-2000 30-40 2000 30 

III (2) 600 50 600-1500 40-50 1500 40 

IV (2), V (1) 500 60 500-1000 50-60 1000 50 

1. Կամրջային կառուցվածքների վրա և դրանց հարող մատույցների 100մ երկարու-



թյամբ տեղամասերում ընտրվում են հատակագծում կորի R շառավղի նվազագույն 

մեծությունը և i երկայնական թեքության առավելագույն մեծությունը: 

2. Եթե շառավղի և թեքության մեծությունները գտնվում են տարբեր խմբերում, ապա 

ընտրվում է երթևեկության առավել բարդ պայմաններով խումբը: 

  

29. Է խմբին վերաբերում են քաղաքի ճանապարհների և փողոցների հետևյալ 

տեղամասերը` 

1) 4 մ-ից ոչ ավելի լայնությամբ` առանց զանգվածային խոչընդոտների բաժանիչ 

գոտում. 

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6. ՔԱՂԱՔԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻՆ, ՓՈՂՈՑՆԵՐՈՒՄ ԵՎ  

ԴՐԱՆՑՈՒՄ ԿԱՄՐՋԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎՐԱ ՑԱՆԿԱՊԱՏԵՐԻ  

ՊԱՀՈՂ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ 

Քաղաքի ճանապարհների և 

փողոցների կարգը 

Ճանապար-

հային 

պայման-

ների 

խումբը 

Ճանապար-

հները և 

փողոցները 

Կամրջային կառուցվածքները 

մայթերով կամ 

ծառայողական 

անցումներով 

առանց մայթերի 

կամ ծառայողական 

անցումների 

պահող ընդունակության մակարդակները 

Արագընթաց երթևեկությամբ 

մայրուղային ճանապարհներ 

Անընդհատ երթևեկությամբ 

համաքաղաքային նշանակու-

թյան մայրուղային փողոցներ 

Զ Մ4 (Մ5) Մ6 (Մ5) Մ7 (Մ5) 

Է Մ3 (Մ4) Մ4 (Մ4) Մ5 (Մ4) 

Կարգավորվող եթևեկությամբ 

մայրուղային ճանապարհներ 

Կարգավորվող եթևեկությամբ 

համաքաղաքային նշանակու-

թյան մայրուղային ճանա-

պարհներ 

Զ Մ3 Մ4 Մ5 

Է Մ2 Մ3 Մ4 

Տարածքային նշանակության 

մայրուղային փողոցներ 

Զ Մ2 Մ3 Մ4 

Է Մ1 Մ2 Մ3 

Տեղական նշանակության 

փողոցներ և ճանապարհներ 

Զ 
Մ1 

Մ2 Մ3 

Է Մ1 Մ2 

Փակագծերի նշանակությունները վերաբերում են բաժանիչ գոտիներում տեղակայված 

ցանկապատերինֈ 

  

2) 2-5 մ բարձրությամբ լիցքի վրա` եզրաքարի և հողային պաստառի եզերքի 

միջև 10 մ-ից ոչ ավելի հեռավորության դեպքում. 

3) 4 մ-ից ոչ ավելի լայնությամբ կողային բաժանիչ գոտիներով` երկկողմանի 

երթևեկությամբ կողային անցումներում: 

30. Քաղաքներում կամրջային կառուցվածքների վրա ճանապարհային 

պայմանները Զ խմբին վերաբերում են հետևյալ դեպքերում` 

1) կամրջային կառուցվածքը հատում է 100 գնացք/օր-ից ավելի երթևեկության 

ինտենսիվությամբ երկաթուղային գծեր, մետրոյի բաց գծեր կամ տրամվայի գծեր. 

2) մայրուղային ճանապարհի կամ փողոցի վրա գտնվող կամրջային 

կառուցվածքի վրա (տրամվայի գծերը գտնվում են մեկուսացված պաստառի վրա). 

3) կամրջային կառուցվածքի երթևեկելի մասը գտնվում է երկաթուղային գծերի 

կամ մետրոյի գծերի հետ նույն մակարդակի վրա. 

4) քաղաքային նշանակության մայրուղային ճանապարհի կամ փողոցի կամր-

ջային կառուցվածքի վրա երթևեկելի մասի կամ դրանից առաջ 100 մ երկարությամբ 

տեղամասի վրա առկա է 40-50 %0  երկայնական թեքություն` 100 մ-ից ավելի երկարու-

թյամբ կառուցվածքի դեպքում, և 50 %0 -ից ավելի` կառուցվածքի 100   մ-ից ոչ ավելի 

երկարության դեպքում. 



5) կամրջային կառուցվածքի երթևեկելի մասը գտնվում է 1 մ-ից ավելի 

խորությամբ ջրահոսքի կամ ջրափոսի մակերևույթից 5 մ-ից ոչ ավելի հեռավորության 

վրա. 

6) եթե կամրջային կառուցվածքի երկարությունն ավելի է 250 մ-ից. 

7) տարբեր մակարդակներում երրորդ և բարձր մակարդակների էստակադների 

հատումներ: 

31. Քաղաքներում կամրջային կառուցվածքների վրա ճանապարհային 

պայմանները մյուս բոլոր դեպքերում վերաբերում են Է խմբին: 

32. Ավտոմոբիլային ճանապարհների, քաղաքի ճանապարհների և փողոցների 

տարբեր մակարդակներում փոխհատումների իջատեղերի և հարումների վրա 

տեղակայված ցանկապատերի պահող ընդունակության նվազագույն մակարդակներն 

ընդունվում են հավասար` 

1) Մ3` մեկ երթևեկության գոտով աջ շրջադարձով իջատեղերի վրա 

տեղակայվող ցանկապատերի համար. 

2) Մ4` երկու երթևեկության գոտով աջ և ձախ շրջադարձով իջատեղերի վրա 

տեղակայվող ցանկապատերի համար. 

3) Մ5` իջատեղերի կամրջային կառուցվածքների վրա տեղակայվող 

ցանկապատերի համար: 

33. Կողնակի վրա տեղակայվող արգելափակոցային ցանկապատի ճկվածքը 

չպետք է գերազանցի չձևափոխված ցանկապատի հեծանի երկայնական առանցքից 

մինչև հողային պաստառի եզերքը եղած հեռավորությունը` ավելացված 0,25 մ: 

34. Աշխատանքային լայնությունը չպետք է գերազանցի ցանկապատի հեծանի 

դիմային մակերևույթից մինչև զանգվածային խոչընդոտն ընկած հեռավորությունը, որը 

գտնվում է կողնակի վրա կամ դրանից դուրս` երթևեկելի մասի եզրից 4 մ-ից պակաս 

հեռավորության վրա: 

35. Ճանապարհի կողնակի վրա արգելափակոցային ցանկապատը 

տեղակայվում է հողային պաստառի եզերքից մինչև արգելափակոցային ցանկապատի 

հենակը 0,50-0,85 մ հեռավորության վրա, իսկ պարապետային ցանկապատը 

տեղակայվում է հողային պաստառի եզրից մինչև պարապետային ցանկապատի 

մոտակա եզրը 0,50 մ և երթևեկելի մասի եզրից մինչև ցանկապատի հեծանի դիմային 

մակերևույթը կամ մինչև պարապետային ցանկապատի մոտակա եզրը 1,0 մ-ից ոչ 

պակաս հեռավորության վրա: 

36. Կողնակի կամ լիցքի շեպի վրա զանգվածային խոչընդոտի առկայության 

դեպքում պարապետային ցանկապատը տեղակայվում է դրանից 0,30-0,50 մ 

հեռավորության վրա: 

37. Ավտոմոբիլային ճանապարհների բաժանիչ գոտում, քաղաքի 

ճանապարհների և փողոցների, ինչպես նաև կամրջային կառուցվածքների վրա 

տեղակայման ենթակա արգելափակոցային ցանկապատերի աշխատանքային 

լայնությունը չպետք է գերազանցի` 

1) 3 մ-ից պակաս լայնությամբ բաժանիչ գոտու (դրանում զանգվածային 

խոչընդոտի բացակայության դեպքում) կենտրոնում ցանկապատը տեղակայելու 

դեպքում` ցանկապատի հեծանի դիմային մակերևույթից մինչև երթևեկելի մասի եզրն 

ընկած հեռավորությունը. 

2) բաժանիչ գոտու (դրանում զանգվածային խոչընդոտի առկայությամբ) 

կողերին արգելափակոցային ցանկապատը տեղակայելու դեպքում` ցանկապատի 

հեծանի դիմային մակերևույթից մինչև զանգվածային խոչընդոտն ընկած 

հեռավորությունը: 

38. Ավտոմոբիլային ճանապարհի բաժանիչ գոտու վրա արգելափակոցային կամ 

պարապետային ցանկապատերը տեղակայվում են երթևեկելի մասի եզրից 1,0 մ-ից ոչ 

պակաս հեռավորության վրա: 

39. Քաղաքի ճանապարհի և փողոցի կողմերում ցանկապատերը տեղակայվում 

են գազոնում ճանապարհի երթևեկելի մասի և մայթի միջև, իսկ եթե ցանկապատը 



հնարավոր չէ տեղակայել գազոնում կամ այն բացակայում է` հողային պաստառի 

եզերքի և մայթի արտաքին եզրի միջև, եթե նման հնարավորությունը նույնպես 

բացակայում է, ապա երթևեկելի մասին հարող մայթի վրա: 

40. Հողային պաստառի եզերքի և մայթի արտաքին եզրի միջև տեղակայվող 

արգելափակոցային ցանկապատի ճկվածքը չպետք է գերազանցի չձևափոխված 

ցանկապատի հեծանի երկայնական առանցքի և հողային պաստառի եզերքի միջև եղած 

հեռավորությունը` ավելացված 0,25 մ-ով: 

41. Ցանկապատը տեղակայվում է հողային պաստառի եզերքից մինչև 

ցանկապատի հենակը 0,5 մ-ից ոչ պակաս և ցանկապատի հեծանի երկայնական 

առանցքից մինչև մայթը 0,1 մ-ից ոչ պակաս հեռավորության վրա, եթե մայթի արտաքին 

եզրից մինչև եզերքն ընկած հեռավորությունը կազմում է 1,0 մ-ից ոչ պակաս: 

42. Գազոնում տեղակայվող արգելափակոցային ցանկապատի աշխատանքային 

լայնությունը չպետք է գերազանցի ցանկապատի հեծանի դիմային մակերևույթից մինչև 

զանգվածային խոչընդոտն ընկած հեռավորությունը, իսկ գազոնի բացակայության 

դեպքում` մինչև մայթի մոտակա եզրը, բայց ոչ ավելի 3 մ: 

43. Գազոնի վրա արգելափակոցային ցանկապատը տեղակայվում է եզրաքարից 

մինչև ցանկապատի հեծանի դիմային մակերևույթը` 0,05-0,10 մ հեռավորության վրա: 

44. Մայթի վրա տեղակայվող արգելափակոցային ցանկապատի 

աշխատանքային լայնությունը չպետք է գերազանցի 1,5 մ-ը` 3,0 մ-ից ոչ պակաս մայթի 

լայնության դեպքում: 3,0 մ-ից պակաս լայնություն ունեցող մայթն անհրաժեշտ է 

լայնացնել մինչև 3,0 մ: Եթե մայթը լայնացնել հնարավոր չէ, ապա աշխատանքային 

լայնությունը չպետք է գերազանցի ցանկապատի հեծանի դիմային մակերևույթից մինչև 

մայթի առանցքն ընկած հեռավորությունը: 

45. Մայթի վրա արգելափակոցային ցանկապատը տեղակայվում է եզրաքարից 

մինչև ցանկապատի հեծանի դիմային մակերևույթը` 0,05-0,10 մ հեռավորության վրա: 

46. Առանց մայթերի կամ ծառայողական անցումների կամրջային 

կառուցվածքների վրա արգելափակոցային ցանկապատի ճկվածքը չպետք է 

գերազանցի 1,0 մ-ը: 

47. Արգելափակոցային ցանկապատը տեղակայվում է բետոնե սալի եզրից մինչև 

ցանկապատի հենակը` 0,4 մ-ից ոչ պակաս հեռավորության վրա: 

48. Մայթերով կամ ծառայողական անցումներով կամրջային կառուցվածքների 

վրա արգելափակոցային ցանկապատի ճկվածքը որոշվում է աղյուսակ 7-ի համաձայն: 

49. Արգելափակոցային ցանկապատերը տեղակայվում են անվտանգության 

գոտու արտաքին սահմանին: 

  

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 7. ԿԱՄՐՋԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎՐԱ 

ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՃԿՎԱԾՔԸ 

Կամրջային կառուցվածքի  

գտնվելու վայրը 

Ծառայողական 

անցումը 

Մայթի լայնությունը (մետր) 

1,00 1,50 2,25 և ավելի 

ցանկապատի ճկվածքը 

Ավտոմոբիլային ճանապարհ 
0,75 

0,75 1,25 1,50 

Քաղաքի ճանապարհ կամ փողոց - 1,00 1,25 

 

50. Ցանկապատի բարձրությունը չպետք է պակաս լինի աղյուսակ 8-ի 

տվյալներից: 

51. Կողնակի վրա տեղակայվող արգելափակոցային և պարապետային 

ցանկապատերի սկզբնական և վերջնական տեղամասերը դասավորվում են հողային 

պաստառի եզերքի նկատմամբ 1:20 շեղությամբ: Ըստ որում, սկզբնական և վերջնական 

տեղամասերի արգելափակոցային ցանկապատերի հեծանները և պարապետային 

ցանկապատերի վերին հարթություններն իջեցվում են մինչև ճանապարհի 

մակերևույթը (նկար 2 ա, բ): 



 

Աղյուսակ 8. Ցանկապատի նվազագույն բարձրությունը 

Ցանկապատի 

տեղակայման տեղը 

Մայթերի և 

ծառայողական 

անցումների 

առկայությունը և 

լայնությունը 

Պահող ընդունակության 

մակարդակը (մետր) 

Մ1 Մ2 Մ3 Մ4 Մ5 Մ6 Մ7 
Մ8-

Մ10 

ցանկապատի բարձրությունը 

Ավտոմոբիլային ճանա-

պարհներ, քաղաքի ճանա-

պարհներ և փողոցներ 

Կամրջային կառուցվածքի 

բաժանիչ գոտի 

- 0,75 1,10 - 

Ավտոմոբիլային 

ճանապարհներ,  

քաղաքի ճանապարհներ և 

փողոցներում կամրջային 

կառուցվածքներ 

առանց մայթերի և 

ծառայողական 

անցումների 

1,10 1,30 1,50 

0,75 լայնությամբ 

ծառայողական 

անցումներ 0,60 

0,75 

0,75 

0,90 

0,90 

1,10 

1,10 

1,30 

1,00-ից ավելի 

լայնությամբ մայթեր 
0,60 0,75 0,90 1,10 

  

52. Միակողմանի արգելափակոցային ցանկապատի սկզբնական և վերջնական 

տեղամասերը թույլատրվում է կատարել 5,0 մ-ից ոչ պակաս երկարությամբ հանգույցի 

ձև ունեցող հեծանի կորացմամբ, որի դեպքում հողային պաստառի եզերքից մինչև մո-

տակա հենակն ընկած հեռավորությունը պետք է լինի 0,25 մ-ից ոչ պակաս (նկար 2 գ): 

53. Բաժանիչ գոտում տեղակայվող միակողմանի և երկկողմանի 

արգելափակոցային ցանկապատերի սկզբնական և վերջնական տեղամասերում 

հեծաններն ու պարապետային ցանկապատերի վերին հարթությունները մինչև երկրի 

մակերևույթը իջեցվում են 1:15 թեքությամբ (նկար 2 դ-է): Միակողմանի 

ցանկապատերը մոտեցվում են բաժանիչ գոտու առանցքին (նկար 2 ե, զ): 

54. Բաժանիչ գոտու տեխնոլոգիական խզվածքներում, հետադարձի, նույն 

մակարդակի վրա փոխհատումների և հարումների տեղերում, ոստիկանության 

պահակետերի մոտ և այլ տեղերում հեծանի կամ պարապետային ցանկապատերի 

վերին հարթությունների մինչև երկրի մակերևույթ իջեցումը թույլատրվում է 1:10 

թեքությամբ (նկար 2 դ-է): 

55. Ցանկապատերի անցումային տեղամասերը դասավորվում են կամրջային` 

ցանկապատերը, ինչպես նաև արգելափակոցային և պարապետային ցանկապատերը 

միացնելու համար: 

56. Ցանկապատերի անցումային տեղամասի պահող ընդունակության 

մակարդակը չպետք է պակաս լինի միացնող ցանկապատերի համար սահմանված 

պահող ընդունակության երկու առավել ցածր թույլատրելի մակարդակից և չպետք է 

ավելի լինի դրանցից առավել բարձր թույլատրելի մակարդակից: 

57. Կամրջային կառուցվածքները մատույցների լիցքերի հետ լծորդման 

տեղերում անցումային բետոնե սալերի վրա տեղակայվում են այնպիսի ցանկապատեր, 

ինչ որ կամրջային կառուցվածքների վրա: 

58. Արգելափակոցային ցանկապատերը տեղակայվում են այնպես, որպեսզի 

կցվանքներում շարժման ուղղությամբ նախորդ հեծանը նստի հաջորդի վրա, իսկ 

հատակագծում դրա նախագծային դիրքից հեծանի առանցքի շեղումը չգերազանցի 

կցվող հեծանների երկարության 1:1000-ը: 

59. Պարապետային ցանկապատերի բլոկներում նախատեսվում են այնպիսի 

միացումներ, որոնք կխոչընդոտեն բլոկների մեկը մյուսի նկատմամբ տեղաշարժմանը 



կամ թեքվելուն: Բլոկների մոնտաժման դեպքում դրանց հարաբերական տեղաշարժը 

հատակագծում և ըստ բարձրության չպետք է գերազանցի 5 մմ-ը: 

60. Պարապետային ցանկապատերը չպետք է խոչընդոտեն ճանապարհների և 

կամրջային կառուցվածքների երթևեկելի մասի, կողնակի (անվտանգության գոտու) 

մակերևույթից ջրի հեռացմանը: 

61. Ճանապարհի տեղամասի երկարությամբ միևնույն պահող ընդունակության 

մակարդակով ցանկապատի կառուցվածքը պետք է միանման լինի: 

 

 
 

Նկար 2. 1` արգելափակոցային ցանկապատ. 2` պարապետային ցանկապատ. 3` 

ցանկապատի հեծանի կորացումը. 4` ցանկապատի հենակը. 5` ցանկապատի 

շեղվածությունը. 6` սկզբնական և վերջնական տեղամասերում 

ցանկապատի իջեցումը. 7` հողային պաստառի եզերքը. 8` հիմքը. 9` բաժանիչ գոտու 

առանցքը. 10` ցանկապատի շարքերի մոտեցումը բաժանիչ գոտու առանցքին. ← 

տրանսպորտային միջոցի շարժման ուղղությունը 

 

 62. Լուսանդրադարձիչները պատրաստվում են սույն կանոնների պահանջներին 

համապատասխան և տեղադրվում են` 

1) ալիքաձև պրոֆիլով հեծանով (հեծաններով) արգելափակոցային 

ցանկապատերի վրա` հեծանի ընդլայնական պրոֆիլի միջին մասի փոս տեղում 



(հեծանների մի քանի շարքերի առկայության դեպքում ներքին հեծանի ընդլայնական 

պրոֆիլի միջին մասի փոս տեղում). 

2) ոչ ալիքաձև պրոֆիլով հեծանով արգելափակոցային ցանկապատերի վրա` 

վերին հեծանի վերին եզրի վրա կամ դրանից վեր հենակի վրա. 

3) պարապետային ցանկապատերի վերին հարթության վրա: 

63. Լուսանդրադարձիչները տեղադրվում են ցանկապատերի ամբողջ 

երկարությամբ 4 մ միջակայքով (այդ թվում` թեքության և իջեցման տեղամասերում): 

64. Պահող հետիոտնային ցանկապատերը (բազրիքները) կամրջային 

կառուցվածքների վրա կիրառվում են մայթի արտաքին եզրի մոտ կամ 1 մ-ից ավելի 

բարձրությամբ լիցքի վրա: Բազրիքի պահող ընդունակությունը պետք է լինի 1,27 կՆ-ից 

ոչ պակաս: 

65. Սահմանափակող հետիոտնային ցանկապատերը կիրառվում են` 

1) հիմնական երթևեկելի մասի և տեղական անցման միջև 1 մ-ից ոչ պակաս 

լայնությամբ բաժանիչ գոտիներում բազրիքի տեսակի կամ ցանցի, ստորգետնյա կամ 

վերգետնյա հետիոտնային անցումներով ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային 

միջոցների կանգառի տեղի դիմաց, կանգառի հրապարակի ամբողջ երկարությամբ, 

բաժանիչ գոտում ավտոմոբիլների համար պահող ցանկապատերի բացակայության 

դեպքում` դրա սահմաններից դուրս երկու կողմերում` 20 մ-ից ոչ պակաս 

երկարության վրա. 

2) բազրիքի տեսակի, լուսացուցային կարգավորմամբ հետիոտնային անցում-

ների մոտ ճանապարհի երկու կողմերում, հետիոտնային անցումից յուրաքանչյուր 

կողմի վրա 50 մ-ից ոչ պակաս երկարությամբ, ինչպես նաև այն տեղամասերում, որտեղ 

մայթի մեկ գոտում հետիոտնային երթևեկության ինտենսիվությունն ավելի է 

տրանսպորտային միջոցների թույլատրված կանգառի կամ կայանման դեպքում` 1000 

մարդ/ժ, իսկ արգելված կանգառի կամ կայանման դեպքում` 750 մարդ/ժ: 

66. Պահող հետիոտնային ցանկապատերը (բազրիքները) տեղակայվում են 

մայթի արտաքին եզրի լիցքի վրա հողային պաստառի եզերքից 0,3 մ-ից ոչ պակաս 

հեռավորության վրա: 

67. Սահմանափակող հետիոտնային ցանկապատերը տեղակայվում են` 

1) բազրիքի տեսակի կամ ցանցի բաժանիչ գոտում, հիմնական երթևեկելի մասի 

և տեղական անցման միջև երթևեկելի մասի եզրից 0,3 մ-ից ոչ պակաս հեռավորության 

վրա. 

2) պարապետային տեսակի լուսացուցային կարգավորմամբ հետիոտնային 

անցումներին կից մայթի արտաքին եզրի մոտ, եզրաքարի դիմային մակերևույթից 0,3 մ-

ից ոչ պակաս հեռավորության վրա: 

68. Պահող հետիոտնային ցանկապատերի (բազրիքների) բարձրությունը պետք 

է լինի 1.1 մ-ից ոչ պակաս: Բազրիքի տեսակի սահմանափակող ցանկապատերի 

բարձրությունը պետք է լինի 0,8-1,0 մ, ցանցերինը` 1,2-1,5 մ: Բազրիքի տեսակի 1,0 մ 

բարձրությամբ ցանկապատերը պետք է ունենան տարբեր բարձրության վրա գտնվող 

երկու վերադրակ: 

69. Ցանցի կամ վանդակապատի տեսքով ցանկապատերը տեղակայվում են 

արգելոցների կամ արոտավայրերի տարածքով անցնող դեպի I և II կարգի 

ճանապարհների երթևեկելի մաս կենդանիների դուրս գալը կանխելու համար: 

70. Ցանկապատերը տեղակայվում են օտարման շերտի սահմանով 

ճանապարհի երկու կողմերում` բացառությամբ ավտոմոբիլային ճանապարհների և 

երկաթուղիների, ինչպես նաև ջրային արգելքների (գետերի, առուների և այլնի) հետ 

փոխհատման տեղերի: 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                 Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  



Հավելված N 4  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1091-Ն որոշման 

 

ՈՒՂՂՈՐԴ ՍԱՐՔՎԱԾՔՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ 

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 

  

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Սույն կանոններով սահմանվում են Արցախի Հանրապետության ավտոմո-

բիլային ճանապարհներին, բնակավայրերի փողոցներում (այսուհետ` ճանապարհ-

ներ) տեղակայվող` ուղղորդ սարքվածքներին ներկայացվող տեխնիկական 

պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները (այսուհետ՝ կանոններ): 

2. Սույն կանոնների պահանջների կատարումը պարտադիր է Արցախի 

Հանրապետության ճանապարհներին` ճանապարհային երթևեկության կազմակերպ-

ման մասով նախագծերի մշակման, ուղղորդ սարքվածքների տեղակայման և 

շահագործման աշխատանքների ժամանակ: 

3. Սույն կանոնների գործողությունը տարածվում է Արցախի Հանրապետության 

ընդհանուր օգտագործման պետական և ոչ պետական ավտոմոբիլային 

ճանապարհների վրա: 

4. Ուղղորդ սարքվածքը ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման 

տեխնիկական միջոց է՝ ճանապարհային ազդանշանային սյունիկ, կարճասյուն, 

ուղղորդ կղզյակ, անվտանգության կղզյակ, որոնք նախատեսված են տեսողական 

կողմնորոշման համար: 

5. Բացի սույն կանոններով նախատեսված դեպքերից` թույլատրվում է կիրառել 

ուղղորդ սարքվածքը, եթե դրա կիրառումը հիմնավորված է երթևեկության տվյալ 

պայմանների համար: 

6. Ընդհանուր օգտագործման պետական և համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող ճանապարհներին և դրանց առանձին տեղամասերում ուղղորդ 

սարքվածքները կիրառվում են «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» օրենքի 4-րդ 

հոդվածով նախատեսված պետական կառավարման մարմնի համաձայնությամբ և 

տեղակայվում են «Գնումների մասին» օրենքի համաձայն ընտրված կապալառու 

կազմակերպությունների կողմից՝ համաձայնեցնելով Արցախի Հանրապետության  

ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հետ: 

  

2. ՈՒՂՂՈՐԴ ՍԱՐՔՎԱԾՔՆԵՐԻՆ, ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՄԱՆԸ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

  

7. Ճանապարհային ազդանշանային սյունիկների կառուցվածքը պետք է 

համապատասխանի սույն կանոնների պահանջներին: 

8. Երթևեկության համար վտանգավոր ճանապարհների տեղամասերն ուղղորդ 

սարքվածքներով պետք է կահավորված լինեն սույն կանոնների և ՀՀ ՇՆ IV-11.05.02-99 

«Ավտոմոբիլային ճանապարհներ» շինարարական նորմերի պահանջներին 

համապատասխան: 

9. Ուղղորդ սարքվածքները տեսանելի վնասվածքներ և ձևափոխություններ 

չպետք է ունենան, օրվա ցերեկային ժամերին հստակ պետք է տեսանելի լինեն 100     

մ-ից ոչ պակաս հեռավորության վրա: 

10. Ուղղորդ սարքվածքները պետք է գունավորվեն և լուսանդրադարձիչներով 

կահավորվեն ճանապարհային գծանշմանը ներկայացվող պահանջների, դրա 

կիրառման կանոնների պահանջներին համապատասխան (N 1 հավելված): 

11. Ճանապարհային ազդանշանային սյունիկները լինում են հետևյալ 

տեսակների` 



1) հասարակ՝ իրանը և հենակի մասը միաձույլ կառուցվածք են. 

2) բաղկացուցիչ՝ իրանը և հենակի մասը ինքնուրույն կառուցվածքներ են, որոնք 

ճանապարհին մոնտաժելիս միմյանց միանում են զանազան կառուցվածքի հատուկ 

պահող սարքվածքների օգնությամբ: 

12. Հասարակ ազդանշանային սյունիկների ձևն ու չափերը պետք է 

համապատասխանեն 1-5 նկարներում, իսկ բաղկացուցիչներինը` 6-8 նկարներում 

նշված չափերին: 

13. Հասարակ ազդանշանային սյունիկները պատրաստվում են՝ 

1) երկաթբետոնից` նկար 1-ում նշված չափերով. 

2) փայտից` նկար 2-ում նշված չափերով. 

3) ասբեստացեմենտե կամ պլաստմասսայե խողովակից` նկար 3-ում նշված 

չափերով. 

4) մետաղից` նկար 4-ում նշված չափերով. 

5) պլաստմասսայից շերտերով` նկար 5-ում նշված չափերով: 

  

ՀԱՍԱՐԱԿ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՍՅՈՒՆԻԿՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐՆ ՈՒ ՉԱՓԵՐԸ 

  

 
  

Նկար 1  Նկար 2  Նկար 3 

  
1` սյունիկի իրանը. 2` երկրի մակերևույթը. 3` խարսխային սարքվածքը 

Փակագծերում նշվածները խարսխային սարքվածքներ կիրառելու դեպքերի համար են: 

  



 
  

Նկար 4  Նկար 5 

  

1` սյունիկի իրանը. 2` խարսխային սարքվածք. 3` երկրի մակերևույթը 

  

14. 1-5 նկարներում հասարակ ազդանշանային սյունիկների նվազագույն 

երկայնական չափերը համապատասխանում են ճանապարհներին խարսխային 

սարքվածքներ կիրառելու դեպքին: 

15. Բաղկացուցիչ ազդանշանային սյունիկները պատրաստվում են պլաստիկ 

զանգվածներից` 6-8 նկարներում նշված չափերով: 

16. Սյունիկի իրանը պետք է պատրաստվի սպիտակ գույն ունեցող նյութերից 

կամ ներկվի սպիտակ ներկով: Սյունիկի իրանի վրա պետք է կատարվի ուղղաձիգ 

գծանշում, որը կապահովի դրա տեսանելիությունն օրվա բոլոր ժամերին: 

17. Ազդանշանային սյունիկները պատրաստվում են հարվածադիմացկուն 

մածուցիկությամբ օժտված նյութերից: Սյունիկի կառուցվածքը պետք է բավարար 

ամուր լինի, որպեսզի ապահովի դրա պաշտպանվածությունը պահպանման 

աշխատանքների (իրանի լվացում, լուսանդրադարձիչների փոփոխում և այլն) 

ժամանակ: 

  

 

 



ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՍՅՈՒՆԻԿՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐՆ ՈՒ ՉԱՓԵՐԸ 

  

 
  

Նկար 6  Նկար 7  Նկար 8 

  
 1` սյունիկի իրանը. 2` պահող սարքվածքով հենակի մասը. 3` երկրի մակերևույթը 

  

18. Ազդանշանային սյունիկները ճանապարհներին տեղակայվելուց հետո 

ուղղաձիգ դիրքում պետք է կայուն լինեն, որպեսզի ճանապարհատրանսպորտային 

պատահարների դեպքում չքանդվեն, չծռվեն կամ հիմնային մասն իրանից 

չառանձնանա, և հնարավոր լինի դրանց նորով փոխելը: 

 

 

 



Նկար 9 

19. Փայտից ազդանշանային սյունիկները պետք է պատրաստվեն փշատերև 

ծառատեսակների փայտանյութից: Թույլատրվում է սյունիկները պատրաստել այլ 

ծառատեսակների փայտանյութից, եթե դրանք իրենց հատկություններով 

համապատասխանում են փշատերև ծառատեսակների փայտանյութին: 

20. Կոր անկյուններով ուղղանկյուն կամ եռանկյուն ընդլայնական կտրվածք 

ունեցող սյունիկի իրանի վերին մասը պետք է ունենա 300 անկյան շեղատ, ինչպես ցույց 

է տրված 1, 4, 7 նկարներում: 

  

 

Նկար 10 

21. Մոտեցող տրանսպորտային միջոցի կողմն ուղղված սյունիկների 

մակերևույթին կատարվում է ուղղաձիգ գծանշում` սև շերտի և լուսանդրադարձիչի 

տեսքով: 

22. Վերին մասում շեղատ ունեցող սյունիկի իրանին պետք է կատարել 

ուղղաձիգ գծանշում` սև գույնի թեք շերտի տեսքով (նկար 9): Թեքության անկյունը 

պետք է հավասար լինի սյունիկի վերին մասի շեղատի անկյանը: 

23. Շրջան, օղակ, աղեղ կամ ուղղանկյուն ընդլայնական կտրվածք ունեցող 

սյունիկի վերին մասը պետք է ունենա սև հորիզոնական շերտի տեսքով ուղղաձիգ 

գծանշում (նկար 10): 

24. Ուղղաձիգ գծանշումը պետք է ունենա նաև ուղղանկյուն կամ կլոր 

լուսանդրադարձիչներ, որոնք ամրացվում են սյունիկի իրանի երկու կողմերում: 

Բաժանիչ գոտիով ճանապարհներին կիրառվող սյունիկների լուսանդրադարձիչները 

կարող են ամրացվել միայն տրանսպորտային միջոցի շարժման ուղղությամբ: 

Լուսանդրադարձիչների գույնը պետք է ընտրել այնպես, որպեսզի վարորդը շարժման 

ուղղությամբ աջ կողմում տեսնի կարմիր գույնի լուսանդրադարձիչ, իսկ ձախ կողմում՝ 

սպիտակ կամ դեղին գույնի լուսանդրադարձիչ (նկար 9, 10): 

25. Գիշերային ժամերին սյունիկների տեսանելիությունն ապահովելու համար 

կիրառվող լուսանդրադարձիչների թաղանթի նյութերը պետք է ունենան աղյուսակ                               

1-ում նշված լույսի ուժի տեսակարար գործակից և աղյուսակ 2-ում նշվածից ոչ 

պակաս անդրադարձման գործակից: 

 ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1. ԼՈՒՅՍԻ ՈՒԺԻ ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ 

Լուսան-

դրադարձի-

չի գույնը 

Լույսի ուժի տեսակարար գործակիցը, կդ/լք.մ2 

լուսանդրադարձնող թաղան-

թում հավասար դասավորված 

ապակե գնդերով նշանների 

լուսանդրադարձնող թաղանթի 

բջջավոր կառուցվածքով 

նշանների համար, ոչ պակաս 



համար, ոչ պակաս 

Կարմիր 10 25 

Դեղին 35 120 

Սպիտակ 50 180 

 Շեղման անկյունը՝ α = 20o, լուսավորության անկյունը՝ β = 5օ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2. ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ 

Լուսանդրադարձիչի 

գույնը 

Անդրադարձման գործակիցը, 

%, ոչ պակաս 

Կարմիր 5 

Դեղին 27 

Սպիտակ 35 

26. Ազդանշանային սյունիկներին վրաերթ կատարելու դեպքում դրանք 

տրանսպորտային միջոցներին և երթևեկության մասնակիցներին լուրջ վնասվածքներ 

չպետք է պատճառեն: 

27. Վնասված ճանապարհային ազդանշանային սյունիկները, կարճասյուները 

պետք է փոխանակվեն հայտնաբերվելուց հետո 5-օրյա ժամկետում: 

28. Լուսավորվող կարճասյուների հոսանքի աղբյուրը շարքից դուրս գալու 

դեպքում դրանք պետք է վերականգնվեն, կամ վնասված տարրերը փոխանակվեն 

թերությունները հայտնաբերվելուց հետո մեկ օրվա ընթացքում: 

  

3. ՈՒՂՂՈՐԴ ՍԱՐՔՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 

  

29. Ազդանշանային սյունիկները ճանապարհներին կիրառվում են սույն 

կանոններով և ՀՀ ՇՆ IV-11.05.02-99 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ» շինարարական 

նորմերով նախատեսված դեպքերում: 

30. Արհեստական լուսավորություն չունեցող ճանապարհներին, որտեղ պահող 

ճանապարհային ցանկապատերի տեղակայում չի պահանջվում, ազդանշանային 

սյունիկները տեղակայվում են` 

1) երկայնական պրոֆիլի կորերի սահմաններում կամ դրանց մատույցներում 

(մոտենալիս ճանապարհի յուրաքանչյուր կողմում երեքական սյունիկ), լիցքի 2 մ-ից ոչ 

պակաս բարձրության, 1000 միավոր/օր-ից ոչ պակաս երթևեկության ինտենսիվության 

դեպքում` աղյուսակ 3-ում նշված l0 և l1  հեռավորությունների վրա (նկար 11) և 50 մ-ին 

հավասար l2 հեռավորության վրա. 

  

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3. ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼՈՒՄ ԿՈՐԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ 

ՍՅՈՒՆԻԿՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 (մետրերով) 

Երկայնական պրոֆիլում կորի 

շառավիղը, R, ոչ ավելի 
500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 

8000 և 

ավելի 

Սյունիկների 

միջև հեռա-

վորությունը 

կորի սահման-

ներում l0 
12 17 25 30 35 40 45 50 

կորի մատույց-

ներում l1  
20 27 40 47 50 

  

2) հատակագծում կորերի սահմաններում և դրանց մատույցներում (մոտենալիս 

ճանապարհի յուրաքանչյուր կողմում երեքական սյունիկ), 1 մ-ից ոչ պակաս լիցքի 

բարձրության դեպքում, աղյուսակ 4-ում նշված l0, l1  և l2 հեռավորությունների վրա և 50 

մ-ին հավասար l3  հեռավորության վրա (նկար 12). 



3) ճանապարհների ուղղագիծ տեղամասերում, լիցքի 2 մ-ից ոչ պակաս 

բարձրության և 1000 միավոր/օր-ից ոչ պակաս երթևեկության ինտենսիվության 

դեպքում` յուրաքանչյուր 50 մ հեռավորության վրա. 

4) նույն մակարդակում ճանապարհների փոխհատումների և հարումների 

լծորդումների կորերի վրա՝ յուրաքանչյուր 3 մ հեռավորության վրա. 

5) երկաթուղային գծանցներում` գծանցի երկու կողմերում, եզրային երկաթգծից 

2,5-16,0 մ տեղամասում՝ յուրաքանչյուր 1,5 մ հեռավորության վրա. 

6) ջրանցման խողովակների մոտ՝ ճանապարհի երկու կողմերում՝ երեքական 

սյունիկներ` խողովակից առաջ, և հետո` յուրաքանչյուր 10 մ հեռավորության վրա. 

7) 1-ին կարգի ճանապարհների վրա՝ ամբողջ երկարությամբ յուրաքանչյուր 50 մ 

հեռավորության վրա: 

 

 
  

Նկար 11 

  

 
 Նկար 12 



 

31. Կողնակի վրա ազդանշանային սյունիկները տեղակայվում են հողային 

պաստառի եզերքից 0,35 մ հեռավորության վրա, ըստ որում, երթևեկելի մասի եզրից 

մինչև սյունիկը եղած հեռավորությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 1,0 մ: Իսկ բաժանիչ 

գոտիներում դրանք տեղակայվում են ճանապարհային ցանկապատերի տեղադրման 

կանոններին համապատասխան: Սյունիկը տեղակայելիս դրա վերին մասի շեղատը և 

գծանշման սև գոտու թեքությունը պետք է ուղղված լինեն դեպի երթևեկելի մասը: 

32. Կողնակի կամ բաժանիչ գոտու մակերևույթից ազդանշանային սյունիկների 

բարձրությունը պետք է կազմի 0,75-0,80 մ: Հողային պաստառի մակերևույթից դեպի 

ներքև հասարակ ազդանշանային սյունիկների` առանց հիմքի ամրակցման խորությունը 

պետք է կազմի 0,7 մ: Խարսխային սարքվածքներ օգտագործելու դեպքում ամրակցման 

խորությունը կարող է նվազեցվել մինչև 0,5 մ: 

  

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4. ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ ԿՈՐԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ 

ՍՅՈՒՆԻԿՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 (մետրերով) 

Հատակագծում կորի 

շառավիղը, R, ոչ ավելի 

Սյունիկների միջև հեռավորությունը 

կորի արտաքին 

կողմում  l0 

կորի ներքին 

կողմում l1 

կորի մատույց-

ներում l2 

50 5 10 12 

100 10 20 25 

200 15 30 

300 20 40 

400 30 

50 500 40 

600 և ավելի 50 

  

33. Ճանապարհների ուղղագիծ տեղամասերում ազդանշանային սյունիկներ 

տեղակայելու դեպքում դրանք ճանապարհի աջ և ձախ կողմերում պետք է 

տեղաբաշխվեն նույն ընդլայնական կտրվածքում: 

34. Բնակավայրերում արհեստական լուսավորությամբ կարճասյուները 

տեղակայվում են բաժանիչ գոտու սկզբում և տրանսպորտային թունելների 

հիմնապատերի ճակատային մասերից առաջ, ինչպես նաև բարձրացված 

անվտանգության կղզյակների և ուղղորդ կղզյակների վրա: Կարճասյուների 

բարձրությունը պետք է լինի 0,75-0,80 մ: 

35. Երթևեկելի մասում գծանշմամբ կամ եզրաքարերով առանձնացված ուղղորդ 

կղզյակները դասավորվում են այն ճանապարհներին, որտեղ խաչմերուկներում 

երթևեկության գումարային ինտենսիվությունը կազմում է ոչ պակաս, քան 1000 

միավոր/օր, երբ բնակավայրերից դուրս ճանապարհներին շրջադարձ կատարող 

տրանսպորտային միջոցների թիվը 10% և ավելի է, իսկ բնակավայրերում՝ 20% և ավելի: 

Բարձրացված ուղղորդ կղզյակի բարձրությունը պետք է լինի 15 սմ: 

36. Երթևեկելի մասում գծանշմամբ կամ եզրաքարերով առանձնացված 

անվտանգության կղզյակները հետիոտնային անցումների վրա դասավորվում են 

երթևեկելի մասի մեկ գոտում տրանսպորտային միջոցների 400 միավոր/ժ-ից ոչ պակաս 

երթևեկության ինտենսիվության դեպքում և մայթի ու կղզյակի միջև 10,5 մ-ից ոչ պակաս 

հեռավորության վրա: Բարձրացված անվտանգության կղզյակի բարձրությունը պետք է 

լինի 10 սմ: 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ              Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  



 

Հավելված N 5  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1091-Ն որոշման 

 

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԱՆՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ  

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ  

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Սույն կանոններով կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության 

ավտոմոբիլային ճանապարհներին, բնակավայրերի փողոցներում (այսուհետ` 

ճանապարհներ) տրանսպորտային միջոցների երթևեկության արագության հարկադիր 

սահմանափակման նպատակով արհեստական անհարթությունների տեխնիկական 

պահանջների, դրանց նկատմամբ հսկողության, կիրառման և ճանապարհային 

երթևեկության կազմակերպման այլ միջոցներով դրանք կահավորելու կանոնների 

(այսուհետ` կանոններ) իրականացման հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Սույն կանոնների պահանջների կատարումը պարտադիր է Արցախի Հանրա-

պետության ճանապարհներին` ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման 

մասով նախագծերի մշակման, ճանապարհների նորոգման, վերականգնողական 

աշխատանքների ժամանակ: 

3. Սույն կանոնների գործողությունը տարածվում է Արցախի Հանրապետության 

ընդհանուր օգտագործման պետական և ոչ պետական ճանապարհների վրա: 

4. Սույն կանոններում կիրառվում են հետևյալ հասկացությունները` 

1) արհեստական անհարթություն (այսուհետ նաև ԱԱ)` ճանապարհային 

երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոց, ճանապարհի երթևեկելի մասի 

վրա հատուկ թմբաձև կառույց` տրանսպորտային միջոցների երթևեկության 

արագությունը հարկադրաբար սահմանափակելու համար և տեղակայվում է 

ճանապարհի առանցքին ուղղահայաց. 

2) ԱԱ կատար` գիծ, որը հատակագծում ուղղահայաց է ճանապարհի 

առանցքին և երթևեկելի մասի վրա միացնում է ԱԱ առավել բարձր կետերը. 

3) ԱԱ բարձրություն` ճանապարհի առանցքի վրա` երթևեկելի մասի 

մակերևույթից մինչև ԱԱ կատարն ամենակարճ հեռավորությունն է. 

4) ԱԱ երկայնական պրոֆիլ` կտրվածք, որն առաջանում է ճանապարհի 

երթևեկելի մասին ուղղահայաց, ԱԱ կատարով անցնող` ուղղաձիգ հարթությամբ 

հատումից. 

5) ԱԱ ընդլայնական պրոֆիլ` կտրվածք, որն առաջանում է ճանապարհի 

առանցքով անցնող` ԱԱ ուղղաձիգ հարթությամբ հատումից: 

5. Ընդհանուր օգտագործման պետական և ոչ պետական ճանապարհներին և 

դրանց առանձին տեղամասերում ԱԱ տեղադրումը, սպասարկումն ու պահպանումն 

իրականացնում են «Գնումների մասին» օրենքի համաձայն ընտրված կապալառու 

կազմակերպությունները: 

6. Ճանապարհների և դրանց առանձին տեղամասերում ընտրված կազմակեր-

պությունների կողմից ԱԱ տեղակայումն իրականացվում է համապատասխանաբար` 

Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված պետական 

կառավարման մարմնի և համայնքի պատվիրակված նախագծի համաձայն ու 

ժամկետներում, ճանապարհային ոստիկանության հետ համաձայնեցնելուց հետո: 

  

 

 

 

 



2. ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԱՆՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ  

ԿԱՆՈՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

  

7. ԱԱ տեղակայվում են ճանապարհների առանձին հատվածներում տրան-

սպորտային միջոցների երթևեկության թույլատրելի առավելագույն արագությունը 

մինչև 40 կմ/ժ և պակաս արագությամբ հարկադիր նվազեցումն ապահովելու համար: 

8. Պատրաստման տեխնոլոգիայի հետ կապված ԱԱ լինում են միաձույլ և 

հավաքովի-քանդովի: 

9. ԱԱ երկարությունը չպետք է պակաս լինի երթևեկելի մասի լայնությունից: 

Թույլատրելի շեղումները ճանապարհի երկու կողմերում չպետք է ավելի լինեն 0,2 մ-ից: 

10. ԱԱ տեղակայելու համար ճանապարհի տվյալ հատվածում պետք է 

ապահովել երթևեկելի մասից ջրահեռացումը: 

11. ԱԱ-ով ճանապարհների հատվածները վարորդներին տեղեկացնելու համար 

դրանք պետք է կահավորել ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման այլ 

տեխնիկական միջոցներով (ճանապարհային նշաններ, գծանշում): 

3. ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԱՆՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻԱՁՈՒՅԼ  

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

  

12. ԱԱ միաձույլ կառուցվածքները պետք է պատրաստվեն ասֆալտբետոնից: 

Ընդլայնական պրոֆիլի հետ կապված ԱԱ լինում են երկու տիպերի` 

1) ալիքաձև (նկար 1-ի ա (կցվում է). 

2) սեղանաձև (նկար 1-ի բ (կցվում է): 

13. ԱԱ երկայնական պրոֆիլի տիպը ընտրվում է՝ հաշվի առնելով դրա մոտ` 

վայրէջքի վրա, ճանապարհի վերին կողմում անձրևընկալիչ ջրհորների առկայությունը, 

և կախված, երթևեկելի մասում ջրի ընդլայնական հոսքի ուղղությունից: 

14. Տարբերվում են տիպերի հետևյալ դեպքերը` 

1) I - երթևեկելի մասի երկկողմանի ընդլայնական թեքության և վայրէջքի վրա 

ԱԱ մոտ, ճանապարհի վերին կողմում անձրևընկալիչ ջրհորների բացակայության 

դեպքում (նկար 2-ի ա (կցվում է). 

2) II - երթևեկելի մասի երկկողմանի ընդլայնական թեքության և վայրէջքի վրա 

ԱԱ մոտ, ճանապարհի վերին կողմում անձրևընկալիչ ջրհորների առկայության 

դեպքում (նկար 2-ի բ (կցվում է). 

3) III - երթևեկելի մասի միակողմանի ընդլայնական թեքության և վայրէջքի վրա 

ԱԱ մոտ, ճանապարհի վերին կողմի ներքևի վաքում անձրևընկալիչ ջրհորի 

բացակայության դեպքում (նկար 2-ի գ (կցվում է). 

4) IV - երթևեկելի մասի միակողմանի ընդլայնական թեքության և վայրէջքի վրա 

ԱԱ մոտ, ճանապարհի վերին կողմի ներքևի վաքում անձրևընկալիչ ջրհորի 

առկայության դեպքում (նկար 2-ի դ (կցվում է): 

15. ԱԱ պարամետրերը պետք է ընդունել` ելնելով ճանապարհի հատվածում` 

ճանապարհային նշանի վրա նշված երթևեկության թույլատրելի առավելագույն 

արագությունից` համաձայն N 1 աղյուսակի: 

16. Ոչ ռելսային ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների 

երթևեկության համար նախատեսված ճանապարհներին ԱԱ պարամետրերը պետք է 

ընդունել` համաձայն N 2 աղյուսակի: 

 

4. ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԱՆՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՎԻ-ՔԱՆԴՈՎԻ 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

  

17. ԱԱ հավաքովի-քանդովի կառուցվածքը կազմված է միատիպ, 

երկրաչափորեն համատեղելի, հիմնական և եզրային տարրերից: 



18. Հիմնական և եզրային տարրերը կազմված են մեկ (նկար 3-ի ա (կցվում է) 

կամ մի քանի մասերից (նկար 3-ի բ (կցվում է), որոնք մեկը մյուսի նկատմամբ 

երկրաչափորեն համատեղելի են և ճանապարհի ծածկի հետ պետք է ունենան 

ամրացման անցքեր: 

19. Կառուցվածքում պետք է նախատեսել ճանապարհի վրա մոնտաժի և 

ապամոնտաժման, ինչպես նաև դրա առանձին տարրերի և մասերի փոխման 

հնարավորություն` օգտագործելով հատուկ գործիքներ: 

20. ԱԱ տարրերի չափերը պետք է ընդունել` կախված երթևեկության 

առավելագույն թույլատրելի արագության պահանջվող մեծությունից` համաձայն N 3 

աղյուսակի: 

21. ԱԱ յուրաքանչյուր տարր պետք է պատրաստված լինի միաշերտ կամ 

երկշերտ կառուցվածքի տեսքով: 

22. ԱԱ մակերևույթի կառչման գործակիցը չպետք է պակաս լինի ճանապարհի 

ծածկի կառչման 0,75 գործակցից: 

23. Ճկուն նյութից պատրաստված ԱԱ ամրությունը, եզրից ոչ պակաս 50 մմ-ի 

վրա` չափված աշխատանքային մակերևույթի ոչ պակաս հինգ կետերում, պետք է լինի 

55-ից մինչև 80 պայմանական միավոր: 

24. Օրվա մութ ժամերին ԱԱ տեսանելիությունն ապահովելու նպատակով, դրա 

մակերևույթը պետք է նշել լուսաանդրադարձիչ տարրերով, որոնք ուղղված պետք է 

լինեն տրանսպորտային միջոցների երթևեկությանը: Լուսաանդրադարձիչ տարրերի 

մակերեսը պետք է լինի ոչ պակաս, քան ԱԱ ընդհանուր մակերեսի 15 տոկոսը: 

25. Լուսաանդրադարձիչ տարրերը կատարվում են պոլիմերային ժապավենից 

կամ այլ նյութերից: Նման տարրերի պայծառության գործակցի և 

լուսաանդրադարձման գործակցի նշանակությունները պետք է համապատասխանեն 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ի              

N 1091-Ն որոշման N 1 հավելվածի պահանջներին` առաջին կարգի ճանապարհների և 

անդադար երթևեկությամբ մայրուղային փողոցների համար: Լուսաանդրադարձիչ 

տարրերի քայքայման կամ ապաշերտավորման, ինչպես նաև շահագործման 

ընթացքում դրանց լուսաանդրադարձնող բնութագրերի նվազեցման դեպքում 

լուսաանդրադարձիչ տարրերը պետք է փոխվեն նորով: 

26. Արգելվում է ԱԱ շահագործել առանձին տարրերի բացակայությամբ և դուրս 

ցցված կամ ամրացման բաց տարրերով: ԱԱ ամբողջականության խախտման հիմք 

հանդիսացող ամրացման մեկ կամ մի քանի տարրերի կորուստները ճանապարհի 

ծածկի վրա չպետք է դողերի վնասվածքի պատճառ դառնան: 

27. ԱԱ ապամոնտաժման հետ միաժամանակ ճանապարհի ծածկի վրա 

ամրացման տարրերը պետք է հեռացվեն, առաջացած անցքերը լցափակվեն, իսկ 

նախազգուշացնող ճանապարհային նշանները և գծանշումը վերացվեն: 

28. ԱԱ լրակազմի մեջ պետք է ընդգրկվեն` 

1) հիմնական և եզրային տարրերը. 

2) ամրացման տարրերը. 

3) արտադրանքի անձնագիրը. 

4) մոնտաժման հրահանգը: 

  

5. ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԱՆՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

29. ԱԱ տեխնիկական վիճակը վերահսկվում է դիտարկմամբ: 

30. Հավաքովի-քանդովի ԱԱ կառուցվածքի զննության ժամանակ ստուգվում են 

բոլոր տարրերի առկայությունը, դրանց վիճակը և ճանապարհի ծածկին նստեցման 

խտությունը: 

31. ԱԱ միաձույլ կառուցվածքի զննության ժամանակ ստուգվում է կորացման, 

փոսերի, այլ վնասվածքների բացակայությունը: ԱԱ որևէ արատ հայտնաբերելու 

դեպքում, դրանց վերացման ժամկետը չպետք է գերազանցի 3 օրը: 



  

6. ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԱՆՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 

  

32. ԱԱ տեղակայվում են ասֆալտբետոնյա և ցեմենտբետոնյա ծածկ ունեցող 

ճանապարհների տեղամասերում՝ արհեստական լուսավորության առկայությամբ: 

33. ԱԱ տեղակայվում են ճանապարհների որոշակի տեղամասերում` 

վթարայնության պատճառների վերլուծության հիման վրա` հաշվի առնելով 

երթևեկության կազմը, ինտենսիվությունը և ճանապարհային պայմանները: 

34. ԱԱ տեղակայվում են` 

1) մանկական և պատանեկան ուսումնադաստիարակչական 

հաստատություններից, մանկական հրապարակներից, զանգվածային հանգստի 

տեղերից, մարզադաշտերից, կայարաններից, խոշոր առևտրի և հետիոտների առավել 

կուտակման այլ օբյեկտներից առաջ, տրանսպորտային-հետիոտնային և 

հետիոտնային-տրանսպորտային տեղական նշանակության մայրուղային 

փողոցներում. 

2) ճանապարհների այն վտանգավոր տեղամասերից առաջ, որտեղ 

երթևեկության արագությունը սահմանափակված է մինչև 40 կմ/ժ` 3.24 «Առավելագույն 

արագության սահմանափակում» կամ 5.31 «Առավելագույն արագության 

սահմանափակումով գոտի» ճանապարհային նշաններով. 

3) դեպի 5.21 «Բնակելի գոտի» նշանով նշված տարածքի մուտքից առաջ. 

4) անբավարար տեսանելիությամբ կարգավորվող խաչմերուկներից առաջ, 

դեպի ուր տրանսպորտային միջոցները մոտենում են հատող ճանապարհներից, 2.5 

«Երթևեկությունն առանց կանգառի արգելվում է» ճանապարհային նշանից 30-50 մ 

հեռավորության վրա. 

5) ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կուտակման վայրեր 

հանդիսացող ճանապարհների տեղամասերից 10-15 մ առաջ. 

6) մանկական և պատանեկան ուսումնադաստիարակչական հաստատություն-

ների մոտ` չկարգավորվող հետիոտնային անցումներից, մանկական հրապարակ-

ներից, զանգվածային հանգստի տեղերից, մետրոյի կայարաններից 10-15 մ առաջ. 

7) 1.23 «Երեխաներ» ճանապարհային նշանի ազդման գոտում` իրար հաջորդող 

50 մ հեռավորության վրա: 

35. ԱԱ արգելվում է տեղակայել հետևյալ դեպքերում` 

1) միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհներին. 

2) ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտի կանգառի հարթակներում կամ 

դրանց հարակից երթևեկության գոտիներում և երթևեկելի մասի թափառքի 

լայնացումներում. 

3) կամուրջների, ուղեկամուրջների, էստակադների վրա, տրանսպորտային 

թունելներում և կամուրջների տակ` անցումներում. 

4) երկաթուղային գծանցներից 100 մ-ից մոտ հեռավորության վրա. 

5) քաղաքներում արագընթաց երթևեկությամբ մայրուղային ճանապարհներին և 

ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների երթևեկությամբ քաղաքային 

նշանակության մայրուղային փողոցներում. 

6) հիվանդանոցների, շտապ բժշկական օգնության կայանների, հակահրդեհա-

յին կայանների, ավտոբուսային և տրոլեյբուսային կայանների, ավտոհավաքատեղերի 

և վթարային ծառայության ավտոմոբիլների հավաքատեղերի, ինչպես նաև հատուկ այլ 

տրանսպորտային միջոցների կուտակման վայրերի մուտքերից առաջ. 

7) ստորգետնյա ենթակառուցվածքների դիտահորերի վրա: 

36. Թույլատրվում է սեղանաձև պրոֆիլով ԱԱ միաձույլ կառուցվածքի 

համատեղումը չկարգավորվող հետիոտնային անցումների հետ` քաղաքների բնակելի 

թաղամասերի փողոցներում մանկական և պատանեկան ուսումնադաստիարակչական 

հաստատություններին, մանկական հրապարակներին մոտ` ապահովելով հետիոտ-

ների անցումը 4 մ-ից ոչ պակաս լայնությամբ ԱԱ կենտրոնական հորիզոնական 



հարթակով` ցանկապատերի օգնությամբ սահմանափակելով հետիոտների 

երթևեկությունը բարձրացված հետիոտնային անցման թեք տեղամասով: 

37. Եզրաքարի երկարությամբ տեղակայված միաձույլ ԱԱ (նկար 2 ա, գ) 

բարձրության նվազեցումը մինչև վաքի զրոյական մակարդակը, բարձրացված 

հետիոտնային անցումների վրա ընդունվում է 1:6 թեքությամբ և մնացած դեպքերում` 

1:4 թեքությամբ: 

38. Ջրահեռացումը միաձույլ ԱԱ մոտ թույլատրվում է առանց դրա 

բարձրությունը (նկար 2 բ, դ) նվազեցնելու անձրևընկալիչ հորերի առկայության 

դեպքում, որոնք կառուցված են ԱԱ մոտ փողոցի երկու կողմերում (վաքի 0,5%-ից 

պակաս երկայնական թեքության դեպքում) կամ փողոցի մեկ (վերին) կողմում (0,3% և 

ավելի երկայնական թեքության դեպքում): 

39. ԱԱ տեղակայվում են ճանապարհի մակերևույթի տեսանելիության 

հեռավորության ապահովմամբ ճանապարհների տեղամասերում` առավելագույնս 

մոտեցնելով արհեստական լուսավորության գոյություն ունեցող կայմերին, իսկ 

անհրաժեշտության դեպքում` ԱԱ մոտ արտաքին լուսավորության նոր սյուներ 

տեղակայելով: Նման տեղամասերում երթևեկելի մասի լուսավորության մակարդակը 

10 լք-ից պակաս չպետք է լինի: 

40. Երթևեկության առավելագույն թույլատրելի արագության հարկադիր 

սահմանափակմամբ ճանապարհի տեղամասի երկարությունը չպետք է մեծ լինի N 4 

աղյուսակում նշված նշանակությունից, իսկ ճանապարհի նման տեղամասում ԱԱ 

ընդհանուր թիվը պետք է 5-ից ավելի լինի: 

  

7. ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԱՆՀԱՐԹՈՒԹՅԱՄԲ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐՈՒՄ 

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՅԼ  

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄԸ 

  

41. ԱԱ տեղակայված ճանապարհների տեղամասերը պետք է կահավորվեն 

ճանապարհային նշաններով և ճանապարհային գծանշմամբ: 

42. ԱԱ-ից առաջ, դրա կամ գծանշման սահմանին մոտ պետք է տեղակայել 1.17 

«Արհեստական անհարթություն» և 5.20 «Արհեստական անհարթություն» 

ճանապարհային նշաններ: 

43. Իրար հաջորդաբար տեղակայված մի քանի ԱԱ-երի մասին վարորդներին 

նախազգուշացումն իրականացվում է 8.2.1 «Ազդման գոտի» վահանակի կիրառմամբ, 

որը տեղակայվում է 1.17 «Արհեստական անհարթություն» ճանապարհային նշանի հետ 

համատեղ: 

44. Եթե ճանապարհի տեղամասում ԱԱ չափերն ընտրված են երթևեկության 

առավելագույն թույլատրելի արագության համար, որը ճանապարհի նախորդ 

տեղամասի երթևեկության արագությունից տարբերվում է 20 կմ/ժ-ով և ավելի, 

կիրառվում է արագության աստիճանական սահմանափակումը` հաջորդաբար 

տեղակայելով 3.24 «Առավելագույն երթևեկության սահմանափակում» նշաններ: 

45. Տարբեր կառուցվածքի ԱԱ կիրառելու դեպքում ճանապարհի ծածկի և 

եզրաքարի վրա գծանշման գծերը կատարվում են նկարի 4-ին (կցվում է) 

համապատասխան: Անհրաժեշտության դեպքում ԱԱ հետ համատեղվող բարձրացված 

հետիոտնային անցման սարքվածքները պետք է նշվեն նկար 5-ին (կցվում է) 

համապատասխան գծանշմամբ: 

  



 

 



 



 
 

Աղյուսակ N 1 

 (չափերը` մետրերով) 

Նշանի վրա 

նշված 

երթևեկության 

առավելագույն 

թույլատրելի 

արագությունը, 

կմ/ժ 

Ալիքաձև պրոֆիլ Կորային մակերևույթի շառավիղը 

Երկարու-

թյունը L 

կատարի 

առավե-

լագույն 

բարձրու-

թյունը H 

կորային 

մակերևույ-

թի շառա-

վիղը 

R 

երկարությունը կատարի 

առավելա-

գույն բար-

ձրությունը 

H 

հորիզո-

նական 

հարթակի 

Lհ 

թեք 

հատվածի 

Lթ 

20 3,0-3,5-ը 

ներառյալ 

0,07 11-15-ը 

ներառյալ 

2,0-2,5-ը 

ներառյալ 

1,0-1,15-ը 

 ներառյալ 

0,07 

30 4,0-4,5-ը 

ներառյալ 

0,07 20-25-ը 

ներառյալ 

3,0-5,0-ը 

ներառյալ 

1,0-1,40-ը 

ներառյալ 

0,07 

40 6,25-6,75-ը 

ներառյալ 

0,07 48-57-ը 

ներառյալ 

3,0-5,0-ը 

ներառյալ 

1,75-2,25-ը 

ներառյալ 

0,07 

 



Աղյուսակ N 2 

 (չափերը` մետրերով) 

Նշանի վրա 

նշված 

երթևեկության 

առավելագույն 

թույլատրելի 

արագությունը, 

կմ/ժ 

Ալիքաձև պրոֆիլ Կորային մակերևույթի շառավիղը 

Երկարու-

թյունը L 

կատարի 

առավե-

լագույն 

բարձրու-

թյունը 

H 

կորային 

մակերևույ-

թի շառա-

վիղը 

R 

երկարությունը կատարի 

առավելա-

գույն 

բարձրու-

թյունը 

H 

հորիզոնա-

կան հար-

թակի 

Lհ 

հորիզո-

նական 

հարթակի 

Lհ 

20 5,0-5,5-ը 

ներառյալ 

0,07 31-38-ը 

ներառյալ 

2,0-2,5-ը 

ներառյալ 

1,5-2,0-ը 

ներառյալ 

0,07 

30 8,0-8,5-ը 

ներառյալ 

0,07 80-90-ը 

ներառյալ 

3,0-5,0-ը 

ներառյալ 

2,0-2,5-ը 

ներառյալ 

0,07 

40 12-12,5-ը 

ներառյալ 

0,07 180-195-ը 

ներառյալ 

3,0-5,0-ը 

ներառյալ 

4,0-4,5-ը 

ներառյալ 

0,07 

 

Աղյուսակ N 3 

 (չափերը` մետրերով) 

Նշանի վրա նշված 

երթևեկության 

առավելագույն 

թույլատրելի 

արագությունը,կմ/ժ 

Արհեստական անհարթության տարրերը 

հիմնական եզրային 

լարի 

երկարությունը 

L 

առավելագույն 

բարձրությունը 

H 

լարի 

երկարությունը 

L 

առավելագույն 

բարձրությունը 

H 

30 0,50-0,70-ը 

ներառյալ 

0,05-0,06-ը 

ներառյալ 

0,50-0,70-ը 

ներառյալ 

0,05-0,06-ը 

ներառյալ 

40 0,90-1,10-ը 

ներառյալ 

0,05-0,06-ը 

ներառյալ 

0,90-1,10-ը 

ներառյալ 

0,05-0,06-ը 

ներառյալ 

 

 

Աղյուսակ N 4 
 

Երթևեկության առավելագույն 

թույլատրելի արագությունը, կմ/ժ 

ԱԱ առանցքների միջև 

հեռավորությունը, մ 

20 35-60-ը ներառյալ 

30 60-80-ը ներառյալ 

40 80-125-ը ներառյալ 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                 Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

2019 թվականի նոյեմբերի 20-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 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՀՈԻԼԻՍԻ 13-Ի N8-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

N 44-Ն 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

   

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 

որոշում 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 

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

կագրական հարցաթերթի լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելված 4-ի: 

5. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Վիճակագրության պետական խորհրդի 2018 թվականի հուլիսի 13-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 և դրանց լրացման հրահանգները հաստատելու և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության պետական  խորհրդի 2013 

թվականի մայիսի 22-ի N 14-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N8-Ն 

որոշումը: 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ   ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                          Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ 

 

2019 թվականի նոյեմբերի 20 

ք.Ստեփանակերտ 
 

 

 



Հավելված 1 

Արցախի  Հանրապետության Վիճակագրության պետական 

խորհրդի 2019 թվականի նոյեմբերի 20-ի  N 44-Ն որոշման 

 

Ձև 1-ԲՌ տարեկան 
 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  

  ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

                                                                                                                         
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍ  

(ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ) ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՄԱՍԻՆ  

_____________թ. 

 
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» 2002 թվականի ապրիլի 

30-ի ՀՕ-205 օրենքի 

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 
        (լրացվում է համաձայն գրանցամատյանի քաղվածքի) 

4. Իրավաբանական անձի լրիվ անվանումը ______________________________________________ 

5. Հաշվետու տարում գործելու հանգամանքը. 

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

2) Իրավաբանական անձը ներկայումս գործու՞մ է, թե` ոչ 
                  (կատարել v նշումը  համապատասխան վանդակներից որևէ մեկում) 

                                                                                                                          

                                                                                                                   Այո                  Ոչ 

6. 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)  

 

  

7.Տեղեկատվություն օտարերկրյա մասնակիցների վերաբերյալ. 

      
 

    Սույն բաժինը լրացվում է 6-րդ կետի 5-րդ ենթակետում V նշման դեպքում (կանոնադրական կապիտալում  

օտարերկրյա մասնակցություն ունեցող) իրավաբանական անձանց համար
 

1) Իրավաբանական անձի օտարերկրյա մասնակցի քաղաքացիության երկիրը ________________ 
                                                                                                                                                                                                                             (նշել երկրի անվանումը) 

      

              

            

  

    



 

 

 

 

2) Իրավաբանական անձը հանդիսանու՞մ է արդյոք օտարերկրյա  

  կազմակերպության առանձնացված ստորաբաժանում, մասնաճյուղ  

կամ ներկայացչություն Արցախի Հանրապետության տարածքում 
  

   

  (կատարել v նշումը համապատասխան վանդակում) Այո 

 

Ոչ 

  

3) Իրավաբանական անձի օտարերկրյա մասնակիցը հաշվետու տարում    
   

իրականացրե՞լ է արդյոք  ներդրումներ Արցախի Հանրապետությունում Այո 

 

Ոչ 

 

 

ԱՀ տարածքում               

 

Այլ երկրներում    

  

9. Գործունեության հիմնական տեսակի իրականացման վայրը 

       Շրջանը/ք.Ստեփանակերտ ____________________ 

Համայնքը __________________________________ 

Բնակավայրը________________________________ 
Հասցեն 

_______________________________ 
(փողոցը, շենքը, բնակարանը)

 

        Փոստային դասիչը 
   

Հեռախոս(ներ)ը  ________________________  Էլեկտրոնային փոստ ________________________ 
 
10. 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: 

 

Գործունեության  տեսակ(ներ)ը  

լրացվում է համաձայն «Տնտեսական 

գործունեության տեսակների 

դասակարգչի» հնգանիշ խմբավորման 

(տես`  http://stat-nkr.am/files/ 

classifications/mas1.pdf  հղումը)                           

Ծավալը/հասույթը 

(հազար դրամ)  

Աշխատողների 

թվաքանակը   

(մարդ) 

(լրացվում է առանց 

ավելացված արժեքի և 

ակցիզային հարկերի)  

 (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 
                                

 
    

    

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

ներկայացուցչություն(ներ))      (կատարել v նշումը համապատասխան վանդակում) 

 

http://stat-nkr.am/files/


Ընդամենը     

 
11.Հաշվետու տարում կազմակերպության կողմից շահագործված բեռնատար 

 ավտոմեքենաների քանակը՝ 

 
12. Տեղեկություններ ղեկավարի վերաբերյալ 

 
Ղեկավար________________  
                                 (ազգանուն,   անուն) 

Ղեկավարի սեռը՝  

արական 
  իգական   

Կ.Տ.   
Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ 

_______________________________ 

կամ այլ լիազորված անձ)                               (ազգանուն,   անուն) 

______________  
(ստորագրություն) 

 
«_____»      ____________20_____թ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Հավելված 2 

Արցախի  Հանրապետության Վիճակագրության պետական 

խորհրդի 2019 թվականի նոյեմբերի 20-ի  N 44-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 10-ում նշված 

գործունեության տեսակների ծածկագրերը լրացվում են իրավաբանական անձի 

կողմից ինքնուրույնաբար՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների 

դասակարգչի» հնգանիշ խմբավորման (տես՝http://stat-nkr.am/files/classifications/ 

mas1.pdf 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 ծածկա-

գիրը», 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», 6-րդ` «Հիմնադիրները 

(մասնակիցները)», 7-րդ՝«Տեղեկատվություն օտարերկրյա մասնակցի վերաբերյալ» և 8-

րդ՝ «Իրավաբանական անձն ո՞ւնի առանձնացված ստորաբաժանումներ (մասնա-

ճյուղեր), ներկայացուցչություններ» կետերը լրացվում են իրավաբանական անձանց 

կանոնադրության հիման վրա: Ընդ որում, կետ 6-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 

http://stat-nkr.am/files/classifications/%20mas1.pdf
http://stat-nkr.am/files/classifications/%20mas1.pdf


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 գործելու հանգամանքը» բաժնի 1) «Հաշվետու 

տարում գործունեություն իրականացրած ամիսների թիվը» կետում նշվում է 0-ից 12 

միջակայքի թիվ՝ կախված իրավաբանական անձի հաշվետու տարում աշխատած 

ամիսների թվից, իսկ 2) «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: 

11. 9-րդ` «Իրավաբանական անձի գործունեության հիմնական տեսակի 

իրականացման վայրը» կետում լրացվում է իրավաբանական անձի գործունեության 

հիմնական տեսակի իրականացման վայրի վերաբերյալ համապատասխան 

տեղեկատվությունը: 

12. 10-րդ` «Իրավաբանական անձի կողմից հաշվետու տարում իրականացված 

գործունեության տեսակ(ներ)ին համապատասխան թողարկված արտադրանքի, 

կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների, առևտրաշրջանառու-

թյան 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 

ծածկագրերն համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի» 

հնգանիշ խմբավորման (տես՝ http://stat-nkr.am/files/classifications/mas1.pdf հղումը)` 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 վրա 

աշխատանք 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: 

13. 11-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: 

14. 12-րդ` «Տեղեկություններ ղեկավարի վերաբերյալ» կետում լրացվում է 

իրավաբանական անձի ղեկավարի, նրա սեռի, ինչպես նաև Հարցաթերթը լրացնողի 

վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվությունը: 
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Ձև 2-ԲՌ տարեկան 
 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  

  ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 

                                                                                                                         
ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍ  

(ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ) ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՄԱՍԻՆ  

_____________թ. 

 
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» 2002 թվականի ապրիլի 

30-ի ՀՕ-205 օրենքի 

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) 

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

4. Հաշվետու տարում գործելու հանգամանքը. 

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

2) Անհատ ձեռնարկատերը ներկայումս գործու՞մ  է, թե` ոչ 

      (կատարել v նշումը  համապատասխան վանդակներից որևէ մեկում) 
 

  

 

  

 

                                                                                                                                             Այո           Ոչ 

5. Անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության հիմնական տեսակի իրականացման վայրը 

      Շրջանը/ք.Ստեփանակերտ ____________________ 

Համայնքը __________________________________ 

Բնակավայրը________________________________ 
Հասցեն 

_______________________________ 
(փողոցը, շենքը, բնակարանը)

 

        Փոստային դասիչը 
   

Հեռախոս(ներ)ը  ________________________  Էլեկտրոնային փոստ ________________________ 

 

6. 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 «Տնտեսական 

գործունեության տեսակների 

դասակարգչի» հնգանիշ 

խմբավորման(տես`  http://stat-nkr.am/ 

files/classifications/mas1.pdf հղումը)                           

Ծավալը/հասույթը 

(հազար դրամ)  

Աշխատողների 

թվաքանակը   

(մարդ) 

(լրացվում է առանց 

ավելացված արժեքի և 

ակցիզային հարկերի)  

 (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     

 

7. Հաշվետու տարում անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից շահագործված բեռնատար 

 ավտոմեքենաների քանակը՝ 

 

8. Անհատ ձեռնարկատիրոջ սեռը՝  արական    իգական   

 

Անհատ ձեռնարկատեր՝    _______________________        «_____»      ____________20_____թ. 

                                                             (ստորագրություն) 
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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 6-ում նշված 

գործունեության տեսակների ծածկագրերը լրացվում են իրավաբանական անձի 

կողմից ինքնուրույնաբար՝ համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների 

դասակարգչի» հնգանիշ խմբավորման: 

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` «Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը», կետ 2-

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

անունը, ազգանունը», լրացվում են համաձայն Արցախի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց 

պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրամադրվող պետական միասնական 

գրանցամատյանի քաղվածքում նշված տեղեկությունների: 

9. 4-րդ՝ «Հաշվետու տարում գործելու հանգամանքը» բաժնի 1)՝ «Հաշվետու 

տարում գործունեություն իրականացրած ամիսների թիվը» կետում նշվում է 0-ից 12 

միջակայքի թիվ՝ կախված անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվետու տարում աշխատած 

ամիսների թվից, իսկ 2) «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: 



10. 5-րդ` «Անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության հիմնական տեսակի 

իրականացման վայրը» կետում լրացվում է նրա գործունեության հիմնական տեսակի 

իրականացման վայրը (հասցեն): 

11. 6-րդ`«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» 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/ 

classifications/ mas1.pdf հղումը)` 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 վրա աշխատանք 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): 

12. 7-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: 

13. 8-րդ կետում լրացվում է անհատ ձեռնարկատիրոջ սեռը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stat-nkr.am/files/


Ա Ր Ց Ա Խ Ի  Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն 

Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն  Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

  «11» դեկտեմբերի 2019թ.                           N 335-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 
ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՇԱՄԻՐՅԱՆԻՆ 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 8-րդ, 9-րդ, 26-րդ հոդվածների և 

43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի  աղյուսակի 3-րդ բաժնի 3-րդ կետի պահանջներով` 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  ԵՄ 

 

1. Անհատ ձեռնարկատեր Սուսաննա Շամիրյանի (հասցե` Արցախի 

Հանրապետություն, քաղաք Հադրութ, Մկրտչյան 18) բժշկական օգնության և 

սպասարկման համար լիցենզիա տալու վերաբերյալ հայտը բավարարել և տալ 

«թերապևտիկ ստոմատոլոգիական և վիրաբուժական ստոմատոլոգիական»  

գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա, բժշկական օգնության և սպասարկման 

ձևը` արտահիվանդանոցային:  

2. Արցախի   Հանրապետության   առողջապահության   նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ                       

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) գրանցել տրված լիցենզիայի մասին տեղեկությունը համապատասխան 

գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

 

Ա. ԲԱՂՐՅԱՆ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



Ա Ր Ց Ա Խ Ի  Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն 

Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն  Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«11» դեկտեմբերի 2019թ.                        N 336-

Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 
ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ԿԱՐԻՆԵ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻՆ  

ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ  

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին»  օրենքի 8-րդ հոդվածի և 43-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 3-րդ բաժնի 2-րդ կետի պահանջներով. 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  ԵՄ 

 

1. Անհատ ձեռնարկատեր Կարինե Մարտիրոսյանի (հասցե` Արցախի 

Հանրապետություն, քաղաք Բերձոր, Խաղաղության 9) հայտը բավարարել և տալ 

դեղատնային գործունեություն (դեղատնային կրպակ) իրականացնելու համար 

լիցենզիա: 

2.Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի  իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել տրված լիցենզիայի  մասին  տեղեկության գրանցումը  

համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

 

Ա.ԲԱՂՐՅԱՆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ա Ր Ց Ա Խ Ի  Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն 

Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն  Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

  «13» դեկտեմբերի 2019թ.                         N 340-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԴԵՆՏԵՔՍ ԴԵՆՏԱԼ ԳՐՈՒՊ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՑԱԽԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻՆ ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ

ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 20-րդ, 21-րդ 

հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետը և «ԴԵՆՏԵՔՍ ԴԵՆՏԱԼ 

ԳՐՈՒՊ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության Արցախի 

մասնաճյուղի տնօրենի դիմումը 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1.Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից 2017 թվականի դեկտեմբերի 

11-ին «նյարդաբանական գործունեության» համար «ԴԵՆՏԵՔՍ ԴԵՆՏԱԼ 

ԳՐՈՒՊ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության Արցախի 

մասնաճյուղին տրված թիվ   Կ-XX-000311 լիցենզիան:  

2.Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության գրանցումը  

համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) «ԴԵՆՏԵՔՍ ԴԵՆՏԱԼ ԳՐՈՒՊ» սահմանափակ պատասխանատվու-

թյամբ ընկերության Արցախի մասնաճյուղի լիցենզիայի բնօրինակը կցել նրա 

անհատական գործին. 

3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

  

 

Ա. ԲԱՂՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«20» դեկտեմբերի 2019թ.                                N 319-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 
 

 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 3-Ի N 06-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ 

հոդվածին համապատասխան` 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ 

 

  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

գյուղատնտեսության նախարարի 2009 թվականի մարտի 3-ի 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում 

օգտագործման և հետագա բազմացման նպատակով գրանցված 

բույսերի սորտերի ցանկը հաստատելու մասին» N 06-Ն 

հրամանի հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 

համաձայն հավելվածի: 

 

 

                                  

Ժիրայր Միրզոյան 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված 

               Արցախի Հանրապետության 

գյուղատնտեսության նախարարի 

     2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ի 

                            N 319-Ն հրամանի 

 
  «Հավելված  

  ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարի 

                   2009 թվականի մարտի 3-ի N 06-Ն հրամանի 

 

Ց Ա Ն Կ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ  

ԵՎ ՀԵՏԱԳԱ ԲԱԶՄԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՍՈՐՏԵՐԻ 

  

Հացահատիկային մշակաբույսեր 

Ցորեն 

Փափուկ ցորեն 

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. 

Տրիտիկում էստիվում Լ. էմենդ. Ֆիորի էտ Պաոլ. 

 

1. Ախթամար 

2. Արցախ 

3. Արմյանկա 60 

4. Ալբատրոս օդեսսկի 

5. Բեզոստայա-1 

6. Բատկո 

7. Դոբրոպոլկա 

8. Դելտա 

9. Դեյա 

10. Զաստավա օդեսսկայա 

11. Կավկազ 

12. Կոլեկտիվնայա-77 

13. Նաիրի-68 

14. Պաննա 

15. Սպարտանկա 

16. Ռուսսա 

17. Կրասնոդարսկայա 99 

18. Լենինականի 5 

19. Նիրսա 

20. Պրիմա օդեսսկայա 

21. Կրոշկա 

22. Յուբիլեյնայա 100 

23. Կոլլեգա 

24. Տանյա 

25. Նոտա 

26. Երմակ 

27. Պետրովչանկա  

28. Պիսանկա 

29. Վիկտորիա 

30. Օդեսսկայա 

31. Յուկա 

32. Գրոմ 

33. Բրիգադա 

34. Վասսա  

35. Տաբոր 

 

Կարծր ցորեն 

Triticum durum Desf 

Տրիտիկում դուրում Դեսֆ 

1. Դելտա 

2. Լեուկուրում  21 

3. Աքսինիտ 

Գարի 

Hordeum vulgare L. sensu Lato 

Հորդեում վուլգարե Լ. սենսու Լատո 

 

1. Արարատի 7 

2. Մուշ 

3. Ցիկլոն 



4. Դոբրընյա3 

5. Ռուբեժ 

Տրիտիկալե 

Triticosecale Wittmack 

Տրիտիկոսեկալե Վիտտմակ 

1. Ավանգարդ 

 

Եգիպտացորեն 

Zea mays L. 

Զեա մաիս Լ. 

1. Էվելինա 

2. Կրասնոդարսկի 236 ՄՎ 

3. Կրասնոդարսկի 5 ՏՑ 

4. Վիր 42 ՄՎ 

5. Սանդրինա 

6. Ցեֆրան 

7. Ցելուկս 

8. Ցենտիս 

9. Ցեկլադ 

10. Ֆլորենսիա 

11. ՊՌ36Ռ10 

12. ՊՌ35Պ12 

13. ՊՌ35Ֆ38 

14. ՊՌ38Մ27 

15. ՊՌ34Ն24 

16. Եվրոստար 

17. Ես Պարոլի 

 

Պալարապտղատու մշակաբույսեր 

Կարտոֆիլ 

Solanum tuberosum L. 

Սոլանում տուբերոզում Լ. 

1. Մաժեստիկ 

2. Մոնալիզա 

3. Օգոնյոկ 

 

Բանջարանոցային մշակաբույսեր 

Պոմիդոր 

Lycopersicon esculentum Mill (L) Karst. ex Farwell 

Լիկոպերսիկոն էսկուլենտում Միլլ (Լ.) Կարստ. Էքս Ֆարվելլ 

1. Գանձակ  

2. Նվեր  

3. Լիյա 

Խաղող 

Vitis L. 

Վիտիս Լ. 

1. Բանանց 

2. Ռկացիտելի 

3. Խնդողնի  

Արևածաղիկ 

Helianthus annuus L. 

Հելիանթուս աննուս Լ. 



1. Ես Վենեցիա  

2. ՊՌ64Ե 71 

Շաքարի ճակնդեղ 

Beta vulgaris L. v. sacharifera 

Բետա վուլգարիս Լ. վ. սախարիֆերա 

1. Գեորգինա 

2. Ցեսիրա 

3. Սանդրինա 

4. Կասանդրա 

5. Էսպերանսա 

6. Սերենադա: »: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն  
«08» նոյեմբերի 2019թ.                                              N 611-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ 

 ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 
 Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության քաղաքաշինության 

բնագավառի գործունեության տեսակներով լիցենզավորող հանձնաժողովի 

07.11.2019թ. եզրակացությունը (կցվում է) և ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» 

ԼՂՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ կետի երրորդ պարբերության պահանջներով, 

 

հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝ 

 

1.Ներքոնշյալ ընկերություններին տրամադրել լիցենզիաներ` ԱՀ տարածքում 

քաղաքաշինության բնագավառի համապատասխան գործունեության տեսակով 

զբաղվելու համար: 

 

  

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակարանային 

կոմունալ քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի պետ Ա. Հարությունյանի 

վրա: 

 

 

 

ՆԱԽԱՐԱՐ                                Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 

 

N 

Լիցենզավորվող անձի 

անվանումը  

և գտնվելու վայրը 

Գործունեության տեսակը  

1 
«ԱՐՄԱՏ» ՍՊԸ ք. Ստեփ, Ա. 

Առաքելյան շենք 17 

Շինարարության իրականացում, ըստ 

հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և 
արտադրական 

2 

«ԹԵՔՆՈԼՈՋԻ 

ՍՈՒԼՅՈՒՇՆՍ» ՓԲԸ ք. 

Ստեփ., Ն Ստեփանյան 

փող. շենք 25/2 

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում, 

ըստ հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, 
հասարակական և արտադրական 

3 

«ՎԱՎ ԹՐՂԵ» ՍՊԸ ԱՀ, 

Մարտակերտի շրջան,  

գ Հաթերք 

Շինարարության իրականացում, ըստ 

հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և 
արտադրական 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն  

«08» նոյեմբերի 2019թ.                                                          N 612-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ 

 ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 
 

Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

լիցենզավորող հանձնաժողովի 07.11.2019թ. եզրակացությունը և 

ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին 

կետի 7-րդ ենթակետի և 7-րդ կետի պահանջներով, 

 

հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝ 

 

1. Դադարեցնել ներքոնշյալ ընկերության տրամադրած լիցենզիայի 

գործունեությունը` 

 

N 

Լիցենզավորվող անձի 

անվանումը  

և գտնվելու վայրը 

Լիցենզի-

այի 

համարը 

Քաղաքաշինության բնագավառի  

գործունեության տեսակը  

1 

«Էրիկ Վերդիյան» ԱՁ ք. 

Ստեփ., 

Ադմ. Իսակով 5/30 

ՔՓՄ-950 

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի 

մշակում, ըստ հետևյալ ոլորտի՝ 

բնակելի, հասարակական և 

արտադրական 

 

 2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակ-կոմունալ 

քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի պետ Ա.Հարությունյանի վրա: 

 

 

 

 

ՆԱԽԱՐԱՐ                                        Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ   

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն  
 «15» նոյեմբերի 2019թ.                                                  N 620-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ 

 ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

  
 

 Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

քաղաքաշինության բնագավառի գործունեության տեսակներով 

լիցենզավորող հանձնաժողովի 14.11.2019թ. եզրակացությունը (կցվում է) և 

ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ 

կետի երրորդ պարբերության պահանջներով, 

 

հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝ 

 

1.Ներքոնշյալ ընկերություններին տրամադրել լիցենզիաներ` ԱՀ 

տարածքում քաղաքաշինության բնագավառի համապատասխան 

գործունեության տեսակով զբաղվելու համար: 

 

  

 

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել 

բնակարանային կոմունալ քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի 

պետ Ա. Հարությունյանի վրա: 

 

 

 

 

ՆԱԽԱՐԱՐ                                            Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 

N 

Լիցենզավորվող անձի 

անվանումը  

և գտնվելու վայրը 

Գործունեության տեսակը  

1 

«ԷԿՈ ԿԱԹԻԼ» ԱՀ, 

Մարտունու շրջան,  

ք. Ճարտար 

Շինարարության իրականացում, ըստ 

հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, 
հասարակական և արտադրական 

2 

«Ռուֆ» ՍՊԸ ք. Ստեփ., 

Նաբերեժնայա 

 փող. տ. 20 

Որակի տեխնիկական հսկողություն, 

ըստ հետևյալ ոլորտի` բնակելի, 
հասարակական և արտադրական 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն  

«22» նոյեմբերի 2019թ.                                             N 622-Ա 

ք. Ստեփանակերտ  
 
 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ 

 ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 
  

 Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

քաղաքաշինության բնագավառի գործունեության տեսակներով 

լիցենզավորող հանձնաժողովի 21.11.2019թ. եզրակացությունը (կցվում է) և 

ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ 

կետի երրորդ պարբերության պահանջներով, 

 

հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝ 

 

1.Ներքոնշյալ ընկերությանը տրամադրել լիցենզիա` ԱՀ տարածքում 

քաղաքաշինության բնագավառի համապատասխան գործունեության 

տեսակով զբաղվելու համար: 

 

 

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակարանային 

կոմունալ քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի պետ Ա. 

Հարությունյանի վրա: 

 

 

 

ՆԱԽԱՐԱՐ                                        Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 

 

 

 

 

N 

Լիցենզավորվող անձի 

անվանումը  

և գտնվելու վայրը 

Գործունեության տեսակը  

1 

«ԿԱՐ-ԿԱԴ» ՍՊԸ 

Շուշիի շրջան, 

 գ. Քարին Տակ 

Շինարարության իրականացում, ըստ 

հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, 
հասարակական և արտադրական 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 

2019 թվականի դեկտեմբերի18-ի 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ  ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ  2014  ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 4-Ի N 8-Ն  

ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
N 358-Ն 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 

օրենքի 37-րդ հոդվածը` 
 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ` 

 

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 հավելվածը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ                  Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

2019 թվականի դեկտեմբերի 18 

ք. Ստեփանակերտ 
 

 

 

 

 



Հավելված  

Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 

2019 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 358-Ն հրամանի 
 

«Հավելված 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր հարկային պետական 

ծառայության պետի «04» ապրիլի 2014թ. N 8-Ն հրամանի 

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՎԱՔԱԳՐՎՈՂ ՀԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԻ  

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ 

 Հ/հ Գործող 

հաշվետվության 

անվանումը, 

պարբերականու-

թյունը և հաշվետու 

ժամանակաշր-

ջանները 

Հաստատ- 

ված է 

Էլեկտրոնային եղանակով ներկայացման համակարգի ներդրման ժամկետ  
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ա. 2016թ. հունվարի 1-ից սկսած`յուրաքանչյուր 

տարվա հունվարի 1-ից` նախորդ տարվա 

արդյունքներով 36 000 000 ՀՀ դրամը գերազանցող 

իրացման շրջանառություն (համախառն եկամուտ) 

ունեցող հարկ վճարողների համար. 

բ. 2016թ. հունվարի 1-ից սկսած` հաշվետվու-

թյուններն էլեկտրոնային հանձնելու դիմում 

ներկայացրած հարկ վճարողների համար 

(բացառությամբ կիսամյակային հաշվարկ-

հաշվետվություն ներկայացնող անհատ 

ձեռնարկատերերի)` դիմումում նշված հաշվետու 

ժամանակաշրջանից սկսած. 

գ. 2018թ. հունվարի 1-ից սկսած` կիսամյակային 

հաշվարկ-հաշվետվություն ներկայացնող անհատ 

ձեռնարկատերերի համար` դիմումում նշված 

հաշվետու ժամանակաշրջանից սկսած 20
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  2020թ. հունվարի 1-ից սկսած`  

ա. յուրաքանչյուր տարվա  

հունվարի 1-ից` նախորդ 

տարվա արդյունքներով 

24000000 ՀՀ դրամից մինչև 

36000000 ՀՀ դրամը  իրացման 

շրջանառություն (համախառն 

եկամուտ) ունեցող հարկ 

վճարողների (այդ թվում` 

կիսամյակային հաշվարկ-

հաշվետվություն 

ներկայացնող անհատ 

ձեռնարկատերերի) համար. 

 բ. 4-7-րդ սյունակներում  չնշ-

ված հաշվետվությունների 

մասով 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Ռեզիդենտի շահութահարկ  

 1.  ՀԱՇՎԱՐԿ` 

Ռեզիդենտների 

շահութահարկի 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

պետի 

22.01.2014թ. 

  

 +  + +  

 



(տարեկան) N 3-Ն հրաման 

 2.  ՏԵՂԵԿԱՆՔ` Կազմակեր-

պությունների (բացառու-

թյամբ բանկերի) կողմից 

հաշվետու տարվա 

ընթացքում անհուսալի 

ճանաչված պարտքերի 

վերաբերյալ (տարեկան) 

ԼՂՀ կառա-

վարության 

08.07.2003թ. 

N 205 որոշում 

  

 +  + +  

 

 3.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

Ռեզիդենտի կողմից 

շահութահարկի 

կանխավճարի ամսական 

մեծությունը ինքնուրույն 

որոշելու մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

06.02.2012թ.  

N 1-Ն  

հրաման 

  

     + 

 

 Ոչ ռեզիդենտի շահութահարկ  

 4.  ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԱՐԿ` 

Կազմակերպության, 

անհատ ձեռնարկատիրոջ 

կողմից ոչ ռեզիդենտին 

վճարված եկամուտների, 

պահված շահութահարկի 

(եռամսյակային) 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

պետի 

17.11.2014թ. 

N 12-Ն 

 հրաման 

  

 +  + + 

   

 5.  ՀԱՇՎԱՐԿ` Ոչ 

ռեզիդենտների տարեկան 

եկամուտների մասին 

(տարեկան) 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

պետի 

17.11.2014թ. 

N12-Ն հրաման 

  

    + 

   

 Եկամտային հարկ  

 6.  ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՅՏ` 

Վարձու աշխատողի և 

պայմանագրային եկա-

մուտ ստացող ֆիզիկա-

կան անձի անհատական 

տվյալների 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

պետի 

17.02.2014թ.  

N5-Ն  

հրաման 

+      

   

 7.  ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԱՐԿ` 

Եկամտային հարկի և 

կուտակային վճարի  

(ամսական) 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

պետի 

17.02.2014թ.  

N5-Ն հրաման 

+      

   



 8.  ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ՀԱՇ-

ՎԱՐԿ` Եկամտային 

հարկի և կուտակային 

վճարի (ամսական) 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

պետի 

17.02.2014թ.    

 N5-Ն հրաման 

+      

   

 9.  ՀԱՇՎԱՐԿ` Տարեկան 

եկամուտների մասին 

(տարեկան), 01.01.2014 

թ-ից հետո հաշվետու 

ժամանակաշրջանների 

համար 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

պետի 

17.02.2014թ.  

 N 5-Ն 

հրաման 

 

+     

   

 10.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

Կազմակերպության 

կողմից որպես 

հարկային գործակալ 

եկամտային հարկի 

պահում (գանձում) և 

պետական բյուջե 

վճարում կատարելու 

պարտավորություն 

ստանձնելու մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

պետի 

17.02.2014թ. 

N 5-Ն 

հրաման 

  

+     

   

 11.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

անհատ ձեռնարկատի-

րոջ կողմից եկամտային 

հարկի կանխավճարի 

եռամսյակային 

մեծությունը ինքնուրույն 

որոշելու մասին 

ԼՂՀ ՖՆ 

09.01.2017թ.  

N 2-Ն 

հրաման 

 

     + 

 

 Ակցիզային հարկ  

 12.  ՀԱՇՎԱՐԿ` 

Ակցիզային հարկի 

(եռամսյակային) 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

06.02.2012թ. 

N 2-Ն հրաման 

  

 +  + + 

   

 Ավելացված արժեքի հարկ  

 13.  ՀԱՇՎԱՐԿ` 

Ավելացված արժեքի 

հարկի (ամսական կամ 

եռամսյակային), մինչև 

01.07.2019թ. հաշվետու 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ  

26.03.2012թ.                                                   

N 4-Ն 

հրաման 

 

  

 +    

   

 



ժամանակաշրջանների

համար 

 14.  ՀԱՇՎԱՐԿ` 

Ավելացված արժեքի 

հարկի (ամսական կամ 

եռամսյակային), 

01.07.2019թ-ից հետո 

հաշվետու ժամանա-

կաշրջանների համար 

(ապահովելով առաջին 

անգամ հաշվարկի 

ընդունումը 2019թ. 

օգոստոս ամսից կամ 

2019թ. երրորդ 

եռամսյակից սկսած) 

ԱՀ ՖՆ 

31.07.2019թ. 

 N 200-Ն 

հրաման 

 

 +  + + 

  

 15.  ՀԱՇՎԱՐԿ` Ավելացված 

արժեքի հարկի (կիսամ-

յակային), մինչև 

01.07.2019թ. հաշվետու 

ժամանակաշրջանների 

համար 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

26.03.2012թ.                                                   

N 4-Ն 

հրաման 

 

  

 +    

   

 16.  ՀԱՇՎԱՐԿ`  Ավելացված 

արժեքի հարկի (կիսամ-

յակային), 01.07.2019թ-ից 

հետո հաշվետու 

ժամանակաշրջանների 

համար (ապահովելով 

առաջին անգամ 

հաշվարկի ընդունումը 

2019թ. երկրորդ 

կիսամյակից սկսած) 

ԱՀ ՖՆ 

31.07.2019թ.  

N 200-Ն 

հրաման 

 

 +  + + 

  

 17.  ՀԱՇՎԱՐԿ` Ֆիզիկական 

անձի իրականացրած 

գործարքների մասով 

ավելացված արժեքի 

հարկի (եռամսյակային) 

ԼՂՀ կառա-

վարության 

23.06.2009թ. 

N 403-Ն որոշում 

 

     + 

 



 18.  ՏԵՂԵԿԱՆՔ` Դուրս 

գրված (գնորդներին 

տրված) և (կամ) 

մատակարարներից 

ստացված հարկային 

հաշիվների վերաբերյալ 

(ամսական, եռամսյակա-

յին կամ կիսամյակային), 

մինչև 01.07.2019թ. 

հաշվետու ժամանակաշր-

ջանների համար 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

29.12.2009թ. 

N 36/Ն 

հրաման 

 

 +    

   

 Առևտրի հարկ  

 19.  Հայտարարագիր` 

Առևտրի հարկ վճարող 

համարվելու համար 

ԼՂՀ  ՀՊՎ  

15.07.2002թ. 

թիվ 30/Ղ 

հրաման 

  

   +   

 

 20.  ՀԱՇՎԱՐԿ`  

Առևտրի հարկի 

(ամսական) 

 

ԼՂՀ ՀՊՎ  

15.07.2002թ. 

թիվ 30/Ղ 

հրաման 

  

 +  + + 

   

 21.  ՀԱՇՎԱՐԿ`  

Առևտրի հարկի 

(կիսամյակային) 

ԼՂՀ  ՀՊՎ  

15.07.2002թ. 

թիվ 30/Ղ 

հրաման 

  

 +  + + 

   

 Հաստատագրված վճարներ  

 22.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

Խանութների, կրպակների 

(տաղավարների) միջոցով 

իրականացվող առևտրա-

կան գործունեության 

համար հաստատագրված 

վճարի հաշվարկման 

ելակետային տվյալների 

 և ուղղիչ գործակիցների 

մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

04.04.2011թ.        

N 3-Ն 

հրաման 

  

    
 

 
+ 

 



 23.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

«Հաստատագրված 

վճարների մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 

օրենքի 25-րդ հոդվածի  

2-րդ մասի  «ա» և «բ» 

կետերով սահմանված 

սահմանային չափերի 

համապատասխան 

ցուցանիշների մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

04.04.2011թ.      

 N 3-Ն 

հրաման 

  

  + + + 

   

 24.  ՏԵՂԵԿԱՆՔ` 

«Հաստատագրված 

վճարների մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 

օրենքի   22-րդ հոդվածի 

 4-րդ մասում նշված 

համամասնությունների  

մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

04.04.2011թ.       

 N 3-Ն 

հրաման 

     

+ + + 

  

 25.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

Առևտրի իրականացման 

վայրում առևտրական 

գործունեության համար 

հաստատագրված  վճարի 

հաշվարկման ելակե-

տային տվյալի և ուղղիչ 

գործակցի մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

04.04.2011թ.      

 N 3-Ն 

հրաման 

       

 +  

 26.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

«Հաստատագրված 

վճարների մասին» 

Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 

օրենքի 22-րդ հոդվածի  

3-րդ մասի  «ա» կետով և 

251-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի «ա» կետով սահ-

մանված սահմանային 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

04.04.2011թ.        

N 3-Ն 

հրաման 

     

+ + + 

  



չափերի համապատաս-

խան ցուցանիշների 

մասին 

 27.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

Հանրային սննդի 

ոլորտում իրականացվող 

գործունեության համար 

հաստատագրված վճարի 

հաշվարկման ելակետա-

յին տվյալի և ուղղիչ 

գործակիցների մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

04.04.2011թ.      

  N 3-Ն հրաման 

      

 + 

 

 28.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

Հանրային սննդի ոլոր-

տում իրականացվող 

գործունեության 

սահմանային չափի 

ցուցանիշների մասին  

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

04.04.2011թ.      

 N 3-Ն րաման 

   

+ + +  

 

 29.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

Բաղնիքների և ցնցուղա-

րանների կազմակերպման 

ոլորտում իրականացվող 

գործունեության համար 

հաստատագրված վճարի 

հաշվարկման ելակե-

տային տվյալի և ուղղիչ 

գործակցի մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

04.04.2011թ.      

 N 3-Ն 

հրաման 

       

 + 

 

  

 30.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

Ավտոտրանսպորտային 

գործունեություն 

իրականացնելու համար 

հաստատագրված վճարի 

հաշվարկման ելակետա-

յին տվյալների և ուղղիչ 

գործակիցների մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

04.04.2011թ.        

N 3-Ն 

հրաման 

       

 

 
+ 

 



 31.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

Վարսավիրական ծառա-

յությունների մատուցման 

գործունեության համար 

հաստատագրված վճարի 

հաշվարկման ելակե-

տային տվյալների և 

ուղղիչ գործակցի մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

04.04.2011թ.      

 N 3-Ն 

հրաման 

       

 

 
+ 

 

 32.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

Ավտոտեխսպասարկման 

կայանների (կետերի) 

գործունեության համար 

հաստատագրված վճարի 

հաշվարկման ելակե-

տային տվյալի և ուղղիչ 

գործակցի մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

04.04.2011թ.      

 N 3-Ն 

հրաման 

       

 + 

 

 33.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

Ավտոտեխսպասարկման 

կայանների (կետերի) 

գործունեության համար 

սահմանային չափի 

ցուցանիշների մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

04.04.2011թ.       

 N 3-Ն 

հրաման 

     

+ + + 

   

 34.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

Ավտոտրանսպորտային 

միջոցների գազալցման 

(գազալիցքավորման) 

գործունեության համար 

հաստատագրված վճարի 

հաշվարկման ելակետա-

յին տվյալի և ուղղիչ 

գործակցի մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

04.04.2011թ.       

 N 3-Ն 

հրաման 

       

 

 
+ 

 

 35.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

Ավտոկանգառների 

գործունեության համար 

հաստատագրված վճարի 

հաշվարկման ելակետա-

յին տվյալների և ուղղիչ 

գործակցի մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

04.04.2011թ.       

 N 3-Ն 

հրաման 

       

 + 

 



 36.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

Արդյունագործական 

ձկնորսության գործունե-

ության համար հաստա-

տագրված վճարի հաշ-

վարկման ելակետային 

տվյալների և ուղղիչ 

գործակիցների մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

04.04.2011թ.        

N 3-Ն 

հրաման 

       

 + 

 

 37.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

Խաղատների գործունեու-

թյան կազմակերպման 

համար հաստատագրված 

վճարի հաշվարկման 

ելակետային տվյալի 

մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

04.04.2011թ.      

  N 3-Ն 

հրաման 

       

 + 

 

 38.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

Ինտերնետ շահումով 

խաղերի կազմակերպման 

համար հաստատագրված 

վճարի հաշվարկման 

ելակետային տվյալների 

մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

04.04.2011թ.      

 N 3-Ն 

հրաման 

       

 + 

 

 39.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

Շահումով խաղային 

ավտոմատների 

շահագործման համար 

հաստատագրված վճարի 

հաշվարկման ելակետա-

յին տվյալների մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

04.04.2011թ.     

 N 3-Ն 

հրաման 

       

 

 
+ 

 

 40.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

Խաղարկությունով և ոչ 

խաղարկությունով, 

ինչպես նաև համակցված 

վիճակախաղերի 

կազմակերպման համար 

հաստատագրված վճարի 

հաշվարկման ելակետա-

յին տվյալի մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

04.04.2011թ.      

 N 3-Ն 

հրաման  

       

 + 

 



 41.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

Համակարգչային խաղերի 

կազմակերպման համար 

հաստատագրված վճարի 

հաշվարկման 

ելակետային տվյալի և 

ուղղիչ գործակցի մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

04.04.2011թ.        

N 3-Ն 

հրաման 

       

 + 

 

 42.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

Բիլիարդ խաղի կազմա-

կերպման գործունեության 

համար հաստատագրված 

վճարի հաշվարկման 

ելակետային տվյալի և 

ուղղիչ գործակցի մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

04.04.2011թ.      

 N 3-Ն 

հրաման 

       

 + 

 

 43.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

Ատամնաբուժական  

ծառայությունների  

մատուցման գործունեու-

թյան համար  հաստատա-

գրված  վճարի  հաշվարկ-

ման ելակետային տվյալի 

և ուղղիչ գործակցի մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

04.04.2011թ.       

 N 3-Ն 

հրաման 

       

 + 

 

 44.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

Ատամնատեխնիկական 

ծառայությունների մա-

տուցման գործունեության 

համար հաստատագրված 

վճարի հաշվարկման 

ելակետային տվյալի և 

ուղղիչ գործակցի մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

04.04.2011թ.      

 N 3-Ն 

հրաման 

       

 + 

 

 

 



 45.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

Մետաղադրամով և(կամ) 

թղթադրամով շահա-

գործվող ավտոմատների 

միջոցով սննդի առևտրի 

կազմակերպման 

գործունեության համար 

հաստատագրված վճարի 

հաշվարկման ելակե-

տային տվյալի և ուղղիչ 

գործակցի մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

04.04.2011թ.      

 N 3-Ն 

հրաման 

     

 + 

 

 46.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

Մետաղադրամով շահա-

գործվող ավտոմատների 

միջոցով խաղերի կազմա-

կերպման գործունեության 

համար հաստատագրված 

վճարի հաշվարկման 

ելակետային տվյալի և 

ուղղիչ գործակցի մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

04.04.2011թ.      

 N 3-Ն 

հրաման 

     

 + 

 

 47.  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

Մեխանիկական և էլեկ-

տրական մանկական 

ավտոմեքենաների, 

հեծանիվների, 

անվաչմուշկների, 

սկուտերների, հիրոսկու-

տերների և հովերբորդնե-

րի վարձույթի համար 

հաստատագրվածվճարի 

հաշվարկման 

ելակետային տվյալի և 

ուղղիչ գործակցի մասին 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

04.04.2011թ.      

 N 3-Ն 

հրաման 

     

 + 

 

 48.  ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` 

Ավտոտրանսպորտային 

միջոցների գազալցման 

(գազալիցքավորման) 

գործունեություն  իրակա-

ԼՂՀ կառա-

վարության 

26.04.2006թ.      

  N 242 որոշում 

     

+ + + 

   



նացնողների կողմից գազի 

ֆիզիկական ծավալների 

մասին (ամսական) 

 Արտոնագրային վճարներ  

 49.  ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏԱ-

ՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

Արտոնագային վճար 

վճարող համարվելու 

համար (անհատ ձեռնար-

կատեր չհանդիսացող 

ֆիզիկական անձանց 

համար) 

«Արտոնա-

գրային 

վճարների 

մասին» 

 օրենքը 

     

 + 

 

 50.  ԴԻՄՈՒՄ- 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ` 

Արտոնագային վճար 

վճարող համարվելու 

համար (անհատ ձեռնար-

կատերերի համար) 

«Արտոնա-

գրային 

վճարների 

մասին» 

 օրենքը 

     

 + 

 

 Ռոյալթի  

 51.  ՀԱՇՎԱՐԿ-

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` 

Ռոյալթիի (տարեկան) 

ԼՂՀ ՖԷՆ 

13.02.2014թ.      

N 10-Ն 

հրաման 

     +  

 

 52.  ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ` 

Հաշվետու տարում 

կնքված, փոփոխված և 

լուծված պայմանագրերի 

վերաբերյալ 

ԼՂՀ ՖԷՆ 

13.02.2014թ.     

 N 10-Ն 

հրաման 

  

   +  

 

 Կարգավորման պարտադիր վճարներ  

 53.  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` 

Հանրային ծառայություն-

ների կարգավորման 

պարտադիր վճարների 

(եռամսյակային) 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

25.01.2008թ. 

թիվ 5/Ն 

հրաման 

  

 + + + 

   

 Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումներ  

http://www.tax.nk.am/uploads/static/TEXEKUTYUN%2006.03.2014.pdf
http://www.tax.nk.am/uploads/static/TEXEKUTYUN%2006.03.2014.pdf
http://www.tax.nk.am/uploads/static/TEXEKUTYUN%2006.03.2014.pdf
http://www.tax.nk.am/uploads/static/TEXEKUTYUN%2006.03.2014.pdf
http://www.tax.nk.am/uploads/static/TEXEKUTYUN%2006.03.2014.pdf


 54.  ՀԱՇՎԱՐԿ` 

Ավտոմոբիլային ճանա-

պարհների շինարարու-

թյան, նորոգման և 

պահպանման համար 

կատարվող հատկացում-

ների (մասհանումների) 

(եռամսյակային) 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

պետի 

05.03.2013թ. 

 N 4-Ն 

հրաման 

  

 +  + + 

  

 Շրջանառության ֆիզիկական ծավալներ և գներ  

 55.  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` 

Ապրանքների արտադրու-

թյան և շրջանառության 

ֆիզիկական ծավալների 

ու գների վերաբերյալ 

(ամսական, 

եռամսյակային) 

ԼՂՀ կառա-

վարության 

25.06.2002թ.  

N 150 որոշում 

  

 +  + + 

  

 Հաշվարկ-հաշվետվությունները և այլ փաստաթղթերը  կիսամյակային ներկայացնելու համար հայտարարագիր  

 

56.  

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ` 

Անհատ ձեռնարկա-

տերերի կողմից տվյալ 

տարում հաշվարկ-

հաշվետվությունները և 

այլ տեղեկությունները 

կիսամյակային ներկայա-

ցնելու համար (տարեկան) 

ԼՂՀ ԿԱ ՀՊԾ 

01.07.2009թ. 

N 17/Ն 

հրաման 

     +  

 

 

 

 

 Հաշվետվություններ  

 

57.  

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` 

Հաշվարկված ու վճարված 

հարկերի և այլ 

պարտադիր վճարների 

վերաբերյալ 

ԼՂՀ ՖՆ 

15.03.2017թ.   

 N 96-Ն 

հրաման 

   

+ + + 

  

 

58.  

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` 

Հարկ վճարողի իրացման 

շրջանառության 

վերաբերյալ 

ԼՂՀ ՖՆ 

15.03.2017թ.  

N 96-Ն 

հրաման 

   

+ + + 

  

http://www.tax.nk.am/uploads/static/4.4%20Kisamyak_Hayt.doc
http://www.tax.nk.am/uploads/static/4.4%20Kisamyak_Hayt.doc
http://www.tax.nk.am/uploads/static/4.4%20Kisamyak_Hayt.doc
http://www.tax.nk.am/uploads/static/4.4%20Kisamyak_Hayt.doc
http://www.tax.nk.am/uploads/static/4.4%20Kisamyak_Hayt.doc
http://www.tax.nk.am/uploads/static/4.4%20Kisamyak_Hayt.doc
http://www.tax.nk.am/uploads/static/4.4%20Kisamyak_Hayt.doc
http://www.tax.nk.am/uploads/static/4.4%20Kisamyak_Hayt.doc


 

59.  

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` 

Ըստ գործունեության 

իրականացման վայրերի 

ապրանքանյութական 

արժեքների շարժի 

վերաբերյալ 

ԼՂՀ ՖՆ 

15.03.2017թ.    

 N 96-Ն 

հրաման 

   

+ + + 

  

 Տեղեկանքներ  

 

60.  

ՏԵՂԵԿԱՆՔ` Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապե-

տությունում գրանցված 

հարկ վճարողների կողմ-

ից Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 

տարածքում առաքված 

(տրամադրված) պատ-

րաստի արտադրանքի 

կամ ապրանքների համար 

դուրս գրված հաշվարկա-

յին փաստաթղթերի 

վերաբերյալ 

ԼՂՀ ՖՆ 

15.03.2017թ.    

 N 96-Ն 

հրաման 

   

+ + + 

  

 

 

61.  

ՏԵՂԵԿԱՆՔ` 

Դեբիտորական և 

կրեդիտորական 

պարտքերի վերաբերյալ 

ԼՂՀ ՖՆ 

15.03.2017թ.     

N 96-Ն 

հրաման 

   

+ + + 
 

 

»: 



 


