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որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 389-Ն որոշումը…………………………………... 
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ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2020 թվականի 

                                                                 ապրիլի 30-ին 

 

 

ԻՆՏԵՐՆԵՏՈՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ 

ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան 

 

1. Սույն օրենքը կարգավորում է Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում հրապարակային և անհատական 

ծանուցման` ինտերնետով իրականացման կարգն ու պայմանները: 

 

Հոդված 2. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները 

 

1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական 

հասկացությունները. 

1) անհատական ծանուցում`  անձին առձեռն, պաշտոնական 

էլեկտրոնային փոստով, փոստային կամ կապի այլ միջոցով տրամադրման 

ենթակա տեղեկատվություն. 

2) հրապարակային ծանուցում՝ տեղեկատվություն պարունակող 

հայտարարություն. 

3) հրապարակային ծանուցում հրապարակող անձ (այսուհետ՝ 

հրապարակող անձ)՝ հրապարակային ծանուցումը հրապարակելու 

լիազորություն ունեցող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, պետական 

կամ տեղական ինքնակառավարման մարմին. 

4) Արցախի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների 

պաշտոնական ինտերնետային կայք (այսուհետ՝ կայք)՝ համացանցի 

http://www.azdararnkr.am/ հասցեում գտնվող կայք. 

5) տպագրական նիշ` ցանկացած առանձին տառ, թիվ, կետադրական 

նշան կամ այլ նշան, բացառությամբ բացատների. 

6) կայքը վարող անձ՝ կայքի ադմինիստրատոր կամ մոդերատոր. 

7) պաշտոնական էլեկտրոնային փոստ՝ 

ա. ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անձին նույնականացման քարտի հետ 

մեկտեղ Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով 

տրված էլեկտրոնային փոստը, 

բ. իրավաբանական անձի դեպքում՝ իրավաբանական անձանց 

պետական գրանցման գրանցամատյանում գրառված էլեկտրոնային փոստը, 

գ. պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի դեպքում՝ 

պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի պաշտոնական 

ինտերնետային կայքում մատնանշված էլեկտրոնային փոստը: 

 

Հոդված 3. Հրապարակային ծանուցումը կայքի միջոցով 

 

1. Օրենքով կամ նորմատիվ իրավական այլ ակտով սահմանված այն 

դեպքերում, երբ նախատեսվում է հրապարակային ծանուցում` 

տեղեկատվությունը մամուլում հրապարակելու միջոցով, հրապարակային 

ծանուցումը պետք է տեղադրվի նաև կայքում: 
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Հոդված 4. Կայքի վարումը 

 

1. Կայքի վարման և տեխնիկական սպասարկման ծառայությունները 

մատուցում է Արցախի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարությունը: 

 

Հոդված 5. Հրապարակային ծանուցում ներկայացնելը 

 

1. Հրապարակող անձը հրապարակային ծանուցման տեքստը Արցախի 

Հանրապետության կառավարության սահմանած էլեկտրոնային ձևաչափով 

ներկայացնում է Արցախի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական 

ռեգիստրի գործակալություն (այսուհետ՝ Գործակալություն): 

2. Օրենքով կամ այլ նորմատիվ իրավական ակտերով հրապարակային 

ծանուցման հրապարակման համար ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում 

հրապարակային ծանուցման տեքստը պետք է ներկայացվի Գործակալություն 

սահմանված ժամկետից առնվազն երկու օր առաջ: 

3. Հրապարակային ծանուցումը պետք է ներկայացնի այն հրապարակող 

անձը կամ նրա լիազորած անձը: 

4. Հրապարակային ծանուցման բովանդակության համար 

պատասխանատու է այն հրապարակող անձը: Հրապարակային ծանուցումը 

ենթակա չէ հրապարակման, եթե օրենքով արգելված է նման 

բովանդակությամբ ծանուցման հրապարակումը: 

5. Հրապարակային ծանուցման ներկայացման և կայքը վարող անձին 

փոխանցելու կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը: 

6. Հրապարակային ծանուցումը պետք է շարադրված լինի Արցախի 

Հանրապետության պետական լեզվով՝ հայերենով: 

7. Տեքստը պետք է գրված լինի պարզ և հստակ: Արգելվում է կատարել 

բառերի կամ տերմինների անհարկի կրճատումներ, օգտագործել 

բարոյականության սկզբունքներին հակասող բառեր: Թույլատրվում է բառերի 

կամ տերմինների համընդհանուր օգտագործման հապավումների 

օգտագործում: 

8. Հրապարակային ծանուցման անհամապատասխանություն 

հայտնաբերելու դեպքում կայքը վարող անձը պարտավոր է ինքնուրույն 

ուղղել այն սխալները և վրիպակները, որոնց ուղղման դեպքում չի 

արատավորվի հրապարակային ծանուցման բովանդակությունը, և այդ մասին 

պարտավոր է մեկօրյա ժամկետում էլեկտրոնային փոստի միջոցով 

տեղեկացնել հրապարակային ծանուցում հրապարակող անձին: 

 

Հոդված 6. Կայքում հայտարարություն տեղադրելը 

 

1. Կայքը վարող անձը հրապարակային ծանուցումը ստանալու պահից 

երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում հրապարակային ծանուցման 

տեքստը տեղադրում է կայքում: 

2. Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների կողմից հրապարակվող հրապարակային 

ծանուցումը հրապարակվում է կայքում անմիջապես այն ստանալու պահից: 

3. Կայքում հրապարակային ծանուցումների տեղադրման կարգը 

սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

 

Հոդված 7. Հրապարակային ծանուցման վճարը 

 

1. Կայքում հրապարակային ծանուցման տեղադրման համար 

մատուցվող ծառայության համար գանձվում է վճար սույն օրենքով 
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սահմանված դրույքաչափերի սահմաններում` գանձապետարանում Արցախի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարության համար բացված 

արտաբյուջետային հաշվին: 

2. Հրապարակող անձը, բացառությամբ սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասով նախատեսված մարմինների կամ սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով 

նախատեսված դեպքերի, պարտավոր է վճարել սույն օրենքով սահմանված 

վճարը: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն 

ուղղվում են կայքի վարման կամ տեխնիկական սպասարկման հետևանքով 

պատճառված վնասի հատուցմանը, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովմանը, 

մատուցվող ծառայությունների որակի, աշխատանքային, սոցիալական և 

կենցաղային պայմանների բարելավմանը: Արտաբյուջետային միջոցների 

անբավարարության դեպքում կայքի վարման կամ տեխնիկական 

սպասարկման հետևանքով պատճառված վնասը Արցախի Հանրապետության 

պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդի կամ Արցախի Հանրապետության 

պետական բյուջեի այլ միջոցների հաշվին հատուցվելու դեպքում այդ 

նպատակով տրամադրված միջոցները վերականգնվում են կայքում 

հրապարակային ծանուցման տեղադրման համար մատուցվող ծառայության 

համար գանձված վճարներից գոյացած արտաբյուջետային միջոցների 

հաշվին՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգովֈ 

Ընդ որում, օրենքով սահմանված կարգով վնաս պատճառած անձանց 

ներկայացված հետադարձ պահանջների բավարարումից ստացվող 

գումարներն ուղղվում են արտաբյուջետային միջոցների համալրմանըֈ 

 

Հոդված 8. Հրապարակային ծանուցման վճարի դրույքաչափը 

 

1. Հրապարակային ծանուցման վճարը սահմանվում է ըստ 

տպագրական նիշի` մեկ տպագրական նիշի համար` 3 ՀՀ դրամ: 

2. Գործում են հրապարակային ծանուցման նվազագույն և առավե-

լագույն վճարման չափեր: Նվազագույն վճարման չափը կազմում է 2 000 ՀՀ 

դրամ, իսկ առավելագույնը` 100 000 ՀՀ դրամ: 

3. «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենքով 

նախատեսված հաշվետվության հրապարակման համար վճարի չափը չի 

կարող գերազանցել 5 000 ՀՀ դրամը: 

 

Հոդված 9. Կայքից տեղեկատվություն ստանալը 

 

1. Կայքում տեղադրված հրապարակային ծանուցմանը անձը կարող է 

ծանոթանալ առանցքային բառերի ներմուծմամբ կայքում որոնում 

իրականացնելու միջոցով: 

2. Կայքում տեղադրված հրապարակային ծանուցումն անձը կարող է 

ստանալ նաև էլեկտրոնային փոստով` կայքում անվճար բաժանորդագրվելու 

միջոցով: 

3. Հրապարակային ծանուցումների մասին տեղեկությունը 

տրամադրվում է անվճար հիմունքներով: 

4. Կայքում տեղեկատվության արխիվացման ժամկետը սահմանում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

 

Հոդված 10. Անհատական ծանուցումը ինտերնետի միջոցով 

 

1. Օրենքով կամ ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտով 

սահմանված այն դեպքերում, երբ նախատեսվում է անհատական ծանուցում, 

անձը համարվում է պատշաճ ծանուցված նաև այն դեպքում, երբ 
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տեղեկատվությունն ուղարկվել է նրա պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի 

հասցեով և առկա է այն կարդալու մասին էլեկտրոնային հավաստում: 

2. Կողմերի համաձայնությամբ սահմանված դեպքերում անձը 

համարվում է պատշաճ ծանուցված նաև այն դեպքում, երբ սույն հոդվածի 1-

ին մասով նախատեսված տեղեկատվությունն ուղարկվել է ծանուցվող անձի 

պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով և առկա է այն ստանալու 

մասին էլեկտրոնային հավաստում, եթե նույնիսկ բացակայում է այն կարդալու 

մասին էլեկտրոնային հավաստումը: Սույն մասով նախատեսված դեպքում 

անձը պատշաճ ծանուցված է համարվում ծանուցումն ստանալուն հաջորդող 

հինգերորդ օրվանից: 

3. Եթե սույն հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան՝ հրապարակող 

անձը հնգօրյա ժամկետում չի ստանում ծանուցումը կարդալու մասին 

էլեկտրոնային հավաստում, կամ ծանուցվող անձը մասնակի կամ 

ամբողջությամբ չի կատարում ծանուցմամբ պահանջվող գործողությունը, 

ապա ծանուցումը ևս մեկ անգամ ուղարկվում է ծանուցվող անձի 

պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով, իսկ դա ուղարկելուց հետո՝ 

հնգօրյա ժամկետում, այն կարդալու մասին էլեկտրոնային հավաստում 

չստանալու կամ ծանուցմամբ պահանջվող գործողության ամբողջական կամ 

մասնակի կատարում կրկին չլինելու դեպքում ծանուցումն ուղարկվում է 

փոստային կապի միջոցով՝ պատվիրված նամակով, ծանուցումն ստացող 

ֆիզիկական անձի դեպքում՝ բնակչության պետական ռեգիստրում 

հաշվառված հասցեով, իսկ իրավաբանական անձանց դեպքում՝ գտնվելու 

վայրի փոստային հասցեով: 

4. Բացառությամբ սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերում նշված 

դեպքերի, անձը համարվում է պատշաճ ծանուցված հրապարակող անձի 

կողմից սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված գործողությունները 

կատարվելուց հետո ծանուցումը ևս մեկ անգամ ծանուցվող անձի 

պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով ուղարկելու և կայքում 

անհատական ծանուցման առկայության վերաբերյալ ծանուցում 

հրապարակելուց հետո՝ տասներորդ օրը: 

5. Բնակչության պետական ռեգիստրի տվյալների համաձայն՝ 

նույնականացման քարտ չունեցող ֆիզիկական անձանց կամ պաշտոնական 

էլեկտրոնային փոստ չունեցող իրավաբանական անձանց անհատական 

ծանուցումը կատարվում է օրենքով սահմանված կարգով: 

 

Հոդված 11. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը 

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի օգոստոսի 1-ին: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2020թ. մայիսի 19   

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-8-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2020 թվականի 

ապրիլի 30-ին 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 1 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան 

 

1. Սույն օրենքը սահմանում է հասարակական կազմակերպության 

(այսուհետ՝ Կազմակերպություն) իրավական վիճակը, կարգավորում է նրա 

ստեղծման, կառավարման, գործունեության, վերակազմակերպման և 

լուծարման ընթացքում ծագող հարաբերությունները: 

2. Սույն օրենքը չի տարածվում կրոնական կազմակերպությունների, 

կուսակցությունների, արհեստակցական միությունների, հիմնադրամների, 

ինչպես նաև ոչ առևտրային կազմակերպությունների` օրենքով նախատեսված 

այլ ձևերի վրա: 

 

Հոդված 2. Կազմակերպության կարգավիճակը 

 

1. Կազմակերպությունը Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների, 

օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող 

անձանց (այսուհետ` ֆիզիկական անձ) և (կամ) իրավաբանական անձանց 

հասարակական միավորում է, որն ունի ոչ առևտրային կազմակերպության 

կարգավիճակ: 

2. Կազմակերպությունը կարող է լինել առանց անդամության 

սահմանափակման կամ սահմանափակ անդամությամբֈ 

3. Կազմակերպությունը, սույն օրենքին համապատասխան, ինքնուրույն է 

որոշում իր կազմակերպական կառուցվածքը, գործունեության առարկան, 

նպատակները և ձևերը: 

 

Հոդված 3. Կազմակերպության գործունեության նպատակները 

 

1. Կազմակերպությունն իրականացնում է իր կանոնադրական 

նպատակներից բխող գործունեությունֈ Կազմակերպության գործունեության 

նպատակները սահմանվում են նրա կանոնադրությամբ: 

2. Արգելվում է Կազմակերպության կանոնադրությամբ գործունեության 

այնպիսի նպատակների սահմանումը, որոնք համարվում են այլ 

հասարակական միավորման առանձնահատկություններով պայմանավորված 

օրենքով ուղղակիորեն նախատեսված իրավունքֈ 

 

Հոդված 4. Կազմակերպության գործունեության սկզբունքները 

 

1. Կազմակերպության գործունեության սկզբունքներն են՝ 

1) օրինականությունը. 

2) խտրականության բացառումը. 

3) բարեխղճությունը. 

4) անդամների շահերի ընդհանրությունը. 

5) անդամության կամավորությունը. 

6) ինքնակառավարումը. 
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7) հաշվետվողականությունը: 

 

Հոդված 5. Կազմակերպության անդամները 

 

1. Կազմակերպության անդամներն են Կազմակերպության պետական 

գրանցումից հետո Կազմակերպությանն անդամագրված անձինք: 

2. Անձը կարող է այդ Կազմակերպության անդամ դառնալ իր դիմումի 

հիման վրա՝ սույն հոդվածով և Կազմակերպության կանոնադրությամբ 

սահմանված դեպքերում և կարգով: Կազմակերպության հիմնադիրները 

Կազմակերպության պետական գրանցումից հետո օրենքի ուժով համարվում 

են Կազմակերպության անդամներֈ 

3. Մինչև տասնչորս տարեկան անձը Կազմակերպության անդամ կարող է 

դառնալ իր ցանկությամբ` օրինական ներկայացուցչի դիմումի հիման վրա: 

4. Տասնչորսից մինչև տասնութ տարեկան անձը, եթե օրենքով սահմանված 

կարգով լրիվ գործունակ չի ճանաչված, Կազմակերպության անդամ կարող է 

դառնալ իր դիմումի հիման վրա` օրինական ներկայացուցչի գրավոր 

համաձայնությամբ: 

5. Կազմակերպության անդամը կարող է ցանկացած ժամանակ դուրս գալ 

Կազմակերպությունից: 

6. Կազմակերպության անդամը կարող է Կազմակերպության կանոնադրու-

թյամբ սահմանված դեպքերում և կարգով հեռացվել Կազմակերպությունից: 

7. Կազմակերպության անդամները պատասխանատու չեն Կազմակերպու-

թյան պարտավորությունների համար, իսկ Կազմակերպությունը 

պատասխանատու չէ իր անդամների պարտավորությունների համար: 

 

Հոդված 6. Կազմակերպության անվանումը, խորհրդանիշները և գտնվելու 

վայրը 

 

1. Կազմակերպությունն ունի իր անվանումը, կարող է ունենալ նաև կրճատ 

անվանում (անվանման հապավում) և խորհրդանիշներ: 

2. Կազմակերպության անվանումը պետք է հայերենով պարունակի 

տարբերակող նշանակության հատուկ կամ հասարակ անուն, ինչպես նաև 

«հասարակական կազմակերպություն» բառերը: 

3. Կազմակերպությունը կարող է ունենալ նաև օտար լեզվով անվանում: 

4. Եթե օրենքով նախատեսված է բառեր և անվանումներ օգտագործելու 

համար արտոնագրի, թույլտվության կամ այլ հիմքերի առկայություն, ապա 

Կազմակերպության անվանումը կամ կրճատ անվանումը (անվանման 

հապավումը) կարող է այդպիսի բառեր և անվանումներ պարունակել 

արտոնագրի, թույլտվության կամ այլ հիմքերի առկայության դեպքումֈ 

5. Արգելվում է կազմակերպության այնպիսի անվանման, կրճատ 

անվանման (անվանման հապավման) կամ խորհրդանիշի օգտագործում, որը 

նույնական է այլ հասարակական կազմակերպության, ներառյալ՝ գրանցմանը 

նախորդող վերջին մեկ տարվա ընթացքում լուծարված իրավաբանական 

անձանց անվանումներին, պետական կառավարման կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների անվանումներին և խորհրդանիշներին: 

6. Արգելվում է Արցախի Հանրապետության կամ այլ պետության 

խորհրդանիշների օգտագործումը որպես Կազմակերպության խորհրդանիշ 

կամ խորհրդանիշի մաս: 

7. Կազմակերպության անվանումն այլ անձի կողմից ապօրինի 

օգտագործելու, այդ թվում՝ Կազմակերպության անվանմամբ իրավունքներ և 

պարտականություններ ձեռք բերելու դեպքերում Կազմակերպությունն իր 

իրավունքները կարող է պաշտպանել դատական կարգովֈ 

8. Կազմակերպության գտնվելու վայրը իրավաբանական անձանց 

պետական գրանցամատյանում օրենքով սահմանված կարգով գրանցված՝ 

Կազմակերպության գտնվելու վայրն է: 
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Հոդված 7. Կազմակերպության գույքը 

 

1. Կազմակերպությունը՝ որպես սեփականություն, ունի առանձնացված 

գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով: 

2. Կազմակերպության գույքը, այդ թվում՝ ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից ստացված շահույթը նրա անդամների միջև չի բաշխվում: 

3. Կազմակերպության գույքի ձևավորման աղբյուր կարող են լինել` 

1) Կազմակերպության անդամների ներդրումները. 

2) Կազմակերպության անդամների վճարումները (անդամավճարները). 

3) ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված միջոցները. 

4) իր ստեղծած կամ իր մասնակցությամբ այլ կազմակերպությունից 

ստացված միջոցները. 

5) դրամական մուտքերը պետական բյուջեից. 

6) նվիրաբերությունները, այդ թվում՝ դրամաշնորհները. 

7) հանգանակությունները. 

8) օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: 

 

Հոդված 8. Կազմակերպության ձեռնարկատիրական գործունեությունը 

 

1. Կազմակերպությունն իրավունք ունի իր կանոնադրությամբ սահմանված 

նպատակներին համապատասխան իրականացնելու ձեռնարկատիրական 

գործունեություն, այդ նպատակով տնօրինելու իր գույքը և գործունեության 

արդյունքները, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով ստեղծելու 

առևտրային կազմակերպություն կամ դառնալ նրա մասնակից: 

2. Կազմակերպությունը վարում է ձեռնարկատիրական գործունեության 

առանձնացված հաշվառում՝ դրա վերաբերյալ տեղեկությունները ներառելով 

օրենքով նախատեսված հաշվետվություններում: 

3. Կազմակերպության կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական 

գործունեության արդյունքում ստացված շահույթը օգտագործվում է միայն 

կազմակերպության կանոնադրական նպատակների ուղղությամբ: 

 

Հոդված 9. Կազմակերպության գործունեության պետական երաշխիքները 

 

1. Պետությունն օրենքով սահմանված կարգով ապահովում է 

կազմակերպության իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը: 

2. Պետությունը կազմակերպություններին օգնություն և աջակցություն է 

ցուցաբերում օրենքով և իրավական այլ ակտերով նախատեսված դեպքերում 

ու կարգով: 

3. Կազմակերպությունը իր կամ պետական մարմինների ու տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների նախաձեռնությամբ կարող է 

պայմանագրային կամ փոխադարձ համաձայնության այլ ձևով 

ամբողջությամբ իրականացնել կամ մասնակցել պետական մարմինների ու 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների սոցիալական, 

առողջապահական, կրթական, դաստիարակչական, մշակութային, 

մարզական ծրագրերին և այլ միջոցառումների: 

4. Պետական մարմիններին և տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններին և նրանց պաշտոնատար անձանց արգելվում է միջամտել կամ 

խոչընդոտել Կազմակերպության օրինական գործունեությանը: 
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Գ Լ ՈՒ Խ 2 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ 

 

Հոդված 10. Կազմակերպության ստեղծումը 

 

1. Կազմակերպությունը կարող է ստեղծվել նոր Կազմակերպության 

հիմնադրման կամ օրենքով սահմանված կարգով՝ գոյություն ունեցող 

իրավաբանական անձի վերակազմակերպման միջոցով: 

2. Կազմակերպության ստեղծումը հիմնադրման միջոցով իրականացվում է 

նրա հիմնադիր ժողովի որոշմամբ: 

3. Կազմակերպություն կարող է հիմնադրել առնվազն երկու անձ՝ 

ֆիզիկական անձ և (կամ) իրավաբանական անձ: 

4. Կազմակերպություն չեն կարող հիմնադրել կամ դրա անդամ չեն կարող 

լինել կուսակցությունները, կրոնական կազմակերպությունները, արհեստակ-

ցական միությունները, ինչպես նաև օրենքով Կազմակերպություն հիմնելու 

կամ նրա անդամ դառնալու իրավասություն չունեցող իրավաբանական 

անձինք: 

5. Կազմակերպությունը ստեղծված է համարվում օրենքով սահմանված 

կարգով պետական գրանցման պահից: 

6. Կազմակերպությունը ստեղծված է համարվում առանց ժամկետի 

սահմանափակման (անժամկետ), եթե նրա կանոնադրությամբ 

գործունեության ժամկետի սահմանափակում նախատեսված չէ: 

 

Հոդված 11. Կազմակերպություն ստեղծելու մասին պայմանագիրը 

 

1. Կազմակերպություն հիմնադրել ցանկացող անձինք միմյանց հետ կարող 

են կնքել Կազմակերպություն ստեղծելու մասին գրավոր պայմանագիր, որը 

պարունակում է` 

1) տեղեկություններ Կազմակերպություն հիմնադրող անձանց մասին 

(ֆիզիկական անձանց դեպքում՝ անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, 

բնակության վայրի կամ հաշվառման հասցեն, իսկ իրավաբանական անձի 

դեպքում՝ լրիվ անվանումը (ֆիրմային անվանումը), պետական գրանցման 

տվյալները, գտնվելու վայրի հասցեն, (այսուհետ՝ նույնականացնող տվյալներ). 

2) մինչև Կազմակերպության պետական գրանցումը հիմնադրող անձանց 

գործողությունների իրականացման կարգը. 

3) Կազմակերպություն հիմնադրող անձանց իրավունքները և 

պարտականությունները. 

4) Կազմակերպությանը՝ հիմնադրող անձանց կողմից գույք հանձնելու 

պայմանները, եթե գույքի հանձնում նախատեսվում է. 

5) Կազմակերպության հիմնադիր ժողով գումարելու կարգըֈ 

2. Եթե Կազմակերպություն հիմնադրել ցանկացող ֆիզիկական անձը` 

1) մինչև տասնչորս տարեկան է, ապա պայմանագիրը նրա անունից կնքում 

է նրա օրինական ներկայացուցիչը. 

2) տասնչորսից մինչև տասնութ տարեկան է և օրենքով սահմանված 

կարգով լրիվ գործունակ ճանաչված չէ, ապա պայմանագիրը կնքվում է իր 

օրինական ներկայացուցչի գրավոր համաձայնությամբ: 

 

Հոդված 12. Կազմակերպության հիմնադիր ժողովը 

 

1. Հիմնադիր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեն Կազմակերպությունը 

հիմնադրողները (նրանց օրինական ներկայացուցիչները), ինչպես նաև 

Կազմակերպություն ստեղծելու մասին պայմանագրով նախատեսված 

անձինք: 

2. Եթե Կազմակերպություն հիմնադրող անձինք կնքել են պայմանագիր, 

ապա հիմնադիր ժողովը գումարվում է Կազմակերպություն ստեղծելու մասին 
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պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետում` ժողովի մասնակիցների 

համատեղ հավաքի ձևով կամ հեռակա կարգով` հեռահաղորդակցության 

միջոցների օգտագործմամբ: 

3. Հիմնադիր ժողովը` 

1) ընդունում է որոշում Կազմակերպության հիմնադրման մասին. 

2) հաստատում է Կազմակերպության կանոնադրությունը. 

3) ընտրում (նշանակում) է Կազմակերպության գործադիր մարմնի 

ղեկավարին կամ Կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարի 

ժամանակավոր պաշտոնակատարին. 

4) կազմավորում (ընտրում) է Կազմակերպության կանոնադրությամբ 

նախատեսված այլ մարմիններ: 

4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով սահմանված որոշումն 

ընդունվում է միաձայն, 2-րդ կետով սահմանված հարցով որոշումն 

ընդունվում է մասնակիցների ձայների երկու երրորդով, իսկ մյուս 

որոշումները՝ ձայների պարզ մեծամասնությամբ: 

5. Հիմնադիր ժողովի արձանագրությունը պետք է պարունակի հետևյալ 

տեղեկությունները. 

1) ժողովի գումարման կամ կազմակերպման օրը և վայրը. 

2) ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող և ժողովին մասնակցած 

անձանց անունները, ազգանունները, իսկ մասնակիցների թիվը տասից ավելի 

լինելու դեպքում՝ միայն ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող և ժողովին 

մասնակցած անձանց քանակը. 

3) ժողովի օրակարգը. 

4) քվեարկության դրված հարցերը, քվեարկության արդյունքները, 

ընդունված որոշումները. 

5) հիմնադիր իրավաբանական անձի անվանումը և գրանցման համարը: 

6. Հիմնադիր ժողովի արձանագրությունը ստորագրում են ժողովի 

նախագահողը և քարտուղարը: 

 

Հոդված 13. Կազմակերպության կանոնադրությունը 

 

1. Կազմակերպության հիմնադիր փաստաթուղթը կանոնադրությունն է, 

որտեղ ամրագրվում են Կազմակերպության` 

1) անվանումը և կրճատ անվանումը. 

2) գտնվելու վայրը. 

3) գործունեության առարկան և նպատակները. 

4) բարձրագույն մարմինը՝ ժողով, համաժողով, վեհաժողով, համագումար 

և այլն (այսուհետ՝ Ժողով), Ժողով գումարելու կարգը, ժամկետները և 

լիազորությունները, որոշումներ ընդունելու կարգը. 

5) գործադիր մարմինը (նախագահը, կառավարիչը, տնօրենը և այլն) և 

մարմնի լիազորությունները. 

6) կառավարման այլ մարմնի առկայության դեպքում մարմին ձևավորելու 

կարգը, մարմնի լիազորությունները, լիազորությունների ժամկետները և 

որոշումներ ընդունելու կարգը. 

7) գործադիր մարմնից բացի, այն մարմինը, որն իրավասու է առանց 

լիազորագրի ներկայացնել Կազմակերպությունը, ինչպես նաև մարմնի 

ընտրության (նշանակման) կարգը և լիազորությունները. 

8) անդամներին առաջադրվող պահանջները և անդամ դառնալու կարգը, 

ինչպես նաև Կազմակերպությունից անդամների դուրս գալու կարգը. 

9) Կազմակերպության շահառուները, եթե այդպիսիք առկա են. 

10) անդամների իրավունքները և պարտականությունները. 

11) անչափահաս անդամների իրավունքների կամ պարտականությունների 

առանձնահատկությունները, եթե նախատեսված է անչափահաս անձի 

անդամություն. 

12) անդամին Կազմակերպությունից հեռացնելու դեպքերն ու կարգը. 
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13) գույքը տնօրինելու և կառավարելու կարգը. 

14) Ժողով հաշվետվություններ ներկայացնելու և հաստատելու կարգն ու 

ժամկետները. 

15) այն մարմինը, որն իրավասու է սահմանելու անդամավճարի չափը և 

դրա գանձումը կազմակերպելու կարգը (եթե կանոնադրությամբ 

նախատեսված է անդամավճարի գանձում). 

16) գործունեությունը վերահսկելու կարգը (եթե կանոնադրությամբ 

նախատեսված է վերստուգող մարմին). 

17) կանոնադրության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

կարգը. 

18) գործունեության ժամկետը, եթե Կազմակերպությունը ստեղծվել է 

որոշակի ժամկետով: 

2. Կազմակերպության կանոնադրությամբ կարող են նաև նախատեսվել՝ 

1) նրա բոլոր անդամների կամ կանոնադրությամբ սահմանված կարգով 

որոշված համամասնությամբ՝ անդամներից ընտրված պատվիրակների 

մասնակցությունը Ժողովին. 

2) Ժողովի օրակարգի, նրա աշխատանքն սկսելու վայրի և ժամանակի 

մասին մասնակիցներին ծանուցելու եղանակները և ժամկետները. 

3) անդամների առավելագույն քանակական կամ որակական 

պահանջները. 

4) գործունեության կազմակերպմանն առնչվող՝ օրենքին չհակասող այլ 

դրույթներ: 

3. Կազմակերպության կանոնադրությունը, ինչպես նաև դրանում 

փոփոխությունները և (կամ) լրացումները կամ նոր խմբագրությամբ 

կանոնադրությունն ուժի մեջ են մտնում պետական գրանցման պահից: 

Կազմակերպության կանոնադրության պետական գրանցում ստացած փոփո-

խությունները և լրացումներն այդ կանոնադրության անբաժանելի մասն են: 

4. Պետական գրանցումից հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում 

Կազմակերպության կանոնադրությունը և դրա փոփոխությունները հասանելի 

են դառնում Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարու-

թյան պաշտոնական ինտերնետային կայքում: 

5. Կազմակերպության կանոնադրության և կառավարման մարմինների 

իրավական ակտերի միջև հակասության դեպքում գործում է 

կանոնադրությունը: 

 

Հոդված 14. Կազմակերպության պետական գրանցումը 

 

1. Կազմակերպության պետական գրանցումն իրականացվում է օրենքով 

սահմանված կարգով` հիմք ընդունելով սույն օրենքով սահմանված 

առանձնահատկությունները: 

2. Անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը իրավաբանական անձանց 

պետական ռեգիստրի գործակալություն (այսուհետ՝ Գործակալություն) 

ներկայացնելուց հետո՝ ոչ ուշ, քան տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում, 

Գործակալությունը պարտավոր է կատարել Կազմակերպության պետական 

գրանցումը կամ մերժել պետական գրանցումը: 

3. Եթե անձը փաստաթղթերը գործակալություն ներկայացնելիս օգտվում է 

փաստաթղթերի նմուշային ձևերից, ապա գրանցումն իրականացվում է երկու 

աշխատանքային օրվա ընթացքումֈ 
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Գ Լ ՈՒ Խ  3 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՐԱ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Հոդված 15. Կազմակերպության անդամների իրավունքները և պարտակա-

նությունները 

 

1. Կազմակերպության անդամն իրավունք ունի` 

1) Կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերում և 

կարգով ընտրելու և ընտրվելու Կազմակերպության կառավարման կամ 

վերահսկողություն իրականացնող մարմիններում. 

2) ներկա լինելու Ժողովին անձամբ, իսկ իրավաբանական անձի դեպքում՝ 

նաև լիազորված անձի միջոցով կամ Կազմակերպության կոլեգիալ 

կառավարման այլ մարմինների նիստերին. 

3) Կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերում և 

կարգով օգտվելու նրա ծառայություններից. 

4) ծանոթանալու Կազմակերպության մարմինների արձանագրություն-

ներին, ստանալու նրանց ընդունած որոշումների պատճենները. 

5) Կազմակերպության կանոնադրությամբ նախատեսված կամ դատական 

կարգով բողոքարկելու Կազմակերպության մարմինների որոշումները. 

6) Կազմակերպությունից պահանջելու տեղեկություններ, ստանալու 

փաստաթղթերի պատճեններ՝ Կազմակերպության կանոնադրության 

փոփոխությունների, մարմինների արձանագրությունների, որոշումների, 

գույքի կառավարումից ստացված դրամական միջոցների վերաբերյալ, ինչպես 

նաև ստանալու նրա ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն 

իրականացրած անկախ աուդիտորի եզրակացության պատճենը, որոնք 

վերաբերում են վերջին երեք տարիներին. 

7) իրականացնելու օրենքով կամ Կազմակերպության կանոնադրությամբ 

սահմանված այլ իրավունքներ: 

2. Կազմակերպության անդամը պարտավոր է` 

1) կատարել Կազմակերպության կանոնադրական պահանջները և 

կառավարման մարմինների որոշումները. 

2) բարեխղճորեն կատարել կառավարման մարմինների որոշմամբ իր վրա 

դրված պարտականությունները. 

3) վճարել անդամավճար, եթե կանոնադրությամբ սահմանված է: 

 

Հոդված 16. Կազմակերպության իրավունքները 

 

1. Կազմակերպությունն իր կանոնադրական նպատակներին 

համապատասխան իրավունք ունի` 

1) իր անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային և անձնական ոչ 

գույքային իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, դատարանում 

հանդես գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող. 

2) բացելու բանկային հաշիվներ Արցախի Հանրապետության և 

օտարերկրյա պետությունների բանկերում՝ Հայաստանի Հանրապետության 

դրամով և (կամ) արտարժույթով. 

3) ստեղծելու այլ կազմակերպություն կամ լինելու նրա մասնակից. 

4) ստեղծելու առանձնացված ստորաբաժանումներ կամ հիմնարկներ. 

5) տեղեկատվություն տարածելու իր գործունեության մասին. 

6) կազմակերպելու և անցկացնելու խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ. 

7) օրենքով սահմանված կարգով ներկայացնելու ու պաշտպանելու իր և իր 

անդամների, շահառուների և կամավորների իրավունքներն ու օրինական 

շահերն այլ կազմակերպություններում, դատարանում, պետական 

կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում. 



15 

 

8) համագործակցելու այլ կազմակերպությունների, այդ թվում` 

միջազգային կամ օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաև 

համակարգված գործունեություն ծավալելու, ընդհանուր շահեր 

ներկայացնելու և պաշտպանելու նպատակով այդ կազմակերպությունների 

հետ ստեղծելու Կազմակերպություն կամ անդամակցելու նրանց ստեղծած 

Կազմակերպությանը` պահպանելով իր ինքնուրույնությունը և 

իրավաբանական անձի կարգավիճակը. 

9) կատարելու օրենքով չարգելված այլ գործողություն: 

 

Հոդված 17. Կազմակերպության կամավորները և շահառուները 

 

1. Կազմակերպությունը կարող է իր նպատակներին համապատասխան 

ունենալ շահառուներ, ինչպես նաև իր աշխատանքներում ներգրավել 

կամավորների: 

2. Կազմակերպության շահառուներն են նրա կանոնադրությամբ 

նախատեսված անձինք կամ անձանց խմբերը, ի շահ որոնց իրականացվում է 

Կազմակերպության գործունեությունը: Կազմակերպության կողմից 

կամավորներ ներգրավելու իրավահարաբերությունների նկատմամբ 

կիրառվում են «Բարեգործության մասին» օրենքը և Աշխատանքային 

օրենսգիրքը այնքանով, որքանով այդ կարգավորումները չեն հակասում սույն 

օրենքին: 

3. Եթե կամավորի աշխատանքի տևողությունը գերազանցում է 

շաբաթական 20 ժամը, ապա Կազմակերպությունը կամավորների հետ կնքում 

է կամավոր աշխատանքի մասին պայմանագիր: 

4. Կամավոր աշխատանքի մասին պայմանագիրը համաձայնություն է 

կամավորի և Կազմակերպության միջև, որի հիման վրա կամավորն իր 

կամքով, առանց վարձատրության և որոշակի ժամկետով իրականացնում է 

կամավոր աշխատանք, իսկ Կազմակերպությունն ապահովում է կամավոր 

աշխատանքի իրականացման համար անհրաժեշտ, անվտանգ և առողջության 

համար անվնաս պայմաններ: 

5. Կամավոր աշխատանքի մասին պայմանագրում նշվում են` 

1) պայմանագիրը կնքելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը, վայրը. 

2) Կազմակերպության անվանումը. 

3) Կազմակերպության անունից պայմանագիրն ստորագրող անձի 

պաշտոնը, անունը, ազգանունը. 

4) կամավորի անունը, ազգանունը, նրա ցանկությամբ` նաև հայրանունը. 

5) կամավոր աշխատանքի նկարագիրը և աշխատանքային 

գործառույթները, իրականացման կարգը և պայմանները. 

6) Կազմակերպության և կամավորի իրավունքները և պարտականու-

թյունները. 

7) աշխատաժամանակի ռեժիմը. 

8) պայմանագրի գործողության ժամկետը: 

Կամավոր աշխատանքի մասին պայմանագրում կարող են ներառվել նաև 

կամավոր աշխատանքի վերաբերյալ այլ պայմաններ: 

6. Կազմակերպությունը կամավորին հատուցում է տրամադրում կամավոր 

աշխատանքի իրականացման արդյունքում վերջինիս կողմից փաստացի 

կատարված ծախսերի դիմաց: 

7. Արգելվում է կամավորներին ներգրավել Կազմակերպության 

ձեռնարկատիրական գործունեության մեջֈ 

8. Կամավոր աշխատանքի հետ կապված վեճերը լուծվում են Արցախի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: 
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Հոդված 18. Կազմակերպության պարտականությունները 

 

1. Կազմակերպությունը պարտավոր է` 

1) վարել իր անդամների և կամավորների հաշվառումը. 

2) սույն օրենքի 26-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքում ենթարկվել 

պարտադիր աուդիտի. 

3) պաշտոնական կայքի առկայության դեպքում հասցեի վերաբերյալ 

ծանուցել Գործակալությանը. 

4) սույն օրենքի պահանջների կատարումը ստուգելու համար Արցախի 

Հանրապետության ֆինանսների նախարարության (այսուհետ՝ Լիազոր 

մարմին) պատճառաբանված պահանջով ողջամիտ ժամկետում նրան 

տրամադրել իր կառավարման մարմինների որոշումների պատճենները կամ 

գործունեության մասին այլ փաստաթղթեր. 

5) Կազմակերպության անդամի պահանջով ոչ ավելի, քան պահանջի 

ստացման օրվանից հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում նրան 

հնարավորություն տալ ծանոթանալու Կազմակերպության 

կանոնադրությանը, հիմնադիր այլ փաստաթղթերի, ժողովի որոշումներին 

կամ տրամադրել դիմողին թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով` 

պահանջի ստացման օրվանից հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

Սույն կետում նշված տեղեկությունները, փաստաթղթերը տրամադրելու 

համար կարող է գանձվել վճար, որը չի կարող գերազանցել դրանք 

տրամադրելու համար կատարված ծախսերը. 

6) Կազմակերպության կանոնադրության փոփոխությունների, ինչպես նաև 

վերակազմակերպման կամ լուծարման դեպքերում՝ օրենքով սահմանված 

կարգով դիմել Գործակալություն. 

7) իր գործունեության և գույքի օգտագործման տարեկան հաշվետվություն-

ները ներկայացնել Կազմակերպության գործադիր մարմնի հաստատմանը` 

ապահովելով այդ հաշվետվությունների հրապարակայնությունը. 

8) կատարել օրենքով սահմանված այլ պարտականություններ: 

2. Կազմակերպության մարմինները նրա անունից հանդես գալիս պետք է 

գործեն բարեխղճորեն և ողջամտորեն` ի շահ Կազմակերպության: 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 4 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ՆՐԱՆՑ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Հոդված 19. Կազմակերպության կառավարման մարմինները 

 

1. Կազմակերպության կառավարման մարմիններն են Ժողովը և գործադիր 

մարմինը: 

2. Կազմակերպության կանոնադրությամբ կարող են նախատեսվել նաև 

կառավարման այլ մարմիններ, այդ թվում՝ կոլեգիալ կառավարման մարմին, 

վերստուգող մարմին, որոնց լիազորությունների ժամկետները սահմանվում 

են օրենքով կամ Կազմակերպության կանոնադրությամբ: 

3. Օրենքով կամ Կազմակերպության կանոնադրությամբ գործադիր 

մարմնին վերապահված լիազորությունները կարող է իրականացնել 

Կազմակերպության կանոնադրությամբ նախատեսված այն մարմինը, որն 

իրավասու է առանց լիազորագրի ներկայացնելու Կազմակերպությունը: 

4. Կազմակերպության անդամը, որն ընդգրկված է նրա մշտապես գործող 

մարմիններում, չի կարող միաժամանակ ընտրվել վերստուգող մարմնում: 
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Հոդված 20. Ժողովի գումարման կարգը 

 

1. Հերթական ժողովները գումարվում են Կազմակերպության 

կանոնադրությամբ սահմանված պարբերականությամբ, սակայն ոչ պակաս, 

քան հինգ տարին մեկ անգամ: 

2. Ժողովն իրավազոր է, եթե գումարվել է սույն օրենքին և 

Կազմակերպության կանոնադրությանը համապատասխան, և Ժողովին 

մասնակցում է Կազմակերպության բոլոր անդամների կամ բոլոր 

պատվիրակների ընդհանուր թվի կեսից ավելին, եթե Կազմակերպության 

կանոնադրությամբ մասնակիցների ավելի մեծ քանակ նախատեսված չէ: 

3. Ժողովի օրակարգի, նրա աշխատանքի ժամանակի և վայրի մասին 

մասնակիցները պետք է ծանուցվեն պատվիրված նամակով կամ 

Կազմակերպության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ եղանակով` 

կանոնադրությամբ սահմանված ժամկետներում, սակայն ոչ ուշ, քան Ժողովի 

անցկացման օրվանից հինգ օր առաջ՝ հավաստելով հասցեատիրոջ կողմից 

ծանուցումը ստանալու փաստը: 

4. Եթե այլ բան նախատեսված չէ Կանոնադրությամբ, ապա արտահերթ 

Ժողով գումարվում է` 

1) գործադիր մարմնի նախաձեռնությամբ. 

2) Կազմակերպության անդամների առնվազն մեկ երրորդի 

նախաձեռնությամբ. 

3) վերստուգող մարմնի նախաձեռնությամբ, եթե Կազմակերպության 

կանոնադրությամբ վերստուգող մարմնի կազմավորում նախատեսված է: 

5. Կազմակերպության արտահերթ ժողովը գումարվում է սույն հոդվածի 4-

րդ մասով նախատեսված նախաձեռնությունից ոչ ուշ, քան հինգ օրվա 

ընթացքում, եթե կանոնադրությամբ այլ ժամկետ նախատեսված չէ: 

6. Հերթական կամ արտահերթ ժողով գումարվում է դրա մասնակիցների 

համատեղ հավաքի ձևով կամ հեռակա կարգով` հեռահաղորդակցության 

միջոցների օգտագործմամբ: 

7. Արտահերթ ժողով գումարելու ժամանակի և վայրի մասին ժողովի 

մասնակիցները ծանուցվում են Կազմակերպության կանոնադրությամբ 

սահմանված ժամկետներում, սակայն ոչ ուշ, քան արտահերթ ժողով 

անցկացնելու օրվանից հինգ օր առաջ: 

8. Ժողովի արձանագրությունն ստորագրում են Ժողովի նախագահողը 

(նիստերը վարողը) և քարտուղարը: 

9. Ժողովի արձանագրությունները պահպանվում են Կազմակերպության 

կանոնադրությամբ սահմանված ժամկետում, որը չի կարող հինգ տարուց 

պակաս լինել: 

 

Հոդված 21. Ժողովի իրավասությունը 

 

1. Ժողովն ունի Կազմակերպության գործունեությանն առնչվող ցանկացած 

հարցի վերջնական լուծման վերաբերյալ որոշում կայացնելու իրավունք: 

2. Ժողովն իրավասու է` 

1) կատարելու Կազմակերպության կանոնադրությունում 

փոփոխություններ կամ լրացումներ կամ նոր խմբագրությամբ հաստատելու 

կանոնադրությունը. 

2) ստեղծելու այլ իրավաբանական անձ, որոշումներ ընդունելու այլ 

կազմակերպությունում Կազմակերպության մասնակցության մասին. 

3) որոշումներ ընդունելու Կազմակերպության առանձնացված 

ստորաբաժանումներ կամ հիմնարկներ ստեղծելու և դրանց 

կանոնադրությունները հաստատելու մասին. 

4) հաստատելու Կազմակերպության կառուցվածքը. 

5) ընտրելու Կազմակերպության գործադիր մարմին. 
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6) որոշումներ ընդունելու Կազմակերպության կանոնադրությամբ 

նախատեսված մարմինների կազմավորման, ընտրության (նշանակման) կամ 

նրանց լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու (զբաղեցրած 

պաշտոնից ազատելու) մասին. 

7) կազմակերպության գործադիր մարմնի վարձատրություն նախատեսված 

լինելու դեպքում սահմանելու վարձատրության կարգը և պայմանները. 

8) ընտրելու Կազմակերպության աուդիտն իրականացնող անձին (աուդի-

տորին), եթե սույն օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն՝ Կազմակերպությունը 

ենթակա է պարտադիր աուդիտի. 

9) հաստատելու Կազմակերպության ռազմավարությունը, եթե Կազմակեր-

պությունը նախատեսում է ունենալ ռազմավարություն. 

10) առնվազն հինգ տարին մեկ հաստատելու գործադիր մարմնի կողմից 

Ժողովի գումարմանը նախորդող տարիների ընթացքում հաստատված 

Կազմակերպության գործունեության և գույքի օգտագործման տարեկան 

հաշվետվությունները. 

11) դադարեցնելու Կազմակերպության մարմինների իրավական ակտերի 

պահանջներին և կանոնադրությանը հակասող որոշումների գործողությունը. 

12) ընդունելու որոշում Կազմակերպության վերակազմակերպման մասին. 

13) ընդունելու որոշում Կազմակերպությունը լուծարելու մասին, 

բացառությամբ դատարանի վճռով լուծարվելու դեպքերի. 

14) իրականացնելու օրենքով կամ Կազմակերպության կանոնադրությամբ 

նախատեսված այլ լիազորություններ: 

3. Ժողովի՝ սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված լիազորությունները, 

բացառությամբ 1-ին, 2-րդ, 4-րդ, 11-րդ և 12-րդ կետերով սահմանվածների, 

կարող են Կազմակերպության կանոնադրությամբ կամ Ժողովի որոշմամբ 

փոխանցվել կանոնադրությամբ նախատեսված կոլեգիալ կառավարման այլ 

մարմնի: 

 

Հոդված 22. Ժողովի որոշումները 

 

1. Ժողովի որոշումներն ընդունվում են Կազմակերպության կանոնադրու-

թյամբ սահմանված կարգով: 

2. Եթե Ժողովում քննարկվում է Ժողովի որևէ մասնակցի կամ նրա հետ 

փոխկապակցված անձի (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, ամուսնու 

ծնող, զավակ, եղբայր և քույր) գույքային կամ այլ շահերի վերաբերյալ հարց, 

ապա Ժողովի տվյալ մասնակիցը քվեարկությանը չի մասնակցում: 

3. Ժողովի որոշումը, որն ընդունվել է օրենքի կամ Կազմակերպության 

կանոնադրության խախտմամբ կամ ոտնահարել է Կազմակերպության կամ 

նրա մասնակցի (անդամի) իրավունքներն ու օրինական շահերը, կարող է 

դատական կարգով անվավեր ճանաչվել Կազմակերպության կամ մասնակցի 

(անդամի) դիմումի հիման վրա: Դիմումը կարող է տրվել 60 օրվա ընթացքում` 

սկսած այն օրվանից, երբ Կազմակերպության անդամն իմացել է կամ 

պարտավոր էր իմանալ այդպիսի որոշման ընդունման մասին, եթե օրենքով 

այլ բան սահմանված չէ: 

 

Հոդված 23. Գործադիր մարմինը և նրա իրավասությունը 

 

1. Գործադիր մարմնին ընտրում է Ժողովը: Գործադիր մարմնի 

լիազորությունների ժամկետը չի կարող սահմանվել ավելի, քան հերթական 

Ժողովի գումարման` կանոնադրությամբ սահմանված պարբերականությունն 

է, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով կամ Կազմակերպության 

կանոնադրությամբ: 

2. Գործադիր մարմնի իրավասությունները ներառում են 

Կազմակերպության ընթացիկ գործունեության կառավարման, ինչպես նաև 
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Կազմակերպության կառավարման մարմինների գործունեությունն 

ապահովելուն ուղղված բոլոր հարցերը: 

3. Գործադիր մարմինը Կազմակերպության կանոնադրությանը և Ժողովի 

որոշումներին համապատասխան` 

1) ապահովում է Ժողովի կամ Կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման 

այլ մարմինների որոշումների կատարումը. 

2) կանոնադրությամբ սահմանված կարգով և չափով տնօրինում է 

Կազմակերպության գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները, գործարքներ 

է կնքում Կազմակերպության անունից. 

3) ներկայացնում է Կազմակերպությունը Արցախի Հանրապետությունում և 

օտարերկրյա պետություններում. 

4) տալիս է լիազորագրեր. 

5) բանկերում բացում է Կազմակերպության հաշվարկային (այդ թվում` 

արտարժութային) և այլ հաշիվներ. 

6) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգ-

ներ, կատարման համար տալիս է պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում 

դրանց կատարումը. 

7) հաստատում է Կազմակերպության հաստիքացուցակը և տարեկան 

ծախսերի նախահաշիվը. 

8) հաստատում է Կազմակերպության գործունեությունը կանոնակարգող 

ներքին փաստաթղթերը, այդ թվում՝ նրա առանձնացված ստորաբաժանում-

ների, հիմնարկների ներքին կարգապահական և այլ կանոնները. 

9) հաստատում է Կազմակերպության, ինչպես նաև նրա մարմինների 

հաշվետվությունները. 

10) իրականացնում է օրենքով և Կազմակերպության կանոնադրությամբ 

իրեն վերապահված այլ լիազորություններ: 

4. Գործադիր մարմինն իր լիազորություններն իրականացնելիս 

Կազմակերպության անունից հանդես է գալիս առանց լիազորագրի: 

5. Գործադիր մարմինը, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում` մարմնի 

ղեկավարը, կրում են օրենքով նախատեսված պատասխանատվություն 

օրենքների, իրավական այլ ակտերի, Կազմակերպության կանոնադրության, 

Ժողովի որոշումների կամ կնքված պայմանագրերի պահանջները 

չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 5 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հոդված 24. Կազմակերպության գործունեության հաշվետվությունը 

 

1. Կազմակերպությունը օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով 

ներկայացնում է հաշվետվություններֈ 

2. Եթե Կազմակերպության գույքի ստացման աղբյուր են հանդիսացել 

հանրային միջոցները (պետական կամ տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների և այլ հանրային միջոցներ տնօրինող մարմնի կամ 

իրավաբանական անձի միջոցները), ապա Կազմակերպությունը պարտավոր է 

յուրաքանչյուր տարի՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող մայիսի 30-ը, 

Կազմակերպությունների կողմից հրապարակվող հաշվետվությունների 

համար նախատեսված կայքում հրապարակել սույն հոդվածով նախատեսված 

հաշվետվությունը: 

3. Կազմակերպության հաշվետվությունը ներառում է` 

1) իրականացրած ծրագրերի անվանումներն ու վայրերը. 

2) տարեկան մուտքերի (դրամական և գույքային) ընդհանուր գումարը և 

ստացման աղբյուրը. 
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3) դրամական միջոցների և այլ գույքի օգտագործման, կանոնադրական 

նպատակներին ուղղված ծախսերը. 

4) իրականացրած ծրագրերի արդյունքների մասին տեղեկատվություն. 

5) անդամների, ինչպես նաև կամավորների թիվը (հաշվետու տարվա 

հունվարի 1-ի դրությամբ), այդ թվում` նշում Կազմակերպության միջոցներից 

հաշվետու տարվա ընթացքում օգտվելու մասին. 

6) Ժողովի և կոլեգիալ կառավարման այլ մարմինների նիստերի քանակը. 

7) Կազմակերպության գտնվելու վայրը: 

4. Այն Կազմակերպությունները, որոնց գույքի ստացման աղբյուր չեն 

հանդիսացել սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հանրային միջոցները, 

իրավունք ունեն Կազմակերպությունների կողմից հրապարակվող 

հաշվետվությունների համար նախատեսված կայքում հրապարակելու ինչպես 

սույն հոդվածով նախատեսված հաշվետվությունը, այնպես էլ իր 

գործունեության ցանկացած արդյունքի վերաբերյալ տեղեկություններ կամ 

նյութերֈ Սույն հոդվածով նախատեսված հաշվետվությունը պահպանվում է 

Կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված ժամկետում, որը չի 

կարող հինգ տարուց պակաս լինել: 

5. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված հաշվետվության օրինակելի 

ձևը, հրապարակման և ներկայացման կարգը հաստատում է Լիազոր 

մարմինը: 

 

Հոդված 25. Վերստուգող մարմինը 

 

1. Եթե Կազմակերպության կանոնադրությամբ նախատեսվում է 

վերստուգող մարմնի կազմավորում, ապա Կազմակերպության 

գործունեության և գույքի օգտագործման վերաբերյալ հաշվետվությունները 

Ժողովի կամ Կազմակերպության կանոնադրությամբ նախատեսված կոլեգիալ 

կառավարման այլ մարմնի հաստատմանն են ներկայացվում դրանց 

վերաբերյալ վերստուգող մարմնի եզրակացության հետ միասին: 

2. Վերստուգող մարմինն իրավասու է` 

1) տարին մեկ անցկացնելու Կազմակերպության ֆինանսատնտեսական 

գործունեության ստուգում. 

2) ծանոթանալու Կազմակերպության գործունեությանն առնչվող բոլոր 

փաստաթղթերին և Կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված 

կարգով պարտադիր քննարկման ենթակա առաջարկություններ 

ներկայացնելու նրա մարմիններին. 

3) պահանջելու և ստանալու Կազմակերպության գործունեության 

վերաբերյալ տեղեկություններ. 

4) իրականացնելու Կազմակերպության կանոնադրությամբ կամ Ժողովի 

որոշմամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

3. Սույն օրենքի 24-րդ հոդվածով նախատեսված հաշվետվությանը կից 

ներկայացվում է վերստուգող մարմնի եզրակացությունը, որն առնվազն 

պարունակում է տվյալներ` 

1) Կազմակերպության գույքի և ստացման աղբյուրների. 

2) Կազմակերպության իրականացրած ծրագրերի և դրանց արդյունավե-

տության. 

3) ծրագրերի իրականացման ընթացքում ծախսված միջոցների 

վերաբերյալ: 

 

Հոդված 26. Կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունների 

աուդիտը 

 

1. Եթե Կազմակերպությունը հաշվետու տարվա ընթացքում հանրային 

միջոցներից ֆինանսավորվել է երկու միլիոն և ավելի Հայաստանի 

Հանրապետության դրամի չափով, ապա օրենքով սահմանված կարգով 
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պետական մարմիններ ներկայացված նրա տարեկան ֆինանսական 

հաշվետվությունները՝ ոչ ուշ, քան մինչև հաջորդող տարվա մայիսի 15-ը 

հանրային միջոցներից ֆինանսավորման մասով ենթակա են պարտադիր 

աուդիտի՝ Կազմակերպության ժողովի ընտրած անկախ աուդիտորի կողմից: 

2. Անկախ աուդիտորի եզրակացությունը կցվում է սույն օրենքով 

սահմանված հաշվետվությանը: 

 

Հոդված 27. Կազմակերպության գործունեության վերահսկողությունը 

 

1. Սույն օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ օրենքով 

սահմանված կարգով վերահսկողությունն իրականացնում է Լիազոր 

մարմինը: 

2. Կազմակերպության կողմից սույն օրենքի պահանջների այնպիսի 

խախտումներ հայտնաբերվելու դեպքում, որոնք կարող են վերացվել 

Կազմակերպության ձեռնարկած միջոցառումներով, Լիազոր մարմինը 

Կազմակերպությանն առաջարկում է խախտումները վերացնելու կարգն ու 

ժամկետները: 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 6 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հոդված 28. Կազմակերպության միջազգային կապերը 

 

1. Կազմակերպությունը, իր կանոնադրությանը համապատասխան, կարող 

է անդամակցել միջազգային և օտարերկրյա ոչ առևտրային կազմակերպու-

թյուններին և ունենալ միջազգային այլ կապեր: 

2. Կազմակերպությունը, իր կանոնադրությանը համապատասխան, կարող 

է այլ պետություններում ստեղծել առանձնացված ստորաբաժանումներ` այդ 

պետությունների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, եթե Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով այլ բան նախատեսված չէ: 

 

Հոդված 29. Միջազգային և օտարերկրյա ոչ առևտրային կազմակերպու-

թյան առանձնացված ստորաբաժանումների գործունեությունը Արցախի 

Հանրապետությունում 

 

1. Սույն օրենքով Կազմակերպության գործունեությունը կանոնակարգող 

դրույթները տարածվում են նաև միջազգային կամ օտարերկրյա ոչ 

առևտրային կազմակերպության` Արցախի Հանրապետությունում գործող 

առանձնացված ստորաբաժանումների գործունեության վրա: 

2. Միջազգային կամ օտարերկրյա կազմակերպության` Արցախի 

Հանրապետությունում գործող առանձնացված ստորաբաժանումները չունեն 

իրավաբանական անձի կարգավիճակ, հաշվառվում են Արցախի 

Հանրապետությունում սահմանված կարգով և գործում են հիմնադրողի 

անունից ու նրա հաստատած կանոնադրության հիման վրա, որը չի կարող 

հակասել Արցախի Հանրապետության օրենքներին: Նրանց գործունեությունը 

կարող է դադարեցվել հիմնադրողի որոշմամբ կամ դատարանի վճռով` 

լիազոր մարմնի պահանջով, սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

նախատեսված հիմքի առկայության դեպքում: 
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Գ Լ ՈՒ Խ 7 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ 

 

Հոդված 30. Կազմակերպության վերակազմակերպումը 

 

1. Կազմակերպության վերակազմակերպման հետ կապված 

հարաբերությունները կարգավորվում են օրենքով: 

 

Հոդված 31. Կազմակերպության գործունեության կասեցումը 

 

1. Կազմակերպության գործունեությունը կարող է որոշակի ժամկետով 

կասեցվել դատարանի որոշմամբ՝ Լիազոր մարմնի դիմումի հիման վրա: 

Լիազոր մարմնի դիմումը պետք է լինի պատճառաբանված` նշելով այն 

օրենքը կամ այլ իրավական ակտը, որի խախտումը հիմք է 

Կազմակերպության գործունեությունը կասեցնելու համար, և ներկայացնելով 

խախտման փաստը հաստատող ապացույցները: 

2. Դատարանն իրավունք ունի կասեցնելու Կազմակերպության 

գործունեությունը, եթե՝ 

1) Կազմակերպությունը թույլ է տվել օրենքի կոպիտ խախտում. 

2) Կազմակերպություն հիմնադրող անձը կամ լիազորված անձը 

Կազմակերպությունը հիմնադրելիս թույլ է տվել օրենքի էական խախտում 

կամ կեղծիք: 

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի իմաստով` կոպիտ խախտում է համարվում՝ 

1) սույն օրենքի 27-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով և 

ժամկետներում խախտումները չվերացնելը. 

2) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով նախատես-

ված պատասխանատվության առավել խիստ միջոցը կիրառելուց հետո` 

երեսնօրյա ժամկետում, խախտումը չվերացնելը: 

4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի իմաստով՝ էական խախտում է համարվում 

Կազմակերպության հիմնադրման ժամանակ տեղի ունեցած այնպիսի 

խախտումը, որը եթե հայտնի լիներ հիմնադրման կամ պետական գրանցման 

պահին, ապա Կազմակերպությունը չէր հիմնադրվի կամ չէր գրանցվիֈ 

5. Կասեցման հիմքերը վերացնելու նպատակով դատարանը սահմանում է 

ողջամիտ ժամկետ: Կազմակերպության կողմից կասեցման հիմքերը 

վերացվելու վերաբերյալ ապացույցները ներկայացվում են դատարան: 

Դատարանը որոշում է կայացնում Կազմակերպության գործունեությունը 

վերսկսելու մասին, եթե ներկայացված ապացույցների հիման վրա 

եզրահանգման է գալիս կասեցման հիմք հանդիսացող խախտումները 

վերացված լինելու մասին: 

 

Հոդված 32. Կազմակերպության լուծարումը 

 

1. Լիազոր մարմինը Կազմակերպության հարկադիր լուծարման 

պահանջով դիմում է դատարան, եթե` 

1) Կազմակերպությունը գործունեության ընթացքում իրականացրել է 

սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու կամ ատելություն բորբոքելու կամ 

բռնություն կամ պատերազմ քարոզելու գործողություն. 

2) Կազմակերպության գործունեությունը սույն օրենքի 31-րդ հոդվածով 

սահմանված կարգով կասեցվել է, և կասեցման ժամանակահատվածում կամ 

մեկ տարվա ընթացքում կասեցման հիմքը չի վերացվելֈ 

2. Լիազոր մարմնի` Կազմակերպության հարկադիր լուծարման պահանջը 

պետք է լինի պատճառաբանված` նշելով այն օրենքը կամ այլ իրավական 

ակտը, որի խախտումը հիմք է Կազմակերպության լուծարման համար, և 

ներկայացնելով խախտման փաստը հաստատող ապացույցներ: 
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3. Կազմակերպությունը լուծարվում է Քաղաքացիական օրենսգրքով, 

օրենքով սահմանված կարգով, ինչպես նաև սնանկության հետևանքով: 

4. Կազմակերպությունը լուծարվելու դեպքում պարտատերերի 

պահանջները բավարարելուց հետո մնացած գույքն ուղղվում է 

Կազմակերպության կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակներին, իսկ 

դրա անհնարինության դեպքում փոխանցվում է պետական բյուջե:  

 

Գ Լ ՈՒ Խ 8 

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԵՎ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Հոդված 33. Եզրափակիչ և անցումային դրույթներ 

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը: 

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել 

«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» 2002 թվականի նոյեմբերի 

27-ի ՀՕ-16 օրենքը: 

3. Մինչև սույն օրենքով նախատեսված՝ կազմակերպությունների կողմից 

հրապարակվող հաշվետվությունների համար նախատեսված կայքի 

շահագործումը, կազմակերպությունների կողմից հաշվետվությունները 

հրապարակվում են Արցախի Հանրապետության առավել տպաքանակ 

ունեցող մամուլի միջոցով: 

4. Սույն օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասն ուժի մեջ է մտնում 2020 

թվականի օգոստոսի 1-ից: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                              Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2020թ. մայիսի 19 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-9-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2020 թվականի 

                                                                 ապրիլի 30-ին 

 

 

«ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԵՎ 

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, 

իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և 

անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» 2015 թվականի 

ապրիլի 20-ի ՀՕ-30-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 18-րդ 

կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«18) մասնակից՝ իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալի 

բաժնեմասի նկատմամբ սեփականության իրավունք ունեցող անձ կամ 

հասարակական միավորում.»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 26-րդ հոդվածի 15-րդ մասում «Իրավաբանական անձանց 

միությունների, հասարակական միավորումների» բառերը փոխարինել 

«Հասարակական միավորումների» բառերով: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 7-րդ գլխի վերնագրի «ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ԱՆՁԱՆՑ ՖԻՐՄԱՅԻՆ» բառերը փոխարինել «ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ» բառերով: 

 

Հոդված 4. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 32.1-ին հոդվածով. 

 

«Հոդված 32.1. Ոչ առևտրային կազմակերպության անվանման գրանցումը և 

գրանցումը մերժելու հիմքերը 

 

1. Ոչ առևտրային կազմակերպության անվանման գրանցումն 

իրականացվում է կազմակերպության գրանցման հետ միաժամանակ: 

2. Կազմակերպության անվան փոփոխության կամ վերակազմակերպման 

գրանցման դեպքում կազմակերպությունը նախընտրելի անվանման գրանցման 

հայտը իրավունք ունի ներկայացնելու նախօրոք: Եթե անվանումը սույն հոդվածով 

նախատեսված կարգով համարվում է թույլատրելի, ապա այն վեց ամիս 

պահպանվում է տվյալ կազմակերպության համար: Կազմակերպությունը 

պարտավոր է վեցամսյա ժամկետում ներկայացնել անվան փոփոխության կամ 

վերակազմակերպման գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, 

հակառակ դեպքում անունը կրկին հասանելի է դառնում այլ անձանց կողմից 

գրանցման համար, և վճարված պետական տուրքը չի վերադարձվում: 

3. Կազմակերպության անվանումը համադրվում է Արցախի Հանրապե-

տությունում գրանցված այլ իրավաբանական անձանց անվանումների 

շտեմարանի հետ, ինչպես նաև ստուգվում է սույն օրենքով նախատեսված՝ 

կազմակերպության անվանումը գրանցելը մերժելու հիմքերի առկայությունը: 

4. Կազմակերպության անվանման գրանցման հնարավորությունը կամ 

գրանցման մերժումը որոշվում է անհապաղ: Սույն հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ 

կետով նախատեսված դեպքերում կազմակերպության անվանման գրանցումը 

կամ գրանցման մերժումը իրականացվում է մեկօրյա ժամկետում: 

5. Կազմակերպության անվանման գրանցումը մերժվում է, եթե դրա 

տարբերակող նշանակություն ունեցող անունը` 

1) նույնական է սահմանված կարգով գրանցված այլ իրավաբանական անձի 

լրիվ անվանմանը. 
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2) նույնական է Կազմակերպության գրանցմանը նախորդող վերջին մեկ 

տարվա ընթացքում լուծարված այլ իրավաբանական անձի լրիվ անվանմանը 

(անվանման հապավմանը). 

3) պարունակում է հայհոյանքներ, վիրավորական անվանումներ, անհարիր է 

ազգային կամ հոգևոր արժեքներին, հակասում է մարդասիրության և 

բարոյականության սկզբունքներին: 

6. Կազմակերպության անվանման գրանցումը մերժելու դեպքում 

հնարավորություն է տրվում փորձելու այլ անվանում, և այդ դեպքում հավելյալ 

պետական տուրք չի գանձվում: 

7. Մերժման մասին առանձին որոշումը տրամադրվում է միայն դիմողի 

պահանջով մերժումից հետո` մեկօրյա ժամկետում: Սույն մասով նախատեսված 

գրավոր մերժումը տրամադրվում է համապատասխան պետական տուրք 

վճարելու պայմանով, որը ենթակա չէ վերադարձման: 

8. Մերժման մասին որոշումը պետք է պարունակի հիմնավորում: Այն 

ստորագրվում է գործակալության էլեկտրոնային ստորագրության միջոցով կամ 

գործակալության համապատասխան աշխատակցի ստորագրությամբ և 

ուղարկվում է դիմողի ներկայացրած էլեկտրոնային փոստի հասցեով, ինչպես նաև 

հասանելի է դառնում համացանցում՝ տեղեկատվական համակարգում 

համապատասխան ծածկագիրը մուտքագրելու պայմանով: 

9. Եթե առաջադրվող անվանումը պարունակում է օրենքով նախատեսված 

բառեր, անվանումներ, որոնց օգտագործման համար անհրաժեշտ է 

համապատասխան կարգավիճակի, արտոնագրի, թույլտվության կամ այլ հիմքի 

առկայություն, ապա նախընտրելի անվան հետ ներկայացվում է նաև 

համապատասխան թույլտվությունը կամ այլ հիմքը հավաստող փաստաթուղթ: 

Համապատասխան թույլտվությունը կամ այլ հիմքը հավաստող փաստաթուղթ 

չներկայացվելու դեպքում անվան գրանցումը մերժվում է անհապաղ: 

10. Սույն հոդվածի 9-րդ մասում նշված դեպքում անվան հաստատումը 

կատարվում է մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ սույն օրենքի 21-րդ 

հոդվածով սահմանված կարգով:»: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 36-րդ հոդվածում՝ 

1) 1-ին մասի 5-րդ կետից հանել «ֆիրմային» բառը. 

2) 8-րդ մասից հանել «, իրավաբանական անձանց միությունների» բառերը: 

 

Հոդված 6. Օրենքի 39-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5-րդ 

մասով. 

«5. Օրենքով սահմանված դեպքերում կազմակերպության գտնվելու վայրի 

փոփոխության դեպքում ներկայացվում է կազմակերպության գործադիր մարմնի 

ղեկավարի դիմումը՝ կազմակերպության գտնվելու վայրի նոր հասցեի գրանցման 

մասին: Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ և 3-րդ կետերով նախատեսված 

փաստաթղթերը ներկայացվում են դրանց առկայության դեպքում: Սույն  հոդվածի  

1-ին  մասի 2-րդ և 3-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերը չներկայացվելու 

դեպքում պետական տուրք չի գանձվում:»: 

 

Հոդված 7.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                           Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2020թ. մայիսի 19 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-10-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2020 թվականի 

                                                                 ապրիլի 30-ին 

 

 

«ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ, ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  

ԾԱԳՄԱՆ ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Ապրանքային և սպասարկման նշանների, ապրանքների 

ծագման տեղանունների մասին» 2005 թվականի մայիսի 25-ի ՀՕ-213 օրենքի 

20-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «, իրավաբանական անձանց միության» 

բառերը: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                         Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2020թ. մայիսի 19 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-11-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2020 թվականի 

                                                                 ապրիլի 30-ին 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 

օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 20-րդ հոդվածի 26.1-ին կետից հանել 

«առևտրային» և «ֆիրմային» բառերը: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 29-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

ութերորդ պարբերությամբ. 

«Կազմակերպությունն ազատվում է իր կանոնադրության փոփոխություն-

ների ու լրացումների, նոր խմբագրությամբ կանոնադրության պետական 

գրանցման կամ իր առանձնացված ստորաբաժանման կանոնադրության 

փոփոխությունների ու լրացումների, նոր խմբագրությամբ կանոնադրության 

հաշվառման համար պետական տուրքի վճարումից, եթե պետական 

գրանցումը կամ հաշվառումը պայմանավորված է պետական ռեգիստրում 

գրանցումից կամ հաշվառումից հետո ուժի մեջ մտած Արցախի 

Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտին կանոնադրությունը 

համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությամբ:»: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2020թ. մայիսի 19 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-12-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2020 թվականի 

                                                                 ապրիլի 30-ին 

 

«ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Արհեստակցական միությունների մասին» 2003 թվականի 

ապրիլի 23-ի ՀՕ-45 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 2-րդ հոդվածի չորրորդ, 

հինգերորդ, վեցերորդ և յոթերորդ պարբերություններում «իրավաբանական 

անձանց միություն» բառերը փոխարինել «ոչ առևտրային կազմակերպության 

կարգավիճակ ունեցող հասարակական միավորում» բառերով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 26-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերությունն ուժը 

կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`         Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2020թ. մայիսի 19 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-13-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2020 թվականի 

                                                                 ապրիլի 30-ին 

 

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1.  2016 թվականի փետրվարի 24-ի Քաղաքացիական օրենսգրքի 

(այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 50-րդ հոդվածի 4-րդ մասից հանել «և 

իրավաբանական անձանց միությունները» բառերը: 

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 4-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«4. Ոչ առևտրային կազմակերպություն համարվող իրավաբանական 

անձինք կարող են ստեղծվել հասարակական միավորումների, 

հիմնադրամների կամ օրենքով նախատեսված այլ ձևերով:»: 

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 52-րդ հոդվածի 2-րդ մասում՝ 

1) առաջին պարբերության «Առևտրային կազմակերպությունները» բառերը 

փոխարինել «Իրավաբանական անձինք» բառերով. 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ երրորդ և չորրորդ 

պարբերություններ. 

«Ոչ առևտրային կազմակերպությունը կարող է իր կանոնադրությամբ 

սահմանված նպատակներին համապատասխան իրականացնել ձեռնարկա-

տիրական գործունեություն, եթե դա նախատեսված է օրենքով: Ոչ առևտրային 

կազմակերպությունը կարող է ձեռնարկատիրական գործունեություն 

իրականացնելու համար ստեղծել առևտրային կազմակերպություն կամ 

դառնալ դրա մասնակից: 

Ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից իրականացվող 

ձեռնարկատիրական գործունեության նկատմամբ կիրառվում են սույն 

օրենսգրքով առևտրային կազմակերպություններ համարվող իրավաբանական 

անձանց գործունեությանը վերաբերող կանոնները, եթե այլ բան չի բխում 

օրենքից, այլ իրավական ակտից կամ իրավահարաբերության էությունից:»: 

 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 122-րդ հոդվածի 1-ին մասը «քաղաքացիների» բառից 

հետո լրացնել «և (կամ) իրավաբանական անձանց» բառերով: 

 

Հոդված 5. Օրենսգրքի 125-127-րդ հոդվածներն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից մեկ 

տարվա ընթացքում իրավաբանական անձանց միությունները պարտավոր են 

իրենց կանոնադրությունները համապատասխանեցնել «Հասարակական 

կազմակերպությունների մասին» օրենքի պահանջներին և վերագրանցվելֈ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`     

                                                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

2020թ. մայիսի 19 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-14-Ն 

 



30 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2020 թվականի 

                                                                 ապրիլի 30-ին 

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» 2005 թվականի 

մայիսի  25-ի ՀՕ-201 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 2-րդ հոդվածի 1-ին մասը 

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1. Քաղաքացիական  կացության  ակտերի  հետ կապված հարաբերու-

թյունները կարգավորվում են Ընտանեկան օրենսգրքով, Քաղաքացիա-

կան օրենսգրքով, Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով, 

սույն օրենքով և իրավական այլ ակտերով:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 4-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 4. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցում 

իրականացնող մարմինները 

 

1. Արցախի Հանրապետությունում սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 

սահմանված քաղաքացիական կացության ակտերի պետական 

գրանցումները, դրանցում փոփոխություններ, լրացումներ և ուղղումներ 

կատարելը, այդ գրանցումները չեղյալ հայտարարելը, կորած գրանցումները 

վերականգնելը, քաղաքացիական կացության ակտերի մատյանները վարելը 

կամ պահպանելը և վկայականների կրկնօրինակներ ու քաղաքացիական 

կացության ակտերի պետական գրանցումը հաստատող այլ փաստաթղթեր 

տալը, ինչպես նաև դրանցից բխող սույն օրենքով նախատեսված այլ 

գործառույթները իրականացնում են Արցախի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության համակարգում գործող 

քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմինները (այսուհետ` 

ՔԿԱԳ մարմին):   

2. Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունն 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանած կարգով 

իրականացնում է ՔԿԱԳ մարմինների գործունեության կազմակերպումը, 

համակարգումը, դրանց վերահսկումը, ինչպես նաև սույն օրենքով 

նախատեսված այլ գործառույթներ: 

3. Օտարերկրյա պետություններում սույն հոդվածի 1-ին մասով 

սահմանված գործառույթներն իրականացնում են այդ պետություններում 

գտնվող՝ Արցախի Հանրապետության հյուպատոսական հիմնարկները` սույն 

օրենքով սահմանված կարգով:»: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«2. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումն 

իրականացվում է Արցախի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարությունում գործող քաղաքացիական կացության ակտերի 

գրանցման միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգում` 

քաղաքացիական կացության ակտային գրանցում կատարելու և դրա հիման 

վրա քաղաքացուն պետական գրանցման վկայական տրամադրելու միջոցով:»: 
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Հոդված 4. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 6-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«6. Քաղաքացիական կացության ակտի գրանցման վերաբերյալ 

յուրաքանչյուր գրառում ստորագրվում է կատարող ՔԿԱԳ մարմնի 

աշխատողի ու ՔԿԱԳ մարմնի ղեկավարի կողմից և հաստատվում է ՔԿԱԳ 

մարմնի կնիքով: 

Քաղաքացիական կացության ակտի գրանցման վերաբերյալ գրառումը 

ենթակա չէ տրամադրման, բացառությամբ սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասով նախատեսված դեպքերի:»: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 8-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 8.  Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման 

վկայականը և քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման 

մասին տեղեկանքը 

 

1. Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականը և 

քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման մասին տեղեկանքը 

քաղաքացիական կացության ակտային գրանցման հիման վրա և դրա 

վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող, Արցախի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարությունում գործող քաղաքացիական 

կացության ակտերի գրանցման միասնական էլեկտրոնային կառավարման 

համակարգում ինքնաշխատ պատրաստվող էլեկտրոնային փաստաթղթեր են, 

որոնք տրամադրվում են նաև փաստաթղթային կրիչով: 

2. Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականը և 

քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման մասին տեղեկանքը 

տրամադրող մարմնի ղեկավարի ստորագրությամբ և այդ մարմնի կնիքով 

հաստատված ուղարկվում են քաղաքացիական կացության ակտային 

գրանցման մեջ նշված անձանց՝ www.e-citizen.am կայքի պաշտոնական, 

ինչպես նաև դիմողի տրամադրած էլեկտրոնային փոստի հասցեներին: 

Դիմողի պահանջով տրվում է էլեկտրոնային փաստաթղթի արտատպումը 

(պատճենը): 

3. Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականը և 

քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման մասին տեղեկանքը 

ստորագրվում են քաղաքացիական կացության ակտը գրանցող կամ դրա մեջ 

ուղղում, փոփոխություն կամ լրացում կատարող, ինչպես նաև վկայական կամ 

տեղեկանք տրամադրող համապատասխան ՔԿԱԳ մարմնի ղեկավարի 

կողմից և հաստատվում ՔԿԱԳ մարմնի կնիքով: 

4. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման 

վկայականի և քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման 

մասին տեղեկանքի վրա զետեղվում են Արցախի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարությունում գործող քաղաքացիական 

կացության ակտերի գրանցման միասնական էլեկտրոնային կառավարման 

համակարգի միջոցով գեներացվող համարանիշը և արագ արձագանքման 

ծածկագիրը: 

5. Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականի և 

քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման մասին տեղեկանքի 

իսկության ստուգումը կատարվում է սույն հոդվածի 4-րդ մասով ամրագրված 

համարանիշը մուտքագրելով պաշտոնական փաստաթղթերի վավերակա-

նության ստուգման միասնական համակարգ կամ օգտագործելով 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցները` արագ արձագանքման 

ծածկագրի միջոցով: 

6. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումների 

վկայականների ձևանմուշները, դրանց լրացման կարգը, քաղաքացիական 

կացության ակտերի պետական գրանցման փաստը հաստատող այլ 
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փաստաթղթերի ձևաթղթերի նմուշները, ինչպես նաև դրանց ոչնչացման 

կարգը հաստատում է Արցախի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարը: 

7. Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականի, 

վկայականի կրկնօրինակի և քաղաքացիական կացության ակտի պետական 

գրանցման մասին տեղեկանքի տրամադրման կարգը և ժամկետները սահ-

մանում է Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարը:»: 

 

Հոդված 6. Օրենքի 9-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1. Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականի 

կրկնօրինակը տրվում է Արցախի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարությունում գործող քաղաքացիական կացության ակտերի գրանց-

ման միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգի միասնական 

էլեկտրոնային գրանցամատյանում գրառված ակտային գրանցումների հիման 

վրա այն մարմնի կնիքով և ղեկավարի ստորագրությամբ, որին վկայականի 

կրկնօրինակ ստանալու դիմում է ներկայացվել:». 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-ին մաս. 

«1.1. Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման 

վկայականի կրկնօրինակի տրամադրման դիմում կարող է ներկայացվել սույն 

օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված մարմիններ` անկախ քաղաքացիական 

կացության ակտի գրանցման կամ դիմողի մշտական բնակության վայրից:». 

3) 4-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«4. Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականի 

կրկնօրինակի տրամադրման կարգը և ժամկետները սահմանում է Արցախի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարը:»: 

 

Հոդված 7. Օրենքի 9.1-ին հոդվածի 3-րդ մասում լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ նախադասություն. 

«Միասնական գրանցամատյանում ձևավորվող բոլոր փաստաթղթերը 

ստորագրվում և կնքվում են էլեկտրոնային եղանակով:»: 

 

Հոդված 8. Օրենքի 9.2-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 9.2. Քաղաքացիական կացության ակտերի համար դիմելը 

 

1. Սույն օրենքով նախատեսված՝ ՔԿԱԳ մարմիններ դիմում ներկայացնելու 

պահանջը համարվում է կատարված, երբ դիմող անձը ՔԿԱԳ մարմնի 

աշխատակցին է տրամադրում դիմումը պատրաստելու համար անհրաժեշտ 

ամբողջ տեղեկատվությունը և ստորագրում էլեկտրոնային կառավարման 

համակարգի միջոցով պատրաստված դիմումը: 

2. Եթե դիմողը տեսողական խանգարում ունեցող անձ է, ապա ՔԿԱԳ 

մարմնի աշխատակիցը բարձրաձայն ընթերցում է դիմումի 

բովանդակությունն ամբողջությամբ` առնվազն մեկ վկայի ներկայությամբ: 

Վկան դիմումի վրա ստորագրություն դնելու միջոցով հաստատում է իր 

ներկայությամբ դիմումի բովանդակությունը ՔԿԱԳ աշխատակցի կողմից 

ընթերցված և դիմողի համար պարզաբանված լինելու փաստը: 

3. Սույն օրենքով նախատեսված դիմումները կարող են ներկայացվել սույն 

օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված մարմիններ` ըստ դիմողի 

նախընտրության:»: 

 

Հոդված 9. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը: 

 

Հոդված 10. Օրենքի 15-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել: 
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Հոդված 11. Օրենքի 16-րդ և 17-րդ հոդվածների 4-րդ մասերում 

«պայմանագրի» բառից հետո լրացնել «և ԴՆԹ-ի (դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթու) 

որոշման» բառերը: 

 

Հոդված 12. Օրենքի 22-րդ հոդվածում. 

1) 1-ին մասի «ա» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«ա) երեխայի անունը, հայրանունը, ազգանունը, սեռը, ծնողների 

փոխադարձ համաձայնությամբ և ցանկությամբ՝ նաև ազգությունը, ծննդյան 

վայրը և ժամանակը.», 
2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4-6-րդ մասեր. 

«4. Ծննդի ակտային գրանցման մեջ որպես երեխայի ծննդյան վայր նշվում է 

երեխայի փաստացի ծննդյան վայրը կամ այն վայրը, որտեղ գտնվել է երեխան 

(շրջանի, քաղաքային կամ գյուղական համայնքի անվանումը): 

5. Եթե երեխան ծնվել է տրանսպորտային միջոցում` ուղերթի ընթացքում, 

ապա որպես երեխայի ծննդյան վայր նշվում է այն վայրը, որտեղով ծննդյան 

պահին տեղաշարժվում է այդ տրանսպորտային միջոցը, բացառությամբ 

օդային և ջրային տրանսպորտի համար օրենսդրությամբ սահմանված 

դեպքերի: 

6. Անձի ծննդյան ակտային գրանցման մեջ լրացվում են կյանքի ընթացքում 

այդ անձի վերաբերյալ կատարված բոլոր քաղաքացիական կացության 

ակտերի գրանցումների վերաբերյալ տեղեկությունները:»: 

 

Հոդված 13. Օրենքի 23-րդ հոդվածի «ա» կետում «ազգանունը,» բառից հետո 

լրացնել «սեռը,» բառը: 

 

Հոդված 14. Օրենքի 23-րդ հոդվածի «ե» կետում, 30-րդ հոդվածի «դ» կետում, 

38-րդ  հոդվածի 1-ին մասի «զ» կետում, 43-րդ հոդվածի «ե» կետում, 56-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի «զ» կետում, 62-րդ հոդվածի «դ» կետում, 68-րդ հոդվածի 

«դ» կետում «ժամանակը» բառից հետո լրացնել «և տրամադրող ՔԿԱԳ մարմնի 

անվանումը» բառերը: 

 

Հոդված 15. Օրենքի 25-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 16. Օրենքի 26-րդ հոդվածի 2-րդ մասում և 27-րդ հոդվածի 7-րդ 

մասում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքով» 

բառերը փոխարինել «Ընտանեկան օրենսգրքով» բառերով: 

 

Հոդված 17. Օրենքի 32-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 18. Օրենքի 40-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 19. Օրենքի 49-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 20. Օրենքի 58-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«2. Անվան փոխման պետական գրանցումը կատարվում է ՔԿԱԳ 

մարմնում` Արցախի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարության համաձայնությամբ:»: 

 

Հոդված 21. Օրենքի 64-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

2-րդ պարբերություն. 

«Արցախի Հանրապետությունում գրանցվում է Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացիների, Արցախի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող, ինչպես 
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նաև Արցախի Հանրապետության տարածքում մահացած օտարերկրյա 

քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց մահը:»: 

 

Հոդված 22. Օրենքի 65-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 23. Օրենքի 67-րդ հոդվածում` 

1) վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 67. Մահվան ակտի գրառման բովանդակությունըֈ Մահացած ան-

ձանց վերաբերյալ փաստաթղթերը փոխանցելը». 

 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3-րդ մաս. 

«3. ՔԿԱԳ մարմինը մահացած անձանց անձը հաստատող փաստաթղթերը 

մեկամսյա պարբերականությամբ փոխանցում է Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանության լիազոր մարմին, իսկ մահացած զինծառայողների 

զինվորական գրքույկները` 15-օրյա պարբերականությամբ 

համապատասխան տարածքային զինվորական կոմիսարիատներ:»: 

 

Հոդված 24. Օրենքի 71-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«1. Քաղաքացիական կացության ակտային գրանցման մեջ ուղղում, 

լրացում կամ փոփոխություն կատարվում են այն անձի դիմումի հիման վրա, 

որի վերաբերյալ կատարված է գրանցումը կամ նրա լիազորած անձի դիմումի 

հիման վրա:»: 

 

Հոդված 25. Օրենքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասում, 5-րդ հոդվածում, 6-րդ 

հոդվածի  6-րդ մասում, 7-րդ հոդվածի 2-րդ և 8-րդ մասերում, 9.1-ին հոդվածի 

1-ին մասում, 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասում, 12-րդ հոդվածում, 13-րդ հոդվածի 

2-րդ մասում, 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետում, 26-րդ հոդվածի 6-րդ 

մասում, 27-րդ հոդվածի  1-1.2-րդ մասերում, 5-րդ և 8-րդ մասերում, 58-րդ 

հոդվածի 5-րդ մասում, 60-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերում, 69-րդ հոդվածի 

1-ին մասում, 70-րդ հոդվածում, 72-74-րդ հոդվածներում,  76-81-րդ հոդվածնե-

րում «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Արցախի» բառով: 

 

Հոդված 26. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 

2019 թվականի սեպտեմբերի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                   Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2020թ. մայիսի 19 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-15-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2020 թվականի 

                                                                 ապրիլի 30-ին 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀO-

104 օրենքի 7-րդ հոդվածի «գ» կետում և 14-րդ հոդվածի աղյուսակի 4-րդ կետի 

«ե» ենթակետում «կրկնակի վկայականներ» բառերը փոխարինել 

«վկայականների կրկնօրինակներ» բառերով: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2020թ. մայիսի 19 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-16-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված  է 2020 թվականի 

                                                                 ապրիլի 30-ին 

«ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 2008 թվականի 

դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-1-Ն օրենքի 33-րդ հոդվածի 2-րդ մասում լրացնել 

հետևյալ բովանդակությամբ 3.1-ին կետ. 

«3.1) միջոցներ է ձեռնարկում իր համայնքում երեխաների ծնունդների 

չգրանցման դեպքերը բացահայտելու և այդ ծնունդների պետական 

գրանցումներն ապահովելու ուղղությամբ, օրենքով սահմանված դեպքերում և 

կարգով տալիս է երեխայի ծննդի պետական գրանցման գրավոր 

հայտարարություն.»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                    Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2020թ. մայիսի 19 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-17-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված  է 2020 թվականի 

                                                                 ապրիլի 30-ին 

 

 

«ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» 2017 թվականի 

դեկտեմբերի 21-ի ՀՕ-77-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 8-րդ հոդվածի` 

1) 3-րդ մասում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային» 

բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության բյուջետային» բառերով. 

2) 4-րդ մասում «հայտը (նախահաշիվը)» բառերից հետո «Կառավարու-

թյան» բառը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության կառավարության 

(այսուհետ՝ Կառավարություն)» բառերով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «օրենքին համապատաս-

խան» բառերը փոխարինել «օրենքով» բառով: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասում «մեկ ամսվա» բառերը 

փոխարինել «երեք ամսվա» բառերով: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 14-րդ հոդվածում՝ 

1) 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1. Պաշտպանի լիազորությունների դադարման կամ ժամանակավոր 

բացակայության ընթացքում, այդ թվում՝ արձակուրդում գտնվելու, գործուղման 

դեպքերում նրան փոխարինում է Պաշտպանի աշխատակազմի դեպարտա-

մենտի ղեկավարը:». 
2) 2-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել. 

3) 3-րդ մասում «35-րդ հոդվածի 4-րդ մասով» բառերը փոխարինել «35-րդ 

հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով» բառերով: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 16-րդ հոդվածում՝ 

1) 2-րդ մասում «փոստի» բառը փոխարինել «փոստով, առցանց» բառերով. 

2) 4-րդ մասի առաջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«Այլ անձի իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության 

նպատակով Պաշտպանին կարող են դիմել այդ անձի ներկայացուցիչը, 

իրավահաջորդը, ժառանգը, ինչպես նաև երեխաների, անգործունակ և 

սահմանափակ գործունակ անձանց փոխարեն՝ խնամակալության և 

հոգաբարձության մարմինները, իսկ ազատությունից զրկված անձանց ու 

զինծառայողների փոխարեն՝ նրանց մերձավոր ազգականները:»: 

 

Հոդված 6. Օրենքի 17-րդ հոդվածի 5-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ՝ 

«5. Առցանց դիմելու կարգը հաստատում է Պաշտպանը:»: 

 

Հոդված 7. Օրենքի 20-րդ հոդվածում՝ 

1) 2-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել. 

2) 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3. Բողոքը քննարկման ընդունելու մասին որոշման օրինակը բողոք 

ներկայացրած անձին ուղարկելու  հետ միաժամանակ Պաշտպանը նրան 
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ծանուցում է առ այն, որ Պաշտպանին բողոք ներկայացնելը չի կասեցնում իր 

խախտված իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության համար իրա-

վասու մարմին կամ դատարան դիմելու համար սահմանված ժամկետները:»: 

 

Հոդված 8. Օրենքի 21-րդ հոդվածում` 

1) 2-րդ մասի «Բողոքը չի քննարկվում» բառերից հետո լրացնել «, իսկ 

բողոքի կապակցությամբ սկսված քննարկումը դադարեցվում է նաև» բառերը. 

2) 3-րդ մասի երկրորդ նախադասությունը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«Բողոքը չի քննարկվում, իսկ բողոքի կապակցությամբ սկսված 

քննարկումը դադարեցվում է նաև այն դեպքում, երբ բողոքի 

ուսումնասիրության կամ քննարկման ընթացքում բարձրացված հարցն ստացել 

է լուծում, դրանում բարձրացված նույն հարցով դիմում է ներկայացվել 

դատարան, առկա է նույն հարցի վերաբերյալ դատարանի վերջնական 

դատական ակտ, կամ այն անձը, որի իրավունքների ենթադրյալ խախտմանն 

առնչվել է բողոքը, մահացել է կամ օրինական ուժի մեջ է մտել նրան անհայտ 

բացակայող կամ մահացած ճանաչելու վերաբերյալ դատարանի վճիռը:». 

3) 4-րդ  մասում  «Պաշտպանը  բողոքը  չի  քննարկում»  բառերից  հետո   

լրացնել «, իսկ բողոքի կապակցությամբ սկսված քննարկումը դադարեցվում է» 

բառերը, իսկ «Պաշտպանին» բառից հետո լրացնել «, կամ նույն հարցի 

վերաբերյալ կամ միևնույն հիմքերով բողոք Պաշտպանի կողմից 

ուսումնասիրվել կամ քննարկվել է:» բառերը, 

4) 5-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«5. Բողոքը չքննարկելու մասին որոշման օրինակը բողոք ներկայացրած 

անձին ուղարկելու հետ միաժամանակ Պաշտպանը նրան պարզաբանում է 

բողոքը չքննարկելու հիմքերը, ինչպես նաև, անհրաժեշտության  դեպքում, 

Պաշտպանի լիազորությունները և Պաշտպանին դիմելու՝ օրենքով 

նախատեսված կարգը:»: 

 

Հոդված 9. Օրենքի 22-րդ հոդվածում՝ 

1) 1-ին մասում «շահագրգիռ անձին» բառերը փոխարինել «բողոք 

ներկայացրած անձին» բառերով. 

2) 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«2. Բողոք ներկայացրած անձին իր իրավունքների և ազատությունների 

պաշտպանության հնարավորությունները ներկայացնելու մասին որոշման 

օրինակը բողոք ներկայացրած անձին ուղարկելու հետ միաժամանակ 

Պաշտպանն այդ որոշման առանձին հավելվածով ներկայացնում է նրա 

իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանությանը վերաբերող այն բոլոր 

հնարավորությունները, որոնցից նա չի օգտվել կամ կարող է օգտվել:»: 

 

Հոդված 10. Օրենքի 23-րդ հոդվածում՝ 

1) 1-ին մասի  «այդ մարմնի կամ կազմակերպության» բառերը փոխարինել 

«նրա» բառով, «ներկայացնողի» բառից հետո լրացնել «գրավոր» բառը, իսկ 

«նպատակով» բառից հետո լրացնել «բողոքը» բառը. 

2) 2-րդ մասից «բողոք ներկայացրած անձի համաձայնությամբ» բառերը 

հանել. 

3) 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3. Բողոքն այլ մարմնի կամ կազմակերպության քննարկմանը փոխանցելու 

մասին որոշման օրինակը բողոք ներկայացրած անձին ուղարկելու հետ 

միաժամանակ Պաշտպանը նրան ծանուցում է առ այն, որ Պաշտպանին 

ներկայացված բողոքի վերաբերյալ պարզաբանումները կտրամադրվեն 

համապատասխան մարմնի կամ կազմակերպության կողմից:»: 
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Հոդված 11. Օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետում «պահանջել» 

բառը փոխարինել «պահանջելու» բառով, իսկ «ստանալ» բառը՝ «ստանալու» 

բառով: 

 

Հոդված 12. Օրենքի 26-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերում «պատճենը» 

բառը փոխարինել «օրինակը» բառով: 

 

Հոդված 13. Օրենքի 28-րդ հոդվածի՝ 

1) 2-րդ մասում «ակտը» բառը փոխարինել «ակտն ընդունելու,» բառերով. 

2) 4-րդ մասում «Արցախի Հանրապետության կառավարության» բառերը 

փոխարինել «Կառավարության» բառով: 

 

Հոդված 14. Օրենքի 29-րդ հոդվածի՝ 

1) 1-ին մասի 1-ին կետում «այցելությունների» բառը փոխարինել «այցերի» 

բառով. 

2) 2-րդ կետից հանել «հատուկ» բառը: 

 

Հոդված 15. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 29.1-ին 

հոդվածով. 

 

«Հոդված  29.1 Պաշտպանի լիազորությունները հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց  իրավունքների  պաշտպանության  հարցում 

 

1. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության 

ոլորտում Պաշտպանն իրավասու է՝ 

1) իրականացնելու պարբերական, ինչպես նաև ըստ անհրաժեշտության 

անարգել այցեր այն հաստատություններ, որտեղ գտնվում են հաշմանդամու-

թյուն ունեցող անձինք: Պաշտպանը պարտավոր չէ նախապես տեղեկացնել 

այցերի ժամանակի և նպատակի մասին. 

2) հանդես գալու հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներին 

առնչվող հրապարակային զեկույցներով. 

3) իրավասու մարմիններ ներկայացնելու հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց իրավունքներին վերաբերող իրավական ակտերի կամ դրանց 

նախագծերի կամ պրակտիկայի կատարելագործման վերաբերյալ 

առաջարկություններ. 

4) իրականացնելու սույն օրենքով սահմանված այլ լիազորություններ:»ֈ 

 

Հոդված 16. Օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասում «Պաշտպանի աշխատա-

կազմում պետական ծառայության» բառերը փոխարինել «Մարդու իրավունք-

ների պաշտպանի աշխատակազմում պետական ծառայության (այսուհետ` 

Պաշտպանի աշխատակազմում պետական ծառայություն)» բառերով: 

 

Հոդված 17. Օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի «՝ Մարդու իրավունքների 

պաշտպանի աշխատակազմում պետական ծառայություն (այսուհետ նաև` 

Պաշտպանի աշխատակազմում պետական ծառայություն) անվանմամբ» 

բառերը հանել: 

 

Հոդված 18. Օրենքի 35-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ  

5-րդ մաս. 

«5. Պաշտպանի աշխատակազմի կանոնադրությունն ու կառուցվածքը 

հաստատում և փոփոխում է Պաշտպանըֈ»: 

 

Հոդված 19. Օրենքի 38-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «Պաշտպանի 

հատուկ հանձնարարությամբ» բառերը: 
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Հոդված 20. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                         Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2020թ. մայիսի 19 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-18-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2020 թվականի 

                                                                 ապրիլի 30-ին 

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Պետական կենսաթոշակների մասին» 2011 թվականի նոյեմբերի  

30-ի ՀՕ-60-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 9-րդ հոդվածի 5-րդ մասում, 18-րդ և 25-

րդ հոդվածների 3-րդ մասերում «ցմահ» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ 

օրենքով սահմանված կարգով կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը 

դադարեցնելու դեպքերի» բառերը: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 3-րդ մասից հանել «Համատեղությամբ 

աշխատած ժամանակահատվածը մասնագիտական աշխատանքային ստաժում 

չի հաշվառվում:» նախադասությունը: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին պարբերությունում 

«անձամբ» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ սույն մասի 2-րդ 

պարբերությունում նշված դեպքի» բառերը և լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ նոր պարբերություն. 

«Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության 

պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու կամ 

մարտական հերթապահություն կամ հատուկ առաջադրանք կատարելու, կամ 

ծառայողական պարտականությունները կատարելու ժամանակ ստացած 

վնասվածքի կամ խեղման պատճառով (պատճառական կապով) հաշմանդամ 

ճանաչված անձին կենսաթոշակ է  նշանակվում նաև լիազորագրով, եթե 

կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անձը հիվանդանոցային ձևով 

(պայմաններում) բուժվում է օտարերկրյա պետությունում (ներառյալ՝ 

հիվանդանոցային ձևով ախտորոշիչ հետազոտությունները և 

վերականգնողական բուժումը)ֈ»: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝ 

1) 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1) կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերելու (այդ թվում՝ կենսաթոշակի 

իրավունք տվող տարիքը լրանալու) օրվանից, եթե կենսաթոշակ նշանակելու 

դիմումը ներկայացվել է այդ օրվանից հետո՝ երեք ամսվա ընթացքում.». 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5-րդ կետ. 

«5) կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարելու օրվանից, եթե անձը 

կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարելու օրվա դրությամբ ունի այլ 

տեսակի կենսաթոշակի իրավունք և այդ տեսակի կենսաթոշակ նշանակելու 

դիմումը ներկայացրել է կենսաթոշակ ստանալու իր իրավունքը դադարելու 

օրվանից հետո՝ վեց ամսվա ընթացքում:»: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 35-րդ հոդվածի 13-րդ մասում «հաստատությունում» 

բառից հետո լրացնել «կամ սովորում է ռազմական ուսումնական 

հաստատությունում» բառերը: 

 

Հոդված 6. Օրենքի 36-րդ հոդվածում՝ 

1) 1-ին մասի 3-րդ պարբերությունում «կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը 

դադարեցնելու ամսվան» բառերը փոխարինել «կենսաթոշակառուի մահվան 

ամսվանից հաշված՝» բառերով. 
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2) 3-րդ մասում «այլ անդամին՝» բառերից հետո լրացնել «զավակին, ծնողին, 

թոռանը, եղբորը, քրոջը, տատին, պապին, հորեղբորը, հորաքրոջը, քեռուն, 

մորաքրոջը՝» բառերը. 

3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4.1-ին մաս. 

«4.1. Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության 

պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու կամ 

մարտական հերթապահություն կամ հատուկ առաջադրանք կատարելու, կամ 

ծառայողական պարտականությունները կատարելու ժամանակ ստացած 

վնասվածքի կամ խեղման պատճառով (պատճառական կապով) հաշմանդամ 

ճանաչված անձի կենսաթոշակ վճարելը դադարեցված լինելու դեպքում 

զինվորական կենսաթոշակի չվճարված գումարը վճարվում է նաև 

լիազորագրով, եթե կենսաթոշակառուն հիվանդանոցային ձևով 

(պայմաններում) բուժվում է օտարերկրյա պետությունում (ներառյալ՝ 

հիվանդանոցային ձևով ախտորոշիչ հետազոտությունները և 

վերականգնողական բուժումը)ֈ Այս դեպքում չվճարված կենսաթոշակի 

գումարը վճարվում է կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ունենալու ամբողջ 

ժամանակահատվածի համար (անկախ սույն հոդվածի 1-ին մասի պահանջից), 

բայց ոչ ավելի, քան մինչև հիվանդանոցային ձևով (պայմաններում) բուժումն 

ավարտվելըֈ»: 

 

Հոդված 7. Օրենքի 38-րդ հոդվածի՝ 

1) 1-ին մասի 2-րդ կետում «աշխատած լինելու մասին տեղեկանք՝ 

դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը» բառերը փոխարինել «աշխատած 

ժամանակահատվածն աշխատանքային ստաժում հաշվառելու դիմում՝ 

դիմումը» բառերով. 

2) 5-րդ մասի 1-ին նախադասությունում «լրացուցիչ փաստաթուղթ 

(տեղեկատվություն), որի» բառերը փոխարինել «փաստաթուղթ (տեղեկատ-

վություն), որը հաշվի առնելու» բառերով, իսկ 2-րդ նախադասությունում 

«լրացուցիչ» բառը՝ «այդ» բառով: 

 

Հոդված 8. Օրենքի 41-րդ հոդվածում՝ 

1) 1-ին մասի 11-րդ և 12-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել. 

2) 3-րդ մասի 2-րդ կետում «ամսին հաջորդող ամսվա 1-ից» բառերը 

փոխարինել «օրվանից» բառով, իսկ 8-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել. 

3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.3-րդ մաս. 

«3.3. Կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցնելուց հետո Արցախի 

Հանրապետության հետ կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում 

միջպետական համաձայնագիր կնքած պետությունից ստացված կենսաթոշակի 

գործի հիման վրա կենսաթոշակ նշանակելիս գործում առկա՝ մինչև 

կենսաթոշակի գործը Արցախի Հանրապետությունից այդ պետություն 

տեղափոխելը (կամ կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցնելը) գործող 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվարկված ստաժը պահպանվում է 

նույնությամբ, եթե օրենսդրությամբ սահմանված չեն ստաժի հաշվարկման 

ավելի բարենպաստ պայմաններ: Այս դեպքում եթե սույն օրենքով սահմանված 

կարգով հաշվարկված կենսաթոշակի չափը ցածր է մինչև կենսաթոշակի գործը 

տեղափոխելը (կամ կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցնելը) 

Արցախի Հանրապետությունում վճարված կենսաթոշակի չափից, ապա 

կենսաթոշակը վճարվում է նախկին չափով: Սույն մասի դրույթները չեն 

տարածվում այն դեպքերի վրա, երբ կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը 

դադարեցվել է կենսաթոշակի գործում կեղծ (ոչ հավաստի) փաստաթղթեր 

հայտնաբերելու հիմքովֈ». 

4) 5-րդ մասում «վերսկսելու» բառից հետո լրացնել «, քրեակատարողական 

հիմնարկում գտնվող կամ հոգեբուժական հաստատությունում բուժվող անձի 

կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը վերականգնելու և կենսաթոշակ վճարելը 

վերսկսելու» բառերը: 
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Հոդված 9. Օրենքի 43.1-ին հոդվածի 1-ին մասում «նույն ժամանակահատ-

վածում» բառերը փոխարինել «կենսաթոշակի գումարն ավել վճարված 

ժամանակահատվածում» բառերով: 
 

Հոդված 10. Օրենքի 44-րդ հոդվածի 1-ին մասում «մահանալու դեպքում» 

բառերը փախարինել «մահանալու կամ այդ ժամկետում վերափորձաքննության 

ներկայանալու, սակայն մինչև բժշկասոցիալական փորձաքննություն 

իրականացնող իրավասու պետական մարմնի կողմից այդ անձի վերաբերյալ 

որոշում կայացնելը մահանալու դեպքերում» բառերով: 

 

Հոդված 11. Օրենքի 50-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում «լիազոր 

մարմին» բառերը փոխարինել «կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանում» 

բառերով: 

 

Հոդված 12. Օրենքի 55-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

7-րդ մաս. 

«7. Եթե աշխատանքային և զինվորական կենսաթոշակ ստանալու 

իրավունքը հինգ տարի, իսկ սոցիալական կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը 

տասներկու ամիս անընդմեջ կենսաթոշակ չվճարելու հիմքով դադարեցվել է 

մինչև 2020 թվականի մայիսի 1-ը, ապա՝ 

1) կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը վերականգնվում է, կենսաթոշակ 

վճարելը վերսկսվում է դիմումի հիման վրա` դիմելու ամսին հաջորդող ամսվա 

1-ից, եթե կենսաթոշակառուն, իսկ 14 տարեկան չդարձած անչափահաս 

կենսաթոշակառուի կամ խնամակալության տակ գտնվող կենսաթոշակառուի 

դեպքում (եթե կենսաթոշակառուն Արցախի Հանրապետությունում է)` նրա 

օրինական ներկայացուցիչը (ծնողը, որդեգրողը կամ խնամակալը) գրավոր 

դիմումը և անհրաժեշտ մյուս փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ. 

2) կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը վերականգնվելու դեպքում 

չվճարված կենսաթոշակի գումարը վճարվում է դիմումը ներկայացնելու 

ամսվան նախորդող մեկ տարվա այն ժամանակահատվածի համար, որի 

ընթացքում կենսաթոշակառուն կենսաթոշակ ստանալու իրավունք է ունեցել, 

բայց ոչ ավելի, քան մինչև աշխատանքային և զինվորական կենսաթոշակ 

ստանալու իրավունքը հինգ տարի, իսկ սոցիալական կենսաթոշակ ստանալու 

իրավունքը տասներկու ամիս անընդմեջ կենսաթոշակ չվճարելու հիմքով 

դադարեցվելը. 

3) անձի մահանալու դեպքում հուղարկավորությունը կատարած անձին 

թաղման նպաստ չի նշանակվում (չի վճարվում), իսկ մահվան պատճառով 

չվճարված կենսաթոշակի գումարը հաշվարկվում է կենսաթոշակառուի 

մահվան ամսվանից հաշված՝ նախորդող մեկ տարվա այն 

ժամանակահատվածի համար, որի ընթացքում նա կենսաթոշակ ստանալու 

իրավունք է ունեցել, բայց ոչ ավելի, քան մինչև աշխատանքային և զինվորական 

կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը հինգ տարի, իսկ սոցիալական 

կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը տասներկու ամիս անընդմեջ կենսաթոշակ 

չվճարելու հիմքով դադարեցվելըֈ Այս դեպքում չվճարված կենսաթոշակի 

գումարը վճարվում է՝ հաշվի առնելով Օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մասըֈ»: 
 

Հոդված 13. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`    

                                                                                         Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

2020թ. մայիսի 19 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-19-Ն 



44 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2020 թվականի 

                                                                 ապրիլի 30-ին 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական 

երաշխիքների  մասին» 2014  թվականի  դեկտեմբերի  25-ի ՀՕ-68-Ն  օրենքի  

(այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում «Դատախազության 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 48-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 2-րդ և 9-րդ կետերով» բառերը փոխարինել «Դատախազության մասին» 

օրենքի 61-րդ հոդվածի  1-ին մասի 2-րդ կետով և 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ 

կետով» բառերով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 9-րդ հոդվածի՝ 

1) 1-ին մասի 1-ին պարբերությունում «կետերով» բառից հետո լրացնել «կամ 

«Դատախազության մասին» օրենքի 61-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ 

կետերով» բառերը. 

2) 5-րդ մասի 2-րդ պարբերությունում «2-րդ կետով» բառերից հետո լրացնել 

«կամ Դատական օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով և 136-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով» բառերը: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`             Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2020թ. մայիսի 19 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-20-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2020 թվականի 

                                                                 ապրիլի 30-ին 

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-

104 օրենքի 20-րդ հոդվածի աղյուսակում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

42-րդ կետ. 

 

  « 42. հարկային մարմնից անհատական հաշվի 

քաղվածքը փաստաթղթային տեսքով տվյալ 

օրացուցային տարվա ընթացքում մեկ անգամից 

ավելի ստանալու համար 

բազային տուրքի 

չափով 
 

 

 

»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:  

 

 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-21-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2020 թվականի 

                                                                 ապրիլի 30-ին 

 

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. 2016 թվականի փետրվարի 24-ի Քաղաքացիական օրենսգիրքը 

(այսուհետ՝ Օրենսգիրք) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 416.1-ին և 416.2-

րդ հոդվածներով. 

 

«Հոդված 416.1. Էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայություն 

մատուցողի սահմանափակ պատասխանատվությունը 

 

1. Էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայություն մատուցողը 

պատասխանատվություն չի կրում երրորդ անձանց կողմից իր 

տեղեկատվական համակարգի միջոցով փոխանցված էլեկտրոնային 

փաստաթղթի բովանդակության, ինչպես նաև այն փոխանցելու միջոցով 

երրորդ անձանց միջև ծագած պարտավորությունների համար, եթե այլ բան 

նախատեսված չէ օրենքով կամ ծառայություն մատուցողի հետ կնքված 

պայմանագրով: 

2. Էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայություն մատուցողը 

պատասխանատվություն է կրում, եթե առանց լիազորության կամ 

լիազորությունների սահմանազանցմամբ` 

1) այլ անձի անունից փոխանցել է էլեկտրոնային փաստաթուղթը. 

2) այլ անձի անունից ընտրել է փոխանցված էլեկտրոնային 

փաստաթուղթն ստացողին. 

3) ընտրել և փոփոխել է այլ անձի էլեկտրոնային փաստաթուղթը: 

 

Հոդված 416.2. Էլեկտրոնային առևտրային հարթակ շահագործողի 

պատասխանատվության հիմքերը 

 

1. Երրորդ անձանց համար պայմանագրեր կնքելու կամ կատարելու 

հարթակ ծառայող ինտերնետային կայքի կամ էլեկտրոնային հավելվածի 

շահագործողը (էլեկտրոնային առևտրային հարթակի շահագործողը) երրորդ 

անձանց միջև կնքված պայմանագրերից ծագող պարտավորությունների 

համար պատասխանատվություն չի կրում, եթե այլ բան նախատեսված չէ 

օրենքով, էլեկտրոնային առևտրային հարթակ շահագործողի ու երրորդ անձի 

միջև կնքված պայմանագրով: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասը չի գործում, եթե էլեկտրոնային առևտրային 

հարթակ շահագործողն էլեկտրոնային առևտրային հարթակը շահագործել է 

օրենքի պահանջների խախտմամբ:»: 

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 450-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«3. Պայմանագիրը գրավոր ձևով կարող է կնքվել կողմերի 

ստորագրությամբ մեկ փաստաթուղթ կազմելու, ինչպես նաև փոստային, 

հեռագրային, հեռատիպային, հեռախոսային, էլեկտրոնային 

հաղորդակցության կամ կապի այլ միջոցներով տեղեկություն կամ 

հաղորդագրություն (փաստաթուղթ) փոխանակելու միջոցով, որոնք 

հնարավորություն են տալիս հաստատելու դրա իսկությունը և ճշգրիտ 

որոշելու, որ այն ելնում է պայմանագրի կողմից: Էլեկտրոնային 
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հաղորդակցությունն ապահովող կապի միջոցով պայմանագիր կնքելիս, եթե 

օրենքով նման պայմանագրի ձևի վերաբերյալ այլ պահանջ սահմանված չէ, 

էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ չպաշտպանված էլեկտրոնային 

փաստաթուղթն ունի նույն իրավական նշանակությունը, ինչ անձի կողմից 

ձեռագիր ստորագրված փաստաթուղթը:»: 

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 451-րդ հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ երրորդ պարբերությամբ. 

«Էլեկտրոնային հաղորդակցությունն ապահովող կապի միջոցով 

պայմանագիր կնքելիս օֆերտան համարվում է ստացված այն պահից, երբ այն 

մուտք է գործում հասցեատիրոջ կողմից նշված տեղեկատվական համակարգ, 

կամ հայտնաբերել է հասցեատերը, եթե այն ուղարկվել է նրա կողմից չնշված 

տեղեկատվական համակարգին:»: 

 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 452-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ  2-րդ մասով. 

«2. Էլեկտրոնային հաղորդակցությունն ապահովող կապի միջոցով 

պայմանագիր կնքելիս օֆերենտն ու ակցեպտանտն ունեն օֆերտայում կամ 

ակցեպտում իրենց վրիպակների, գրասխալների և թվաբանական սխալների 

ճշտման իրավունք, պայմանով, որ այն իրականացվի վրիպակի, գրասխալի 

կամ թվաբանական սխալի հայտնաբերման պահից անհապաղ, և մյուս կողմը 

չի ձեռնարկել պայմանագրի կատարմանն ուղղված գործողություն 

(ապրանքներ բեռնել, աշխատանքներ կատարել, ծառայություններ մատուցել, 

վճարում կատարել և այլն), որը հանգեցրել է ծախսերի:»: 

 

Հոդված 5. Օրենսգրքի 454-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ  4-րդ մասով. 

«4. Էլեկտրոնային հաղորդակցությունն ապահովող կապի միջոցով 

պայմանագիր կնքելիս ակցեպտը համարվում է ստացված այն պահից, երբ 

օֆերտայում նշված պայմանագրի պայմանները կատարելու ուղղությամբ 

գործողությունները ձեռնարկելու վերաբերյալ էլեկտրոնային ծանուցումը 

մուտք է գործում օֆերտա ուղարկած անձի կողմից նշված տեղեկատվական 

համակարգ, կամ այն հայտնաբերել է օֆերտա ուղարկած անձը, եթե այն 

ուղարկվել է նրա կողմից չնշված տեղեկատվական համակարգին:»: 

 

Հոդված 6. Օրենսգրքի 517-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 517. Պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքը փոխարինելու 

կամ վերադարձնելու գնորդի իրավունքը 

 

1. Գնորդն իրավունք ունի պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքն 

իրեն հանձնելու պահից տասնչորս օրվա ընթացքում, եթե վաճառողն ավելի 

երկար ժամկետ չի հայտարարել, գնված ապրանքն այն գնելու կամ վաճառողի 

հայտարարած այլ վայրերում վերադարձնելու կամ փոխարինելու այլ չափի, 

ձևի, գույնի կամ համանման կոմպլեկտայնության ապրանքով` գնի 

տարբերության դեպքում անհրաժեշտ վերահաշվարկ կատարելով վաճառողի 

հետ: 

2. Ապրանքը վերադարձնելու կամ փոխարինելու մասին գնորդի 

պահանջը բավարարվում է, եթե ապրանքը չի օգտագործվել, պահպանված են 

դրա սպառողական հատկանիշները, և առկա են ապրանքը հենց այդ 

վաճառողից ձեռք բերելու մասին ապացույցներ: 

3. Այն ապրանքների ցանկը, որոնք սույն հոդվածով սահմանված 

հիմքերով չեն կարող վերադարձվել կամ փոխարինվել, որոշվում է օրենքով 

կամ Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 
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4. Պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքը վերադարձնելու կամ 

փոխարինելու նպատակով վաճառողի գտնվելու վայր հասցնելու հետ 

կապված ծախսերը կատարվում են գնորդի հաշվին, եթե այլ բան 

նախատեսված չէ կողմերի համաձայնությամբ:»: 

 

Հոդված 7. Օրենսգրքի 518-րդ հոդվածի 4-րդ մասը «հետևանքով» բառից 

հետո լրացնել «, ինչպես նաև անպատշաճ որակի ապրանքը վերադարձնելու 

հետ կապված իր կատարած ծախսերը» բառերով: 

 

Հոդված 8. Օրենսգիրքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 779.1-ին 

հոդվածով. 

 

«Հոդված 779.1. Էլեկտրոնային առևտրային հարթակի տրամադրման 

ծառայությունների առանձնահատկությունները 

 

1. Էլեկտրոնային առևտրային հարթակ շահագործողը պարտավոր չէ 

հսկել հարթակի օգտատերերի կողմից ներկայացվող բովանդակության 

օրինականությունը և համապատասխանությունը Արցախի Հանրապետու-

թյան օրենսդրությանը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ էլեկտրոնային 

առևտրային հարթակի շահագործողն իմացել է կամ պետք է իմանար 

օգտատերերի կողմից ներկայացվող բովանդակության ակնհայտ անօրինա-

կան, ակնհայտ ոչ հավաստի լինելու կամ Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությանն ակնհայտ չհամապատասխանելու մասին: 

2. Էլեկտրոնային առևտրային հարթակ շահագործողը պարտավոր է 

ցուցադրել վաճառողի (աշխատանքներ կատարողի, ծառայություններ 

մատուցողի) վերաբերյալ օրենքով սահմանված պարտադիր 

տեղեկատվությունը և պահպանել վաճառողի (աշխատանքներ կատարողի, 

ծառայություններ մատուցողի)` հարթակում գրանցված լինելու ամբողջ 

ժամանակահատվածում և դրա ավարտից հետո՝ առնվազն մեկ տարի, եթե 

ավելի երկար ժամկետ նախատեսված չէ օրենքով կամ էլեկտրոնային 

առևտրային հարթակ շահագործողի հետ կնքված պայմանագրով:»: 

 

Հոդված 9. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                        Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2020թ. մայիսի 19 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-22-Ն 



49 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2020 թվականի 

                                                                 ապրիլի 30-ին 

 

«ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»  

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» 2002 

թվականի մայիսի 31-ի ՀՕ-210 օրենքը (այսուհետ՝ Օրենք) լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 10.1-ին հոդվածով. 

 

«Հոդված 10.1. Ինտերնետային կայքում և (կամ) էլեկտրոնային 

հավելվածում հրապարակման ենթակա տեղեկատվությունը 

 

1. Ինտերնետային կայքը և (կամ) էլեկտրոնային հավելվածը 

(էլեկտրոնային առևտրային հարթակը), որը հնարավորություն է ընձեռում 

էլեկտրոնային պայմանագիր կնքելու, պետք է պարունակի՝ 

ա) վաճառողի էլեկտրոնային, փոստային հասցեները և 

հեռախոսահամարը. 

բ) պայմանագրի ընդհանուր դրույթները և պայմանները. 

գ) ապրանքի կամ ծառայության գինը, բոլոր հարկերը, իսկ առկայության 

դեպքում` առաքման և (կամ) այլ ծախսերը, ներառյալ՝ վճարման ենթակա 

ընդհանուր գումարը. 

դ) տեղեկություն ընդունելի վճարման ձևի մասին` մինչև սպառողի 

կողմից գնելու գործողությունն սկսելը. 

ե) էլեկտրոնային ձևով լրացվող հաղորդագրության հետ կապակցված 

տվյալների օգտագործման կարգը, որոնց ամբողջությունը համարվում է 

ձեռագիր ստորագրությանը համարժեք և հնարավորություն է ընձեռում 

նույնականացնելու էլեկտրոնային ձևով ստորագրող անձին ու արտահայտում 

է վերջինիս կամքը. 

զ) առաջարկվող պայմանագրի պայմանները համաձայնեցնելիս դրանում 

փոփոխություններ կատարելու հնարավորությունը և կարգը, ինչպես նաև 

մինչև օֆերտա կամ ակցեպտ կատարելը անճշտությունները շտկելու 

եղանակները. 

է) նշում ապրանքը վերադարձնելու կամ փոխանակելու սպառողի 

իրավունքի մասին. 

ը) բողոքների քննության և վեճերի լուծման արտադատական կարգը 

(միջնորդ դատարան, մասնագիտական եզրակացություն, անկողմնակալ 

գնահատում, այդ թվում նաև հաճախորդների կողմից վաճառողի ռեյտինգային 

գնահատման համակարգ և այլն), որով պարտավոր է ղեկավարվել վաճառողը 

(աշխատանքներ կատարողը, ծառայություններ մատուցողը): 

2. Պայմանագրի պայմանների մասին տեղեկատվությունն ինտերնետային 

կայքում և (կամ) էլեկտրոնային հավելվածում պետք է ներկայացվի սպառողին 

մինչև պայմանագիրը կնքելը: 

3. Ինտերնետային կայքը և (կամ) էլեկտրոնային հավելվածը պետք է 

սպառողին տրամադրի վճարումը կատարելու վերաբերյալ տեղեկություն: 

4. Վաճառողը (աշխատանքներ կատարողը, ծառայություններ 

մատուցողը) պարտավոր է սույն հոդվածի 1-ին կետով նախատեսված 

տեղեկությունները հասանելի դարձնել սպառողին առավելագույն դյուրին 

որևէ եղանակով: 



50 

 

5. Սույն հոդվածի կանոնները կիրառելի են հեռուստատեսային առևտրի 

նկատմամբ՝ դրանց առանձնահատկությունները հաշվի առնելով:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 23-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 23. Պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքը փոխարինելու 

կամ վերադարձնելու սպառողի իրավունքը 

 

1. Սպառողն իրավունք ունի վերադարձնելու կամ փոխարինելու 

պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքը այլ չափի, ձևի, գույնի կամ 

համանման կոմպլեկտայնության ապրանքով այն վաճառողի մոտ, որից ձեռք է 

բերել ապրանքը կամ վաճառողի կողմից հայտարարված այլ վայրում, եթե 

նշված ապրանքը հարմար չէ ձևով, եզրաչափքերով, գույնով, չափով կամ այլ 

պատճառներով չի կարող օգտագործվել սպառողի կողմից իր 

նշանակությամբ` գնի տարբերության դեպքում անհրաժեշտ վերահաշվարկ 

կատարելով վաճառողի հետ, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ կետով 

սահմանված դեպքերի և կառավարության սահմանած անվանացանկով 

ապրանքների: 

Սպառողն իրավունք ունի փոխարինելու կամ վերադարձնելու պատշաճ 

որակի ոչ պարենային ապրանքն իրեն հանձնելու օրվանից տասնչորս օրվա 

ընթացքում, եթե վաճառողն ավելի երկար ժամկետ չի հայտարարել: Պատշաճ 

որակի ոչ պարենային ապրանքը վերադարձնելու ժամկետը համարվում է 

պահպանված, եթե սպառողն ապրանքն ստանալու օրվանից տասնչորսօրյա 

ժամկետում այն հանձնել է փոստային, սուրհանդակային, տրանսպորտային 

կամ առաքման այլ ծառայության: 

Պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքը փոխարինվում կամ 

վերադարձվում է, եթե նշված ապրանքը չի օգտագործվել, պահպանված են 

դրա ապրանքատեսքը, սպառողական հատկանիշները, կապարակնիքները, 

ապրանքային պիտակները, ինչպես նաև սպառողին տրված վճարման փաստը 

հավաստող փաստաթուղթը կամ այլ հաշվարկային փաստաթուղթ, և առկա են 

ապրանքը հենց այդ վաճառողից ձեռք բերելու մասին ապացույցներ: 

Պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքը վերադարձնելու կամ 

փոխարինելու նպատակով վաճառողի գտնվելու վայր հասցնելու հետ 

կապված ծախսերը կատարվում են գնորդի հաշվին, եթե այլ բան 

նախատեսված չէ կողմերի համաձայնությամբ: 

2. Պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքը չի կարող վերադարձվել՝ 

ա) եթե ապրանքների պատրաստումը և մատակարարումը 

իրականացվել են գնորդի հատուկ պահանջներին համապատասխան, կամ 

ապրանքները անհատականացված են, եթե այլ բան նախատեսված չէ 

վաճառողի ու գնորդի միջև կնքված պայմանագրով. 

բ) երբ մատակարարվում են ապրանքներ, որոնք ունեն արագ փչացման, 

քայքայման կամ որակի փոփոխության հատկություն, եթե այլ բան 

նախատեսված չէ վաճառողի ու գնորդի միջև կնքված պայմանագրով. 

գ) կապարակնքված ապրանքների վաճառքի դեպքում, որոնք 

վերադարձման ենթակա չեն առողջապահական կամ հիգիենիկ 

նկատառումներից ելնելով, և որոնք մատակարարվելուց հետո 

ապակապարակնքվել են գնորդի կողմից. 

դ) ապրանքների վաճառքի դեպքում, որոնց մատակարարումից հետո, 

իրենց բնույթից ելնելով, անքակտելիորեն միախառնվում են միմյանց հետ, եթե 

այլ բան նախատեսված չէ վաճառողի ու գնորդի միջև կնքված պայմանագրով. 

ե) կապարակնքված ձայնային կամ տեսաձայնային ձայնագրության կամ 

կապարակնքված ծրագրային ապահովման մատակարարման դեպքում, 

որոնք մատակարարելուց հետո ապակապարակնքվել են գնորդի կողմից, եթե 

այլ բան նախատեսված չէ վաճառողի ու գնորդի միջև կնքված պայմանագրով. 
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զ) թերթերի, ամսագրերի, գրքերի կամ այլ տպագիր նյութերի 

մատակարարման դեպքում. 

է) աճուրդում կնքված պայմանագրերի առկայության դեպքում. 

ը) թվային կրիչի վրա չմատակարարվող թվային բովանդակության 

մատակարարման դեպքում, երբ դրա կատարումն սկսվել է սպառողի 

անվերապահ նախնական համաձայնությամբ, ըստ որի` սպառողն այդպիսով 

կորցնում է իր վերադարձման իրավունքը, եթե այլ բան նախատեսված չէ 

վաճառողի ու գնորդի միջև կնքված պայմանագրով:»: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                        Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2020թ. մայիսի 19 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-23-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2020 թվականի 

                                                                 ապրիլի 30-ին 

«ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» 2004 

թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-168 օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ժզ» 

կետում վերջակետը փոխարինել միջակետով և լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ «ժէ» կետ. 

 

«ժէ) հեռակա՝ էլեկտրոնային հաղորդակցություն ապահովող կապի կամ 

հեռուստատեսային խանութների միջոցով վաճառքի իրականացման:»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                      Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2020թ. մայիսի 19 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-24-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2020 թվականի 

                                                                 ապրիլի 30-ին 

 

«ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Առևտրի և ծառայությունների մասին» 2005 թվականի 

մայիսի 25-ի ՀՕ-206 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 1-ին հոդվածի 1-ին մասում «և 

կենցաղային» բառերը փոխարինել «, կենցաղային և սահմանափակման 

ենթակա» բառերով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 1-ին հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

3-րդ մասով. 

«3. Էլեկտրոնային հաղորդակցությունն ապահովող կապի միջոցով 

իրականացվող առևտրի և (կամ) մատուցվող ծառայությունների հետ կապված 

հարցերը կարգավորվում են սույն օրենքի 4.1-ին գլխով: Սույն օրենքի 4.1-ին 

գլխի կանոնները կիրառելի են հեռուստատեսային առևտրի նկատմամբ, եթե 

այլ բան նախատեսված չէ օրենքով, կամ եթե նշված կանոնների կիրառումը չի 

հակասում դրա էությանը:»: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 51-ին հոդվածի 1-ին մասում «համապատասխան» 

բառից հետո լրացնել «տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից» 

բառերը: 

 

Հոդված 4.  Օրենքի 9-րդ հոդվածում՝ 

1) 3-րդ մասից հանել «Գնապիտակը կնքվում է վաճառողի կնիքով կամ 

ստորագրվում է պաշտոնատար անձի կողմից:» նախադասությունը. 

2) 7-րդ մասից հանել «Վաճառողի կողմից սննդամթերքի 

կշռափաթեթավորում կատարելիս, ելնելով տվյալ ապրանքատեսակի 

առանձնահատկությունից, փաթեթավորման համար օգտագործվում են 

հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայության կողմից թույլատրված 

նյութերից պատրաստված փաթեթավորման միջոցներ:» նախադասությունը. 

3) 15-րդ մասի «բ» կետում «առաքվող» բառը փոխարինել 

«մատակարարվող» բառով, իսկ «ժամը» բառը փոխարինել «օրը» բառով: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 6-րդ մասից հանել «բարմենը,», «, 

մատուցողը» բառերը: 

 

Հոդված 6. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4.1-ին և 4.2-րդ 

գլուխներով. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

«ԳԼՈՒԽ 4.1 

 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԵՎ (ԿԱՄ) ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հոդված 15.1. Էլեկտրոնային հաղորդակցությունն ապահովող կապի 

միջոցով առևտուր և (կամ) ծառայություն իրականացնելիս ներկայացվող 

պահանջները 

 

1. Էլեկտրոնային հաղորդակցությունն ապահովող կապի միջոցով 

առևտուր և (կամ) ծառայություն իրականացնելիս գնորդին պետք է հասանելի 

լինի հետևյալ տեղեկատվությունը. 

1) պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ գործողությունների 

հաջորդականությունը, այդ թվում` օֆերտա կամ ակցեպտ համարվող 

գործողության վերաբերյալ ճշգրիտ տեղեկություն, որը պետք է պարունակի 

բավարար ու որոշակի տեղեկություններ պայմանագիրը կնքված համարվելու 

պահի մասին, ինչպես նաև տեղեկատվություն այն գործողության մասին, որն 

առաջացնելու է վճարման պարտականություն. 

2) գնորդի նշած վայր ապրանքի մատակարարման (աշխատանքի 

կատարման, ծառայության մատուցման) սահմանափակումները՝ մինչև 

գնորդի կողմից ապրանքը գնելու գործողությունն սկսելը. 

3) ապրանքի փոխանակման կամ վերադարձման պահանջների հետ 

կապված տեղեկությունները. 

4) կայքի շահագործման հասանելիության սահմանափակումները` 

դրանց առկայության դեպքում. 

5) կայքի շահագործման` սարքավորումների կամ ծրագրային 

ապահովման հետ համատեղելիության կամ փոխգործակցության 

սահմանափակումները, որոնց մասին տեղյակ է կամ ողջամտորեն պետք է 

տեղյակ լինի վաճառողը (աշխատանքներ կատարողը, ծառայություններ 

մատուցողը). 

6) բողոքների քննության և վեճերի լուծման արտադատական կարգը. 

7) օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով նախատեսված պարտադիր 

այլ տեղեկատվություն: 

2. Ինտերնետային կայքում կամ էլեկտրոնային հավելվածում 

(էլեկտրոնային առևտրային հարթակում) կարող է հղում նախատեսվել մեկ 

այլ էլեկտրոնային փաստաթղթի, որը պարունակում է կնքվող պայմանագրի 

պայմանները: Ինտերնետային կայքը կամ էլեկտրոնային հավելվածը պետք է 

ապահովի տվյալ հղման տեխնիկական հասանելիության կարգն ու 

ժամկետները: 

3. Ինտերնետային կայքը կամ էլեկտրոնային հավելվածը պետք է 

հնարավորություն ընձեռի գնորդին պահպանելու կնքված պայմանագիրը կամ 

պայմանագրի կնքումից հետո ողջամիտ ժամկետում, սակայն ոչ ուշ, քան 

պայմանագրի կատարումն սկսելն այն այլ կերպով հասանելի դարձնել 

կողմին: 

4. Ֆիզիկական անձինք էլեկտրոնային առևտրային հարթակի միջոցով, 

որպես ձեռնարկատիրական գործունեություն, ապրանքների վաճառք կարող 

են իրականացնել միայն որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված լինելու և 

էլեկտրոնային եղանակով դուրս գրված հաշվարկային փաստաթղթերի 

առկայության դեպքում: Այն դեպքում, երբ ֆիզիկական անձինք էլեկտրոնային 

առևտրային հարթակի միջոցով վաճառում են անձնական գույքն ու իրերը, 

ապա էլեկտրոնային առևտրային հարթակում նախատեսվում է առանձին 

բաժին (ենթաբաժին)` անձնական գույքին վերաբերող գործարքները 

տարբերակելու համար: 
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Գ Լ ՈՒ Խ 4.2 

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Հոդված 15.2. Հիմնական հասկացությունները 

 

1. Սույն օրենքի իմաստով սահմանափակման ենթակա 

ծառայություններին վերաբերող հիմնական հասկացություններն են՝ 

1) սահմանափակման ենթակա ծառայություն` սպառողների ժամանցի 

և հանգստի անցկացման պահանջների բավարարմանն ուղղված որոշ 

ծառայությունների համալիր, որոնք մատուցվում են սույն օրենքով 

սահմանված սահմանափակման ենթակա ծառայությունների օբյեկտներում. 

2) սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտ` կարաոկե, 

դիսկոտեկ, հեստապարային ակումբ, բաղնիք, շոգեբաղնիք, սաունա. 

3) կարաոկե` սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտ, որտեղ 

հաճախորդը, օգտագործելով նախապես ընտրված երգի ինտերակտիվ 

նվագակցությունը, ցուցադրում է սիրողական երգեցողություն. 

4) դիսկոտեկ` սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտ, 

որտեղ բարդ ձայնային և լուսավորման համակարգերի ներքո, մշտական 

պարահրապարակի առկայությամբ, ինչպես նաև վերարտադրված 

երաժշտության մատուցմամբ, կազմակերպվում են պարային միջոցառումներ. 

5) հեստապարային ակումբ` սահմանափակման ենթակա ծառայության 

օբյեկտ, որտեղ կազմակերպվում է հեստապար. 

6) հեստապար` պարերով և (կամ) երաժշտությամբ ուղեկցվող բեմական 

ներկայացում, որի մասնակիցները ներկայացման ընթացքում աստիճանաբար 

մասամբ կամ լրիվ մերկանում են. 

7) բաղնիք, սաունա և շոգեբաղնիք՝ «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային 

գործունեության մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածով նախատեսված 

հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների մաս չկազմող սահմանափակման 

ենթակա ծառայության օբյեկտֈ 

Սույն կետի իմաստով հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի մաս չի 

համարվում հյուրանոցատիպ հանգրվանում մատուցվող ծառայությունը, 

որտեղ մատուցվող ծառայությունները չեն ներառում առնվազն մեկ 

գիշերակաց կամ չի վարվում հաճախորդի կամ հաճախորդի համար 

ամրագրում կատարող անձի վերաբերյալ տվյալների պատշաճ 

տեղեկատվության (ֆիզիկական անձանց համար՝ անձնագրային, իրավա-

բանական անձանց համար պետական գրանցման տվյալներ, ինչպես նաև 

հյուրանոցային համարի ամրագրման և զբաղեցման ժամկետների 

վերաբերյալ) ստացման և պահպանման գործավարություն: 

 

Հոդված  15.3.  Սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտներին 

ներկայացվող պահանջները 

 

1. Սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտները 

բազմաբնակարան շենքի բնակելի և (կամ) ոչ բնակելի տարածքում, ինչպես 

նաև կրթական և պատմամշակութային հաստատությունների, պետական և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների վարչական շենքերի, բժշկական 

հաստատությունների տարածքներում տեղակայելն արգելվում է: 

2. Սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների 

գործունեության թույլտվությունը տրամադրում է համայնքի ղեկավարը: 

3. Սահմանափակման ենթակա ծառայության օբյեկտների 

տեղակայմանը (հեռավորությանը) ներկայացվող պահանջները սահմանում է 

համայնքի ավագանին:»: 
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Հոդված 7. Եզրափակիչ մաս 

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը, բացառությամբ սույն օրենքի 6-րդ 

հոդվածով Օրենքում լրացվող 15.3-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի, որոնք 

ուժի մեջ են մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից մեկ տարի 

հետո: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2020թ. մայիսի 19 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-25-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2020 թվականի 

                                                                 ապրիլի 30-ին 

 

 

«ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 2008 թվականի 

դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-1-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 17-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 33-րդ կետում վերջակետը փոխարինել միջակետով և լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 34-36-րդ կետեր. 

«34) սահմանում է համայնքի վարչական տարածքում հանրային սննդի 

կազմակերպման և իրականացման կանոնները. 

35) սահմանում է առևտրի և ծառայությունների բնագավառում 

գործունեություն իրականացնող օբյեկտներում, ըստ դրանց գտնվելու 

վայրերի, առևտրի և ծառայությունների բնագավառում գործունեություն 

իրականացնող անձանց կողմից լռությունը կամ գիշերային անդորրն 

ապահովելու ժամերը (22ֈ00-ից մինչև 7ֈ00-ն, 23ֈ00-ից մինչև 7ֈ00-ն և 24ֈ00-ից 

մինչև 7ֈ00-ն). 

36) որոշում է ընդունում սահմանափակման ենթակա ծառայության 

օբյեկտների տեղակայմանը (հեռավորությանը) ներկայացվող պահանջների 

վերաբերյալ:»: 

  

Հոդված 2. Օրենքի 40-րդ հոդվածի 10-րդ կետում վերջակետը փոխարինել 

միջակետով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11-րդ կետ. 

«11) տալիս է համայնքում սահմանափակման ենթակա ծառայության 

օբյեկտների գործունեության թույլտվություն:»: 

 

Հոդված 3. Եզրափակիչ մաս 

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը, բացառությամբ սույն օրենքի 2-րդ 

հոդվածի, որն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից 

մեկ տարի հետո: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                      Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

2020թ. մայիսի 19   

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-26-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2020 թվականի 

                                                                 ապրիլի 30-ին 

 

«ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» 1998 թվականի 

դեկտեմբերի 18-ի ՀՕ-38 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 7-րդ հոդվածի «ժգ» 

ենթակետում վերջակետը փոխարինել միջակետով և լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ «ժդ» ենթակետ. 

«ժդ) համայնքի տարածքում սահմանափակման ենթակա ծառայության 

օբյեկտի գործունեության թույլտվության համար:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 10-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 101-

ին  կետով. 

«101. Համայնքի տարածքում սահմանափակման ենթակա ծառայության 

օբյեկտի գործունեության թույլտվության համար տեղական տուրքը 

սահմանվում է՝ 

ա) կարաոկեի, դիսկոտեկի, բաղնիքի, սաունայի և շոգեբաղնիքի համար՝ 

ընթացիկ տարվա համար` համայնքի վարչական տարածքում՝ 10 000-20 000 ՀՀ 

դրամ, 

բ) հեստապարային ակումբի համար՝ ընթացիկ տարվա համար` համայնքի 

վարչական տարածքում՝ 100 000-300 000 ՀՀ դրամ:»ֈ 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվանից մեկ տարի հետո: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                              Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

                

 

 

 

2020թ. մայիսի 19 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-27-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2020 թվականի 

                                                                 ապրիլի 30-ին 

ՋՐԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ  

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. 2003 թվականի  նոյեմբերի 26-ի Ջրային օրենսգրքի (այսուհետ՝ 

Օրենսգիրք) 1-ին հոդվածում՝ 

1) 14-րդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Կարգավորող հանձնաժողով՝ «Հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող մարմնի մասին» օրենքով 

ստեղծված մարմին.». 

2) 25-րդ  և  37-րդ  պարբերություններն  ուժը կորցրած ճանաչել. 

3) 36-րդ պարբերությունը շարադրել  հետևյալ  խմբագրությամբ. 

«սակագին՝ ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի 

մաքրման) ծառայությունների մատուցման համար Կարգավորող 

հանձնաժողովի սահմանած գին.». 

4)   լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ  պարբերություններ. 

«լիցենզավորված անձ՝ Կարգավորող հանձնաժողովի կողմից 

ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) 

ծառայությունների մատուցման ոլորտում սահմանված կարգին 

համապատասխան լիցենզիա ստացած անձ. 

բաժանորդ` լիցենզավորված անձի հետ ջրամատակարարման կամ 

ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման 

պայմանագիր կնքած անձ կամ այդ ծառայությունների մատուցման 

պայմանագրի կնքման համար դիմած անձ. 

խմելու ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի 

մաքրման) ծառայությունների մատուցման կանոններ՝ Կարգավորող 

հանձնաժողովի հաստատած փաստաթուղթ, որով սահմանվում են 

լիցենզավորված անձի կողմից բաժանորդներին խմելու ջրամատակարարման 

կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման 

կանոնները և պայմանները. 

ընկերությանը վերաբերող գաղտնապահական տեղեկատվություն` 

լիցենզավորված անձի ֆինանսական վիճակի և առևտրային գաղտնիքների 

վերաբերյալ տեղեկատվություն կամ այլ տեղեկություններ, որոնց 

հրապարակումը կարող է վնասել լիցենզավորված անձին, ինչպես նաև  

մասնավոր այն տեղեկությունները, որոնք վերաբերում են լիցենզավորված 

անձի կողմից մատակարարվող սպառողներին:»: 

 

Հոդված 2.  Օրենսգրքի  5-րդ հոդվածում՝ 

1) 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«5) ջրամատակարարման համակարգերի կառավարումը և 

կարգավորումը.». 

2) 13-րդ կետից հանել «կարգավորվող» բառը. 

3) 14-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«14) պետական բյուջեում սուբսիդիաների կամ օրենսդրությամբ 

սահմանված հարկային արտոնությունների նախատեսում ֆինանսական 

ճեղքվածքի մարման համար.»: 
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Հոդված 3. Օրենսգրքի 8-րդ հոդվածի  2-րդ  պարբերության  3-րդ  

նախադասությունում «Հանձնաժողովի» բառը փոխարինել «Կարգավորող 

հանձնաժողովի»  բառերով: 

 

Հոդված 4.  Օրենսգրքի  12-րդ հոդվածում՝ 

1) 10-րդ կետից հանել «ըստ ջրային համակարգի օգտագործման 

թույլտվության պայմանների,» բառերը. 

2) 11-րդ կետում «ջրային համակարգերի օգտագործման թույլտվությամբ» 

բառերը փոխարինել «օրենքով և այլ իրավական ակտերով» բառերով. 

3) 13-րդ  և 14-րդ կետերը  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«13) մասնակցում է Կարգավորող հանձնաժողովին սակագների 

վերաբերյալ ներկայացվող առաջարկությունների քննարկմանը. 

14) մասնակցում է Կարգավորող հանձնաժողովին ներկայացվող 

առաջարկությունների քննարկմանը՝ լիցենզիաների և դրանցում ներառվող 

պայմանների վերաբերյալֈ»: 

 

Հոդված 5. Օրենսգրքի 14-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրու-

թյամբ. 

 

«Հոդված 14. Կարգավորող հանձնաժողովը 

 

1.  Կարգավորող հանձնաժողովն իրավասու է՝ 

1) սահմանելու ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի 

մաքրման) ծառայությունների մատուցման սակագները և դրանց հաշվարկման 

(մշակման) մեթոդիկաները. 

2) ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) 

ծառայությունների մատուցման ոլորտում իրականացնելու լիցենզավորում՝ 

սույն օրենսգրքին համապատասխան իր հաստատած լիցենզավորման կարգի 

համաձայն. 

3) վերահսկելու ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի 

մաքրման) ծառայությունների մատուցման ոլորտում իր տրամադրած 

լիցենզիայի պայմանների կատարումը, իրականացնելու լիցենզավորված 

անձանց գործունեության մոնիթորինգ (մշտադիտարկում) և կիրառելու սույն 

օրենսգրքով սահմանված տուժանքները. 

4) սահմանելու խմելու ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման 

(կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման կանոնները. 

5) սահմանելու լիցենզավորված անձանց և բաժանորդների միջև կնքվող՝ 

խմելու ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) 

ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի օրինակելի ձևերը կամ 

պարտադիր պայմանները. 

6) իր սահմանած կարգով կազմակերպելու քննարկումներ Կարգավորող 

հանձնաժողով ուղղված հարցադրումների, բողոքների վերաբերյալ և 

քննարկումների արդյունքով կայացնելու որոշումներ. 

7) լիցենզավորված անձանց համար սահմանելու Արցախի Հանրապետու-

թյան օրենքներին և այլ իրավական ակտերին համապատասխանող հաշիվներ 

և ենթահաշիվներ` կարգավորմանը վերաբերող հաշվետվությունների 

ներկայացման նպատակով. 

8) սահմանելու սպառողներին մատուցվող ծառայությունների որակին 

(սպասարկման որակին) ներկայացվող նվազագույն պահանջները. 

9) ապահովելու իր ընդունած որոշումների կիրարկումը, կատարման 

նկատմամբ հսկողությունը և մեկնաբանումըֈ 

2. Կարգավորող հանձնաժողովը չի կարգավորում (լիցենզիաներ չի 

տրամադրում և սակագներ չի սահմանում) «Ջրօգտագործողների ընկերու-

թյունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին»  
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օրենքի համաձայն ստեղծված ջրօգտագործողների ընկերությունների և 

ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների գործունեությունը:»: 

 

Հոդված 6. Օրենսգրքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ կետն ուժը կորցրած  ճանաչել: 

 

Հոդված 7. Օրենսգրքի 36-րդ հոդվածի  2-րդ  պարբերությունում  «սույն 

օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում պահանջվում է ունենալ ջրային 

համակարգի  օգտագործման  թույլտվություն»  բառերը փոխարինել «պահանջ-

վում է ունենալ լիցենզիա» բառերով: 

 

Հոդված 8.  Օրենսգրքի 5-րդ գլուխը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Գ Լ ՈՒ Խ  5 

ՋՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ 

 

Հոդված 38. Լիցենզավորումը 

 

1. Ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) 

ծառայությունները մատուցվում են Կարգավորող հանձնաժողովի 

տրամադրած լիցենզիայի հիման վրա‚ բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ և 

121-րդ հոդվածի 8-րդ մասերով սահմանված դեպքերիֈ 

2. Լիցենզիա չի պահանջվում, և մատուցվող ծառայությունների 

սակագները չեն կարգավորվում‚ եթե լիցենզավորման ենթակա 

գործառույթներն իրականացվում են՝ 

1) բացառապես սեփական կարիքների համար. 

2) համայնքների կամ ջրօգտագործողների ընկերությունների կամ 

ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների կամ համայնքային 

բյուջետային հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից: 

 

Հոդված 39. Ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի 

մաքրման) ծառայությունների մատուցման լիցենզիան 

 

1. Խմելու ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի 

մաքրման) ծառայությունների մատուցման լիցենզիա ունեցող անձին 

իրավունք է տրվում և պարտավորեցվում է սույն օրենսգրքով, իրավական այլ 

ակտերով և լիցենզիայով սահմանված դեպքերում ու կարգով խմելու ջրի 

մատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) 

ծառայություններ մատուցել բաժանորդներին, իրականացնել ջրի մեծածախ 

վաճառք, ինչպես նաև իր սպասարկման տարածքում կառավարել, 

շահագործել, պահպանել, բարելավել և ընդլայնել իր ջրային համակարգըֈ 

2. Ոռոգման ջրամատակարարման ծառայությունների մատուցման 

լիցենզիա ունեցող անձին իրավունք է տրվում և պարտավորեցվում է ոռոգման 

ջրի մատակարարման ծառայություններ մատուցել բաժանորդներին, 

համայնքներին և ջրօգտագործողների ընկերություններին (ջրօգտագործող-

ների ընկերությունների միություններին), ինչպես նաև կառավարել, 

շահագործել, պահպանել, բարելավել և ընդլայնել իր ջրային համակարգը, 

իրականացնել ջրի մեծածախ վաճառքֈ 

 

Հոդված 40. Լիցենզիայի տրամադրումը, պայմանները, գործողության 

ժամկետը, լիցենզավորման ենթակա գործունեության էությունը կազմող 

գործառույթները և սպասարկման տարածքը 

 

1. Սկսած դիմողի կողմից բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը 

Կարգավորող հանձնաժողով ներկայացնելու պահից` Կարգավորող 

հանձնաժողովը սահմանված ժամկետում, որի տևողությունը չպետք է 



62 

 

գերազանցի 80 աշխատանքային օրը, քննարկում է լիցենզիա տրամադրելու 

վերաբերյալ հայտը և ընդունում հայտը բավարարելու կամ մերժելու որոշում: 

2. Լիցենզիայի պայմանները սահմանում է Կարգավորող հանձնաժողովըֈ 

3. Լիցենզիայի գործողության ժամկետը սահմանվում է Կարգավորող 

հանձնաժողովի որոշմամբ և ամրագրվում լիցենզիայում՝ ելնելով հետևյալ 

չափանիշներից. 

1) լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ 

գույքը սեփականության իրավունքով լիցենզավորվող անձին պատկանելու 

դեպքում` մինչև 25 տարի ժամկետով. 

2) լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ 

գույքը պայմանագրով լիցենզավորվող անձի տնօրինման կամ տիրապետման 

տակ գտնվելու դեպքում` մասնավոր կառավարման պայմանագրով 

նախատեսված ժամկետովֈ 

4. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության էությունը կազմող 

գործառույթները և սպասարկման տարածքը սահմանվում են լիցենզիայովֈ 

 

Հոդված 41. Լիցենզավորված անձի պարտականությունները 

 

1. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է՝ 

1) իր գործունեությունն իրականացնել սույն օրենսգրքին, Արցախի 

Հանրապետության այլ օրենքներին ու իրավական ակտերին 

համապատասխան. 

2) ապահովել լիցենզավորված գործունեության մեջ ներգրավված 

ենթակառուցվածքների մատչելիությունը օրենքով սահմանված մարմինների 

ներկայացուցիչների համար. 

3) Կարգավորող հանձնաժողովի հաստատմանը ներկայացնել սակագնի 

տարր կազմող մեծությունների հաշվարկման մեթոդիկաները. 

4) ապահովել իր գործունեության թափանցիկությունը. 

5) լիցենզավորված գործունեությանը վերաբերող հաշվետվությունները և 

այլ տեղեկատվությունը Կարգավորող հանձնաժողով ներկայացնել վերջինիս 

սահմանած ձևերով և կարգով. 

6) Կարգավորող հանձնաժողովի պահանջով ներկայացնել 

լիցենզավորված գործունեության վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն 

և տվյալներ. 

7) ապահովել բաժանորդների համար սպասարկման որակին 

ներկայացվող նվազագույն պահանջները. 

8) իրականացնել ֆինանսական աուդիտ, իսկ անհրաժեշտության 

դեպքում՝ նաև տեխնիկական աուդիտ: 

 

Հոդված 42. Տեղեկատվության հրապարակայնությունը 

 

1. Լիցենզավորված անձի կողմից Կարգավորող հանձնաժողով 

ներկայացված տեղեկատվությունը հրապարակային է, եթե այն 

լիցենզավորված անձի կողմից չի համարվում գաղտնի և նշված չէ որպես 

«ընկերությանը վերաբերող գաղտնապահական տեղեկատվություն»ֈ 

2. Լիցենզավորված անձն իրավունք ունի ապացուցելու, որ իր 

ներկայացրած տեղեկատվության (ներառյալ՝ «ընկերությանը վերաբերող 

գաղտնապահական տեղեկատվության») հրապարակումը կարող է վնասել իր 

առևտրային գործունեության շահերինֈ 

3. Կարգավորող հանձնաժողովը քննարկում է գաղտնիության 

վերաբերյալ լիցենզավորված անձի հիմնավորումները և իրավասու է 

ընդունելու կամ մերժելու նման տեղեկատվություն չհրապարակելու 

վերաբերյալ վերջինիս դիմումը: 
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Հոդված 43. Լիցենզիայի վերաձևակերպումը, կասեցումը, դադարեցումը և 

դրանում փոփոխությունների կատարումը 

 

1. Լիցենզիայի վերաձևակերպումը, կասեցումը, դադարեցումը և 

լիցենզիայում փոփոխությունները կատարվում են «Լիցենզավորման մասին» 

օրենքին և սույն օրենսգրքին համապատասխան՝ Կարգավորող հանձնա-

ժողովի հաստատած լիցենզավորման կարգի համաձայն:»: 

 

Հոդված 9. Օրենսգիրքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5.1-ին և 5.2-

րդ գլուխներով. 

«Գ Լ ՈՒ Խ  5.1 

ՏՈՒԺԱՆՔՆԵՐԸ 

 

Հոդված 47.1. Տուժանքները 

 

1. Կարգավորող հանձնաժողովը լիցենզավորված անձանց կողմից սույն 

օրենսգրքի դրույթների, Կարգավորող հանձնաժողովի ընդունած իրավական 

ակտերի, լիցենզիայի պայմանները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու 

դեպքում իր իրավասությունների սահմաններում իրավասու է տալու 

խախտումները վերացնելու հանձնարարականներ և կիրառելու տուժանքների 

հետևյալ տեսակները. 

1) նախազգուշացում. 

2) տուգանք. 

3) լիցենզիայի գործողության կասեցում. 

4) լիցենզիայի գործողության դադարեցում: 

2. Լիցենզավորված անձն իրավունք ունի Կարգավորող հանձնաժողովի 

նիստում, որտեղ քննարկվում է իր նկատմամբ տուժանք կիրառելու հարցը, 

արտահայտելու իր կարծիքը, ներկայացնելու առաջարկություններ և 

առարկություններ անձամբ կամ իր ներկայացուցչի միջոցով: 

3. Լիցենզավորված անձի կողմից` 

1) սույն օրենսգրքի դրույթները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելն 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխա-

տավարձի տասնչորսհազարապատիկից մինչև քսանութհազարապատիկի 

չափով. 

2) Կարգավորող հանձնաժողովի տրամադրած լիցենզիայի պայմանները 

չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելն առաջացնում է տուգանքի նշանա-

կում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի յոթհազարապատիկից մինչև 

տասնչորսհազարապատիկի չափով. 

3) Կարգավորող հանձնաժողովի ընդունած իրավական ակտերը 

չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելն առաջացնում է տուգանքի նշանա-

կում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երեքհազարապատիկից 

մինչև յոթհազարապատիկի չափով: 

4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված տուգանքների գումարները 

Կարգավորող հանձնաժողովի որոշմամբ սահմանված ժամկետում 

փոխանցվում են Արցախի  Հանրապետության պետական բյուջե: 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5.2 

ԲԱԺԱՆՈՐԴՆԵՐԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄԸ 

ԵՎ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ 

 

Հոդված 47.2.  Մատակարարման պայմանագրերը 

 

1. Բաժանորդին խմելու ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման 

(կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցումը կատարվում է 

մատակարարման պայմանագրի՝ խմելու ջրամատակարարման կամ 



64 

 

ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման 

կանոնների համաձայն, որով լիցենզավորված անձը պարտավորվում է այդ 

պայմանագրով, օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով 

մատուցել համապատասխան ծառայություններ, իսկ բաժանորդը՝ վճարել 

մատուցված ծառայությունների համարֈ 

 

Հոդված 47.3. Բաժանորդների ջրամատակարարումը կամ ջրահեռացումն 

ապահովող երաշխիքները 

 

1. Լիցենզիայի գործողության դադարեցման դեպքում բաժանորդների 

անխափան ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի 

մաքրման) ծառայությունների մատուցման ապահովման նպատակով 

Կարգավորող հանձնաժողովը, մինչև նոր լիցենզիայի տրամադրումը, 

իրավասու է համապատասխան որոշմամբ պարտադրելու լիցենզիայից 

կամավոր հրաժարված կամ զրկված անձին ժամանակավորապես 

շարունակելու իր գործունեությունը՝ Կարգավորող հանձնաժողովի 

սահմանած ժամկետում և պայմաններին համապատասխանֈ 

2. Լիցենզիայից զրկված անձը սահմանված պայմանները բավարարելու 

դեպքում իրավունք ունի ընդհանուր հիմունքներով դիմելու Կարգավորող 

հանձնաժողով՝ նոր լիցենզիա ստանալու համարֈ 

3. Եթե լիցենզիայից զրկված անձը չի բավարարում նոր լիցենզիա 

ստանալու անհրաժեշտ պայմանները կամ հրաժարվում է նոր լիցենզիա 

ստանալու իրավունքից, ապա նա պարտավոր է օտարել իրեն պատկանող 

լիցենզավորված գործունեության համար անհրաժեշտ ջրամատակարարման 

կամ ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման)  համակարգերը կամ օտարել 

լիցենզավորված անձի բաժնեմասը: 

4. Սույն հոդվածի 1-3-րդ մասերով նախատեսված գործողությունները 

համաձայնեցվում են Արցախի  Հանրապետության կառավարության հետ:»: 

 

Հոդված 10.   Օրենսգրքի  48-րդ հոդվածում` 

1) 2-րդ պարբերությունից հանել «և ջրային համակարգի օգտագործման» 

բառերը. 

2)  3-րդ պարբերությունն ուժը կորցրած ճանաչել. 

3) 7-րդ պարբերության «դրա օգտագործման թույլտվությամբ» բառերը 

փոխարինել «Կարգավորող հանձնաժողովի տրամադրած լիցենզիայով» 

բառերովֈ 

 

Հոդված 11. Օրենսգրքի   56-րդ հոդվածում «ջրային համակարգի 

օգտագործման թույլտվությամբ» բառերը փոխարինել «Կարգավորող 

հանձնաժողովի տրամադրած լիցենզիայով» բառերով: 

 

Հոդված 12.  Օրենսգրքի 57-րդ հոդվածի  6-րդ կետում «ջրային համակար-

գի օգտագործման թույլտվության» բառերը փոխարինել «Կարգավորող 

հանձնաժողովի տրամադրած լիցենզիայի» բառերով: 

 

Հոդված 13. Օրենսգրքի  58-րդ հոդվածի 2-րդ կետում «գործող 

ջրօգտագործման և ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվությունների» 

բառերը փոխարինել «գործող ջրօգտագործման թույլտվության և Կարգավորող 

հանձնաժողովի տրամադրած լիցենզիայի» բառերով: 

 

Հոդված 14. Օրենսգրքի   59-րդ հոդվածի 4-րդ կետը «Ջրային համակար-

գերի կառավարման մարմնին» բառերից հետո լրացնել «և Կարգավորող 

հանձնաժողովին» բառերով: 
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Հոդված 15. Օրենսգրքի 62-րդ հոդվածի 1-ին պարբերությունում 

«ջրօգտագործման և (կամ) ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվու-

թյուններով» բառերը փոխարինել «ջրօգտագործման թույլտվությամբ և (կամ) 

Կարգավորող հանձնաժողովի տրամադրած լիցենզիայով» բառերով: 

 

Հոդված 16. Օրենսգրքի 73-րդ  հոդվածը,  74-րդ  հոդվածի  4-րդ  կետը  և  

76-րդ  հոդվածի 2-րդ պարբերությունն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 17. Օրենսգրքի 78-րդ հոդվածից հանել «և ջրային համակարգի 

օգտագործման» բառերը: 

 

Հոդված  18. Օրենսգրքի 79-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրու-

թյամբ. 

 

«Հոդված 79. Սակագների ձևավորման սկզբունքները 

 

1. Սակագների ձևավորման սկզբունքներն են՝ 

1) լիցենզավորված գործունեություն իրականացնելու համար անհրա-

ժեշտ՝ հիմնավորված շահագործման և պահպանման ծախսերի, հիմնական 

միջոցների մաշվածության և ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի 

փոխհատուցման ապահովումը. 

2) ողջամիտ շահույթի ստացման հնարավորության ապահովումը. 

3) հիմնավորված վարկերի սպասարկման ծախսերի ներառումը. 

4) հիմնավորված տեխնոլոգիական և առևտրային կորուստները հաշվի 

առնելը. 

5) հիմնավորված և անհրաժեշտ ապահովագրական ծախսերի 

ներառումը. 

6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված՝ 

հիմնավորված և անհրաժեշտ այլ ծախսերի փոխհատուցման ապահովումը. 

7) սակագների տարբերակումն ըստ սպառման ծավալի, տարվա 

եղանակի, օրվա ժամերի, ծառայությունների տեսակների, ինչպես նաև ըստ 

ավազանային բաժանումների՝ կախված ջրամատակարարման եղանակից. 

8) անհուսալի դեբիտորական պարտքերի ողջամիտ մակարդակի 

ապահովումը:»: 

 

Հոդված 19. Օրենսգրքի  79.1-ին հոդվածը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 79.1. Սակագների սահմանումը և վերանայումը 

 

1. Սակագների սահմանման ու վերանայման կարգը, այդ առնչությամբ 

լիցենզավորված անձանց կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի 

ձևերը և ցանկը (հայտի փաթեթը) սահմանում է Կարգավորող հանձնաժողովըֈ 

2. Սահմանված սակագներն ուժի մեջ են մտնում որոշումն ընդունվելուց 

30 օր հետո, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված դեպքի, 

կամ եթե Կարգավորող հանձնաժողովի որոշմամբ ավելի ուշ ժամկետ 

նախատեսված չէֈ 

3. Ջրային ոլորտում իրականացվող գործունեության համար առաջին 

անգամ լիցենզիա ստացող անձի գործունեության սակագինն ուժի մեջ է 

մտնում Կարգավորող հանձնաժողովի որոշմամբ սահմանված ժամկետիցֈ 

4. Սակագների գործողության ժամկետը մեկ տարուց պակաս չի կարող 

լինել, բացառությամբ այն դեպքի, երբ սահմանված սակագների 

մեծությունների` դատական կարգով բողոքարկման արդյունքում դատարանի 

վճռի հիման վրա Կարգավորող հանձնաժողովն ընդունում է սակագնի 

սահմանման վերաբերյալ նոր որոշումֈ 
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5. Սահմանված սակագինը կարող է արտահայտել ինչպես որոշակի 

թվային արժեք, այնպես էլ որոշակի մեծություններից կախված հաշվարկային 

բանաձևֈ 

6. Սահմանված սակագինը կարող է վերանայվել ինչպես լիցենզավորված 

անձի, այնպես էլ Կարգավորող հանձնաժողովի նախաձեռնությամբֈ 

7. Լիցենզավորված անձի կողմից սակագնի սահմանման և վերանայման 

հայտը ներկայացնելու դեպքում Կարգավորող հանձնաժողովը հայտը 

քննարկում և որոշում է կայացնում հայտի փաթեթը Կարգավորող 

հանձնաժողով ներկայացնելուց հետո՝ 80 աշխատանքային օրվա ընթացքումֈ 

8. Կարգավորող հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ կարող է 

վերանայել սակագինը և սահմանել նոր սակագին՝ իր հաստատած կարգի 

համաձայն՝ ելնելով լիցենզավորված անձի տնտեսական գործունեության 

արդյունքներից, ներդրումային ծրագրերի և սպառողներին մատուցվող 

ծառայությունների որակի նկատմամբ ներկայացված պահանջների 

կատարումիցֈ 

9. Կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած սակագինը համարվում է 

առավելագույն սակագինֈ Լիցենզավորված անձը կարող է կիրառել 

Կարգավորող հանձնաժողովի սահմանած սակագնից ավելի ցածր գին, 

պայմանով, որ չի վտանգվում կամ չի վտանգվի լիցենզավորված 

գործունեությունը, և եթե այդ իջեցումը կատարվում է լիցենզավորված անձի 

շահույթի հաշվինֈ Սակագների նման իջեցման դեպքում նոր սակագներ 

սահմանելիս Կարգավորող հանձնաժողովը հաշվի չի առնում սակագնի 

իջեցման հետևանքով լիցենզավորված անձի հնարավոր վնասներըֈ 

10. Լիցենզավորված անձի կողմից Կարգավորող հանձնաժողովի 

սահմանած սակագնից ավելի ցածր գին կիրառվելու դեպքում լիցենզավորված 

անձը կիրառման օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր 

տեղեկացնում է այդ մասին Կարգավորող հանձնաժողովին: 

11. Մրցութային եղանակով ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման 

(կեղտաջրերի մաքրման) համակարգերի օգտագործման իրավունքի 

փոխանցման դեպքում Կարգավորող հանձնաժողովը կարող է կիրառել 

սակագնային կարգավորման այլ ձևեր և մեխանիզմներ:»: 

 

Հոդված  20. Օրենսգրքի  114-րդ  հոդվածի  5-րդ  կետը շարադրել  հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«5) ջրերի պետական հաշվառում չկատարելու.»: 

 

Հոդված  21.  Օրենսգրքի   118-րդ   հոդվածի  1-ին  նախադասությունը 

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Սույն օրենսգրքի պահանջներն ապահովելու համար սույն օրենսգրքով 

լիազորված մարմինները կարող են պահանջել պատշաճ հուսալիության 

երաշխիք:»: 

 

Հոդված 22. Օրենսգրքի 121-րդ հոդվածում՝ 

1)  5-րդ մասի 41-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել. 

2)  լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ  8-րդ մաս. 

«8. Մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը ոռոգման ջրամատակարարման 

ծառայությունները կարգավորվում են միայն սակագների մասով և 

Կարգավորող հանձնաժողովի կողմից ոռոգման ջրամատակարարման 

ծառայությունների մատուցման համար լիցենզիա չի տրամադրվում, իսկ 2022 

թվականի հունվարի 1-ից ոռոգման ջրամատակարարման ծառայությունները 

մատուցվում են Կարգավորող հանձնաժողովի տրամադրած լիցենզիայի 

հիման վրա:»: 

 

Հոդված  23. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից մեկ տարվա 

ընթացքում` 
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1) պետական մարմինները պարտավոր են իրենց իրավական ակտերը 

համապատասխանեցնել  Ջրային օրենսգրքի պահանջներին. 

2) ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն ունեցող անձինք 

պարտավոր են դիմել Կարգավորող հանձնաժողով` ջրային համակարգի 

օգտագործման թույլտվությունները Ջրային օրենսգրքի պահանջներին 

համապատասխանեցնելու համար: 

 

Հոդված  24. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                   Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2020թ. մայիսի 19 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-28-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2020 թվականի 

                                                                 ապրիլի 30-ին 

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»  ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին»  2002 թվականի մարտի 28-ի ՀՕ-202 

օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակը լրացնել հետևյալ բովանդա-

կությամբ 8.1-ին բաժնով. 

« 

8.1. ՋՐԱՅԻՆ   

ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

                 

1. 

 

խմելու ջրամատակարարման    

կամ    ջրահեռացման  

(կեղտաջրերի մաքրման)  

ծառայությունների  մատուցում 

ՊՀ Բ Ա Փ - - Հ Վ 

»:                                                                                                                                                

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2020թ. մայիսի 19 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-29-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2020 թվականի 

                                                                 ապրիլի 30-ին 

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված  1. «Պետական տուրքի մասին»  2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-

104 օրենքի  (այսուհետ` Օրենք) 18-րդ  հոդվածը  լրացնել հետևյալ  բովանդա-

կությամբ  7.1-ին կետով. 

« 

7.1. ջրային բնագավառ 

ա) խմելու ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման 

(կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման 

համար` տարեկան 

Բազային տուրքի  

 100-ապատիկի  

 չափով 

»: 

Հոդված 2. Ուժը կորցրած ճանաչել Օրենքի 19.1-ին հոդվածի 9-րդ 

ենթակետը: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում  պաշտոնական հրապարակ-

ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`               Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2020թ. մայիսի 19 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-30-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 

ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 

 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՄԱՍԻՆ  

  

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 93-րդ 

հոդվածի 3-րդ կետով՝ ո ր ո շ ու մ եմ.  

 

1. Սահմանել Արցախի Հանրապետության կառավարության հետևյալ 

կառուցվածքը. 

1) պետական նախարար. 

2) աշխատանքի, սոցիալական և բնակարանային հարցերի նախարա-

րություն. 

3) առողջապահության նախարարություն. 

4) արդարադատության նախարարություն. 

5) արտաքին գործերի նախարարություն. 

6) գյուղատնտեսության նախարարություն. 

7) էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարա-

րություն. 

8) կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարություն. 

9) պաշտպանության նախարարություն. 

10) ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի և զբոսաշր-

ջության նախարարություն. 

11) տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն. 

12) քաղաքաշինության նախարարություն. 

13) ֆինանսների նախարարություն:  

 

2. Սահմանել Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման այլ 

մարմինների հետևյալ կառուցվածքը. 

1) ազգային անվտանգության ծառայություն. 

2) արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն. 

3) բնապահպանության կոմիտե. 

4) կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե. 

5) Հայաստանի և սփյուռքի հետ ինտեգրման կոմիտե. 

6) ոստիկանություն. 

7) պետական եկամուտների կոմիտե. 

8) պետական վերահսկողական ծառայություն: 

 

3. Արցախի Հանրապետության կառավարությանը՝ մեկամսյա ժամկե-

տում ընդունել սույն հրամանագրից բխող որոշումներ: 

 

4. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 

թվականի սեպտեմբերի 25-ի «Արցախի Հանրապետության կառավարության 

կառուցվածքի մասին» ՆՀ-103-Ն հրամանագիրըֈ 
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5. Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվանիցֈ 

                                                      

 

 

                                                                                        Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  

 

 

 

2020թ. մայիսի 26 

Ստեփանակերտ 

ՆՀ-3-Ն 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 

ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի  ՆՀ-107-Ն  ՀՐԱՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 38-րդ 

հոդվածը` ո ր ո շ ու մ  եմ. 

 

1. Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-

ի «Արցախի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի սահմանումից 

բխող մի  շարք միջոցառումների մասին» ՆՀ-107-Ն հրամանագրի (այսուհետ՝ 

Հրամանագիր) 5-րդ կետով հաստատված՝ Արցախի Հանրապետության 

Նախագահի աշխատակազմի կանոնադրության՝  

1) 14-րդ կետի 1-ին ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«1) հայեցողական պաշտոնները՝ Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

աշխատակազմի ղեկավարը, Արցախի Հանրապետության Անվտանգության 

խորհրդի քարտուղարը, Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի 

ղեկավարի առաջին տեղակալը, Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության պետը, Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալները, 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության 

գլխավոր վարչության պետ-Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը, Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

գլխավոր խորհրդական-հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը, Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի գլխավոր խորհրդականը, Արցախի Հանրապե-

տության Նախագահի խորհրդականները, հատուկ հանձնարարություններով 

դեսպանները, Արցախի Հանրապետության Նախագահի խորհրդական-տնտեսա-

գիտական վարչության պետը, Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

խորհրդական-Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովում Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի մշտական ներկայացուցիչը, Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի խորհրդական-Արցախի Հանրապետության 

Նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչը, Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի ներկայացուցիչները՝ հատուկ 

հանձնարարությունների գծով, Արցախի Հանրապետության Անվտանգության 

խորհրդի քարտուղարի տեղակալները, Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

վերահսկողական ծառայության ղեկավարը, Արցախի Հանրապետության 

Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության պետի 

տեղակալները, Արցախի Հանրապետության Նախագահի առաջին օգնականը, 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի օգնական-արարողակարգի բաժնի 

վարիչը, Արցախի Հանրապետության Նախագահի օգնականները, Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի մամուլի քարտուղարը, Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի ռեֆերենտները.». 

2) 17-րդ կետի 3-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3) պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից ազատում Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարին, Արցախի 

Հանրապետության Անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալին, 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի կառավարության 

գործերի կառավարչության պետին, Արցախի Հանրապետության Նախագահի 
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աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալներին, Արցախի Հանրապետության 

Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ-

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի 

տեղակալին, Արցախի Հանրապետության Նախագահի գլխավոր խորհրդական-

հատուկ հանձնարարություններով դեսպանին, Արցախի Հանրապետության 

Նախագահի գլխավոր խորհրդականին, Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

խորհրդականներին, հատուկ հանձնարարություններով դեսպաններին, Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի խորհրդական-տնտեսագիտական վարչության 

պետին, Արցախի Հանրապետության Նախագահի խորհրդական-Արցախի 

Հանրապետության Ազգային ժողովում Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

մշտական ներկայացուցչին, Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

խորհրդական-Արցախի Հանրապետության Նախագահի հատուկ 

հանձնարարությունների գծով ներկայացուցչին, Արցախի Հանրապետության 

Նախագահի ներկայացուցիչներին՝ հատուկ հանձնարարությունների գծով, 

Արցախի Հանրապետության Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի 

տեղակալներին, Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական 

ծառայության ղեկավարին, Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության պետի 

տեղակալներին, Արցախի Հանրապետության Նախագահի առաջին օգնականին, 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի օգնական-արարողակարգի բաժնի 

վարիչին, Արցախի Հանրապետության Նախագահի օգնականներին, Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի մամուլի քարտուղարին, Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի ռեֆերենտներին, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ 

կիրառում խրախուսանքի և կարգապահական տույժի միջոցներ.». 

3) 18-րդ կետում «Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը» բառերից հետո 

լրացնել «Արցախի Հանրապետության Նախագահի գլխավոր խորհրդական-

հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը, Արցախի Հանրապետության 

Նախագահի գլխավոր խորհրդականը» բառերը.  

4) 19-րդ կետի 26-րդ ենթակետում «համակարգում է» բառերից հետո լրացնել 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի գլխավոր խորհրդական-հատուկ 

հանձնարարություններով դեսպանի, Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

գլխավոր խորհրդականի» բառերը.  

5) 5-րդ գլխի վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«5. ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԸ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԳԼԽԱՎՈՐ 

ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ-ՀԱՏՈՒԿ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԴԵՍՊԱՆԸ, ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆԸ, ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆՆԵՐԸ, ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԸ, ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆԱԿԱՆԸ, ՕԳՆԱԿԱՆ-

ԱՐԱՐՈՂԱԿԱՐԳԻ ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉԸ, ՕԳՆԱԿԱՆՆԵՐԸ, ՄԱՄՈՒԼԻ 

ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԸ ԵՎ ՌԵՖԵՐԵՆՏՆԵՐԸ». 

6) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 25.1-ին և 25.2-րդ կետեր. 

«25.1. Արցախի Հանրապետության Նախագահի գլխավոր խորհրդական-

հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի գործառույթները սահմանվում են 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրովֈ 

25.2. Արցախի Հանրապետության Նախագահի գլխավոր խորհրդականի 

գործառույթները սահմանվում են Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

հրամանագրով:». 

7) 30-րդ կետում «Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

խորհրդականները» բառերից առաջ լրացնել «Արցախի Հանրապետության 

Նախագահի գլխավոր խորհրդական-հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը, 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի գլխավոր խորհրդականը,» բառերը.  

8) 39-րդ կետում «հանձնարարականները կատարելիս» բառերից հետո 

լրացնել «Արցախի Հանրապետության Նախագահի գլխավոր խորհրդական-
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հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը, Արցախի Հանրապետության 

Նախագահի գլխավոր խորհրդականը,» բառերըֈ 

 

2. Հրամանագրի 5-րդ կետով հաստատված՝ Արցախի Հանրապետության 

Նախագահի աշխատակազմի կառուցվածքում՝ 

1) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին կետ. 

   «2.1. Աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ». 

2) 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3. Կառավարության գործերի կառավարչության պետ». 

3) ուժը կորցրած ճանաչել 5-րդ կետը. 

4) 6-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6.1-ին և 6.2-րդ 

կետեր. 

«6.1. Արցախի Հանրապետության Նախագահի գլխավոր խորհրդական-

հատուկ հանձնարարություններով դեսպան 

6.2. Արցախի Հանրապետության Նախագահի գլխավոր խորհրդական»ֈ 

 

3. Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվանիցֈ 

 

 

Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 2020թ. մայիսի 26 

     Ստեփանակերտ 

ՆՀ-4-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

6 մայիսի 2020թ.                                                          N 335-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՏԿԱՑՎԵԼԻՔ   2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿՈՂՄԻՑ  ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ 

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ                  

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ)  ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ                         

ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 

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

րդ կետով` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Հավանություն տալ Հայաստանի Հանրապետության պետական 

բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում Արցախի Հանրապե-

տությանը հատկացվելիք 2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելության 

մասնագիտությունների և պետության կողմից ուսանողական նպաստների 

ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի 

կիրառման իրավունքներով (վճարովի) բակալավրի ու անընդհատ և 

ինտեգրացված կրթական ծրագրով տեղերի ցանկին՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի 

նախարարությանը՝ սույն որոշումը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապե-

տության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                              Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

Հավելված    

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2020 թվականի մայիսի 6-ի N 335-Ն որոշման 

 

Ց Ա Ն Կ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՏԿԱՑՎԵԼԻՔ 

2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ԱՐՁԻ 

ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ 

ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ 

 ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԻ 

 

Դասիչը 

 

 

 

Բուհը, մասնագիտությունը, 

կրթական ծրագիրը 

 

Պետության կողմից 

ուսանողական 

նպաստների ձևով 

ուսման վարձի լրիվ 

փոխհատուցմամբ 

(անվճար) տեղերը 

Բուհի կողմից 

ուսման վարձի 

մասնակի զեղչի 

կիրառման  

իրավունքներով  

 (վճարովի) 

տեղերը 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

022801.00.6 Արևելագիտություն   

 022801.01.6 Արաբագիտություն 1  

 022801.02.6 Թյուրքագիտություն 1  

 022801.03.6 Իրանագիտություն 2  

031801.00.6 Միջազգային արաբերություններ   

 031801.01.6  Միջազգային 

արաբերություններ 

2  

031101.00.6 Տնտեսագիտություն   

 031101.01.6 Տնտեսագիտություն  3 

042101.00.6 Իրավագիտություն   

 042101.01.6 Իրավագիտություն 1 2 

061101.00.6 Ինֆորմատիկա 

(համակարգչային գիտություն) 

  

 061101.02.6 Ինֆորմատիկա և 

կիրառական մաթեմատիկա    

2 3 

061901.00.6 Տեղեկատվական 

անվտանգություն  

  

 061901.01.6 Տեղեկատվական 

անվտանգություն 

1 1 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 10 9 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

021201.00.6 Դիզայն   

 021201.04.6 Համակարգչային 

գրաֆիկա 

1  

071301.00.6 Էներգետիկա   

  071301.03.6 լեկտրաէներգետիկա 1  

071401.00.6 Էլեկտրոնիկա   

 071401.02.6 Կիսահաղորդիչների 

ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա 

1  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 3  

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ   ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

021201.00.6 Դիզայն   

 021201.01.6 Դիզայն 1  

 021201.02.6 Գրաֆիկական դիզայն 1  

073101.00.6 Ճարտարապետություն   

 073101.01.6 արտարապետություն 1  

073102.00.6 Քաղաքային տնտեսություն    

 073102.02.6 Ջերմագազամատա-

կարարում և օդափոխություն 

1  

073201.00.6 Շինարարություն   

 073201.08.6 Շենքերի նախագծում 1  
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 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 5  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

041101.00.6 Հաշվապահական հաշվառում և 

հարկում 

  

 041101.01.6 Հաշվապահական 

հաշվառում և հարկում (ըստ 

ոլորտի) 

1 3 

041401.00.6 Շուկայագիտություն (մարքեթինգ   

 041401.01.6 Շուկայագիտություն 

(մարքեթինգ) (ըստ ոլորտի) 

1 3 

052201.00.6 Բնապահպանություն և  

բնօգտագործում 

  

 052201.01.6 Բնապահպանություն 

և բնօգտագործում 

1  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 3 6 

Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

011302.00.6 Հատուկ մանկավարժություն   

 011302.01.6 

Սուրդոմանկավարժություն 

1  

031401.00.6 Սոցիոլոգիա   

 031401.01.6 Սոցիոլոգիա 1  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2  

ԵՐԵՎԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ԼԵԶՎԱՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

023201.00.6 Լեզվաբանություն   

 023201.01.6 Թարգմանչական գործ 

իտալերեն և հայերեն լեզուներ 

1  

 023201.01.6 Թարգմանչական գործ 

չինարեն և հայերեն լեզուներ 

1  

 023201.02.6 Միջմշակութային 

հաղորդակցություն (ըստ 

լեզուների) անգլերեն լեզու 

1  

 023201.04.6 Անգլերեն լեզու 1 2 

 023201.06.6 Ֆրանսերեն լեզու 1  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 5 2 

ԵՐԵՎԱՆԻ ԿՈՄԻՏԱՍԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՆՍԵՐՎԱՏՈՐԻԱ 

021502.00.6 Կատարողական արվեստ   

 021502.01.6  Գործիքային  

կատարողականություն        

-դաշնամուր 

- ջութակ 

ժողովրդական գործիքներ 

-քանոն 

 

 

3 

1 

 

1 

 

 

 

 021502.04.6  Վոկալ  արվեստ  

-ակադեմիական  

-ժողովրդական  

 

1 

1 

 

               

 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 7  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ 

021201.00.6 Դիզայն   

021201.04.6 Համակարգչային 

գրաֆիկա 

2  

021201.06.6 Ինտերիերի դիզայն 1  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 3  

ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԱՏՐՈՆԻ ԵՎ ԿԻՆՈՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ 

021103.00.6 Կինոարվեստ   

 021103.01.6 Կինոարվեստ 2  

021502.00.6 Կատարողական արվեստ   

 021502.03.6 Պարարվեստ 1  

021503.00.6 Թատերական արվեստ   

 021503.01.6 Դերասանական 

արվեստ 

1 2 

 021503.02.6 Ռեժիսուրա 2  

021801.00.6 Արվեստի տեսություն և 

պատմություն 

  

 021801.01.6 Արվեստի տեսություն, 

պատմություն և կառավարում 

1  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 7 2 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                          Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԵՐԵՎԱՆԻ Մ. ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

091201.00.7 Բուժական գործ   

 091201.01.7 Բուժական գործ 4 10 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4 10 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ    

031802.00.6 Ագրոէկոնոմիկա   

 031802.02.6 Ագրարային քաղաքա-

կանություն, խորհրդատվություն 

և տեղեկատվություն 

1  

072101.00.6 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա   

 072101.02.6  Խմորման 

արտադրության տեխնոլոգիա և 

գինեգործություն 

1  

072301.00.6 Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերու-

թյան նյութերի և արտադրանք-

ների տեխնոլոգիա 

  

 072101.03.6 Գյուղատնտեսության 

և պարենային ապրանքի 

փաթեթավորման տեխնոլոգիա և 

դիզայն 

1  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 3  

ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ (ՍԼԱՎՈՆԱԿԱՆ)  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

Ռուսական բաժանմունք 

06.05.01 Կենսաինժեներիա և 

կենսաինֆորմատիկա (դիպլ. 

մասնագետ) 

1  

41.03.01 Արտասահմանյան տարածա-

շրջանագիտություն (ռեգիոնա-

գիտություն) 

1  

41.03.05 Միջազգային 

հարաբերություններ 

1  

42.03.01 Գովազդ և հասարակության հետ 

կապեր  

1  

43.03.02 Զբոսաշրջություն 1  

55.05.01 Կինոյի և հեռուստատեսության 

ռեժիսուրա 

1  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 6  

 ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՏԵՂԵՐ 2  

 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ 60 29 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

11 մայիսի  2020թ.                                                          N 349-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՏԵՂԵՐԻ 

2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ (ԸՍՏ 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ)  

ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ  

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Ղեկավարվելով «Կրթության մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին և 5-րդ 

մասերով, «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության 

մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածի 5-րդ մասով և հիմք ընդունելով Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի 2020 թվականի ապրիլի 12-ի «Արցախի 

Հանրապետությունում արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու մասին» ՆՀ-

32-Ն հրամանագիրը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը 

որոշում է. 
1. Հաստատել՝ 

1) Արցախի Հանրապետության պետական և ոչ պետական բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների և Հայաստանի Հանրապետության 

պետական բուհերում Արցախի Հանրապետության հատկացված տեղերի 

2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելության կարգը (ըստ բակալավրի ու 

անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրի)՝  համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատու-

թյունների 2020-2021 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և 

ընդունելության քննությունների ցանկը` համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Սահմանել, որ՝ 

1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 

թվականի մայիսի 14-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական 

և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհերում Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությանը հատկացված տեղերի ընդունելության (ըստ բակալավրի 

կրթական ծրագրի) կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի   31-ի N 366-Ն 

որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 301-Ն որոշումը չի գործում 

2020-2021 ուսումնական տարվա համար. 

2) Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի 

դեկտեմբերի  27-ի «Արցախի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների առկա և հեռակա ուսուցման 2020-2021 ուսումնական 

տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը 

հաստատելու մասին» N 1174-Ն որոշումը կիրառելի է հեռակա ուսուցման 

ընդունելության համար: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                             Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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   Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2020 թվականի մայիսի 11-ի N 349-Ն  որոշման 

 

ԿԱՐԳ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՏԵՂԵՐԻ  

2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ (ԸՍՏ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ) 

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է Արցախի Հանրապետության պետական և ոչ 

պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և Հայաստանի 

Հանրապետության պետական բուհերում Արցախի Հանրապետությանը հատկացված 

տեղերի (այսուհետ` բուհեր) 2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելության 

գործընթացը, որը ներառում է բուհերի մասնագիտությունների հայտագրումը, 

ընդունելության քննությունների կազմակերպումը, անցկացումը, ընդունելության 

քննությունների արդյունքների բողոքարկումը, ընդունելության քննությունների 

արդյունքների հիման վրա բուհեր ընդունելության մրցույթի անցկացումը: 

2. Բուհերի՝ առկա ուսուցմամբ ընդունելությունը կատարվում է համաձայն 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հաստատված 

մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի (այսուհետև՝ ցանկ): 

2019-2020 ուսումնական տարվա և նախորդ տարիների շրջանավարտները (այսուհետ՝ 

դիմորդ) իրենց նախընտրած մասնագիտությամբ բուհ ընդունվելու համար հանձնում 

են ցանկի աղյուսակների երրորդ սյունակում նշված տվյալ մասնագիտության համար 

պահանջվող ընդունելության մրցութային քննությունը: Ցանկի աղյուսակների երրորդ 

սյունակում մեկից ավելի ընդունելության մրցութային քննության առկայության 

դեպքում դիմորդն իր ընտրությամբ հանձնում է այդ քննություններից մեկը: 

3. Բուհեր կարող են ընդունվել միջնակարգ, նախնական մասնագիտական կամ 

միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող անձինք առանց տարիքի 

սահմանափակման: 

4. Օտարերկրյա քաղաքացիները (այսուհետ` օտարերկրացիները) Արցախի 

Հանրապետության բուհեր կարող են ընդունվել՝ համաձայն սույն կարգի (ընդհանուր 

հիմունքներով) կամ ըստ ուսումնական հաստատություններում օտարերկրյա 

քաղաքացիների ընդունելության կարգի: 

5. Դիմորդը ընդունելության քննությունը հանձնում է քննական կենտրոնում: 

Քննական կենտրոնում Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության կողմից սահմանված սանիտարահիգիենիկ կանոնների 

պահպանումը և բժշկի ներկայությունը պարտադիր է: 
6. Ընդունելության քննությունները միասնական, ներբուհական և Արարատյան 

բակալավրիատի քննություններն են: Միասնական և ներբուհական ընդունելության 

քննությունները կազմակերպում և անցկացնում է Արցախի Հանրապետության 

կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության «Գնահատման և թեստավորման 

կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ` գնահատման և 

թեստավորման կենտրոն), իսկ Արարատյան բակալավրիատի քննությունները 

կազմակերպում և անցկացնում է «Արարատյան բակալավրիատ» ծրագրի ներդրման և 

իրականացման համար պատասխանատու կազմակերպությունը՝ «Այբ» կրթական 

հիմնադրամը՝ գնահատման և թեստավորման կենտրոնի հետ համատեղ: 

7. Միասնական քննություններն անցկացվում են գրավոր, թեստերի միջոցովֈ 

Արցախի Հանրապետության ամբողջ տարածքում դիմորդները յուրաքանչյուր 

առարկայի միասնական քննությունը հանձնում են միևնույն օրը: Դիմորդները 

միասնական քննությունները հանձնում են «Հայոց լեզու և հայ գրականություն», «Հայոց 

պատմություն», «Մաթեմատիկա», «Քիմիա», «Կենսաբանություն», «Ֆիզիկա», «Աշխար-

հագրություն», «Օտար լեզու» (անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, 

իսպաներեն, իտալերեն, պարսկերեն) առարկաներից: 

8. Միասնական և ներբուհական քննություններն անցկացվում են մեկ փուլով` 

հուլիս ամսվա առաջին տասնօրյակում: 
9. Միասնական քննությունների տևողությունն է` 
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1) «Հայոց լեզու և հայ գրականություն», «Հայոց պատմություն», 

«Մաթեմատիկա», «Քիմիա», «Կենսաբանություն», «Ֆիզիկա», «Աշխարհագրություն» 

առարկաների քննությունները` 180 րոպե. 

2) «Օտար լեզու» առարկայի քննությունը` 150 րոպե: 

10. Բուհերի ընդունելության միասնական քննությունները կազմակերպվում են 

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարության կողմից հաստատված առարկայական ծրագրերով, հանրակրթական 

ուսումնական հաստատություններում պարտադիր օգտագործման երաշխավորված 

դասագրքերով, շտեմարաններով: Քննական առաջադրանքներն ու գիտելիքների 

գնահատման չափանիշները սահմանում է գնահատման և թեստավորման կենտրոնը: 

11. Ներբուհական են՝ 

1) Արցախի պետական համալսարանի «Կերպարվեստ», «Ֆիզիկական դաստիա-

րակություն և սպորտային մարզումներ», «Նախնական զինվորական պատրաս-

տություն» կրթական ծրագրերի մասնագիտական առարկաների քննությունները. 

2) Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի «Ճարտարապետություն» կրթական 

ծրագրի «Գծագրություն» առարկայի քննությունը. 

3) Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարանի «Ֆիզիկական 

դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ», «Նախնական զինվորական 

պատրաստություն» կրթական ծրագրերի մասնագիտական առարկաների 

քննությունները.  

4) Ստեփանակերտի «Գյուրջյան» կիրառական արվեստի ինստիտուտի 

«Դիզայն» և «Հագուստի մոդելավորում» կրթական ծրագրերի մասնագիտական 

առարկաների քննությունները: «Նախնական զինվորական պատրաստություն» 

բանավոր քննության ժամանակ յուրաքանչյուր դիմորդին քննելու առավելագույն 

ժամանակը 30 րոպե է:  

12. Ներբուհական քննություններն անցկացվում են սույն կարգի նախորդ կետում 

նշված բուհերի կողմից մշակված ու Արցախի Հանրապետության կրթության, 

գիտության և սպորտի նախարարության կողմից հաստատված մասնագիտական 

ծրագրերով: Քննական առաջադրանքները և գիտելիքների գնահատման չափանիշները 

սահմանում է գնահատման և թեստավորման կենտրոնը: 

13. Սույն կարգի համաձայն բուհեր ընդունելությունը կատարվում է` 

1) պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ 

փոխհատուցմամբ (այսուհետ`անվճար)` ըստ բուհերի և մասնագիտությունների՝ 

Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված տեղերի. 

2) Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած և ըստ բուհերի ու 

մասնագիտությունների՝ Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարության կողմից հաստատված վճարովի տեղերի: 

14. Տվյալ ուսումնական տարում դիմորդն ընդունելության քննությունը կարող է 

հանձնել միայն մեկ անգամ: 

15. Ընդունելության քննությունների արդյունքների հիման վրա անվճար և 

վճարովի ուսուցմամբ մրցույթների արդյունքները, արտոնություն ունեցող դիմորդների 

ցուցակներն ըստ մասնագիտությունների հաստատելու, անվճար ու վճարովի 

ուսուցման համակարգում թափուր և պահուստային տեղերը վերաբաշխելու 

նպատակով ստեղծվում է հանրապետական ընդունող հանձնաժողով: 

16. Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների այն 

շրջանավարտները, որոնց ատեստատում կամ համապատասխան ավարտական 

փաստաթղթում «Հայոց լեզու» առարկան ատեստավորված չէ, ընդունելության 

մրցութային քննությունը կարող են հանձնել ռուսերեն թարգմանությամբ` 

բացառությամբ «Հայոց լեզու և հայ գրականություն», «Հայոց պատմություն» և մյուս 

օտար լեզուների քննությունների: 

17. Սույն կարգի պահանջները չեն տարածվում այն պետական բուհերի վրա, 

որոնք իրականացնում են զինվորական, ոստիկանական մասնագիտական կրթական 

ծրագրեր: 

II. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 

ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱԳՐՈՒՄԸ 

 

18. Դիմորդները (հանրակրթական դպրոցի, նախնական, միջին 

մասնագիտական հաստատության, նախորդ տարիների, ինչպես նաև օտարերկրյա 

ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները) ընդունելության քննության և 

մասնագիտությունների նշումով դիմում-հայտը գնահատման և թեստավորման 

կենտրոն են ուղարկում էլեկտրոնային (առցանց) եղանակով՝ մայիսի 25-ից մինչև 
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հունիսի 10-ը, ժամը 18.00՝ միասնական քննության համար գնահատման և 

թեստավորման կենտրոնի հաշվեհամարին փոխանցելով 1500 դրամ, բացի այն 

դիմորդներից, ովքեր տվյալ քննությանը հայտագրվել են 2020 թվականի փետրվար- 

մարտ ամիսներին, իսկ ներբուհական քննությունների համար դիմորդը 1500 դրամ 

փոխանցում է բուհի հաշվեհամարին: 

19. Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհերում Արցախի 

Հանրապետությանը հատկացված տեղերի համար դիմորդներն ընդունելության 

դիմում-հայտերն էլեկտրոնային եղանակով ուղարկում են Արցախի Հանրապետության 

գնահատման և թեստավորման կենտրոն, բացառությամբ Հայաստանի 

Հանրապետության պետական բուհերի այն մասնագիտությունների, որոնց համար 

նախատեսված է ներբուհական քննություն: Այդ մասնագիտությունների դիմորդներն 

ընդունելության դիմում-հայտը համապատասխան պետական մարմնի կողմից տրված 

տեղեկանքի հետ մայիսի 25-ից մինչև հունիսի 10-ը, ժամը 18.00՝ էլեկտրոնային 

եղանակով ուղարկում են Հայաստանի Հանրապետության գնահատման և 

թեստավորման կենտրոն: 

20. Մինչև հուլիսի 31-ը զորացրվող զինծառայողները կարող են դիմել՝ 

1) տվյալ տարվա ընդունելության մրցույթին` մինչև զորակոչվելն ստացած 

միասնական քննությունների վկայագրով մասնակցելու համար. 

2) տվյալ տարվա ընդունելության քննությանը մասնակցելու համար: 

21. Մինչև հուլիսի 31-ը զորացրվող զինծառայողները զորամասի 

հրամանատարի կողմից տրված տեղեկանք են ներկայացնում այն մասին, որ նրանց 

զորացրումը տեղի է ունենալու մինչև տվյալ տարվա հուլիսի 31-ը: Տեղեկանքը մինչև 

հուլիսի 31-ը զորացրվող զինծառայողի կողմից տրված լիազորագրում նշված անձը 

ներկայացնում է գնահատման և թեստավորման կենտրոն կամ բուհի ընդունող 

հանձնաժողովին: Մինչև հուլիսի 31-ը զորացրվող զինծառայողը լիազորագրում նշում է 

բուհերի ընդունելության քննությանը կամ մրցույթին մասնակցության 

մասնագիտությունները, որոնք լիազորագրում նշված անձն առցանց եղանակով 

ընդունելության դիմում-հայտում հայտագրում է լիազորագրում նշված 

հերթականությամբ: Մինչև հուլիսի 31-ը զորացրվող զինծառայողներն օգտվում են 

սույն կարգի 64-րդ կետով սահմանված արտոնությունից: 

22. Դիմորդներն ընդունելության դիմում-հայտում իրենց ընտրությամբ և 

ցանկացած հաջորդականությամբ հայտագրում են մասնագիտությունները՝ ըստ 

ուսուցման անվճար և վճարովի համակարգերի: Համաձայն ընդունելության դիմում-

հայտի` միասնական քննություն հանձնող դիմորդը կարող է մասնակցել մեկ կամ մի 

քանի բուհերի` մինչև երկու անվճար և մինչև ութ վճարովի մասնագիտությունների 

մրցույթին, եթե ընտրած բոլոր մասնագիտությունների համար պահանջվում է 

ընդունելության մրցութային միևնույն առարկայի քննությունը: 

Ներբուհական քննություն հանձնող դիմորդը կարող է մասնակցել մեկ բուհի՝ 

մինչև երկու անվճար և մինչև ութ վճարովի մասնագիտությունների մրցույթին, եթե 

ընտրած բոլոր մասնագիտությունների համար պահանջվում է ընդունելության 

մրցութային միևնույն առարկայի քննությունը: 

23. Ընդունելության քննության և մասնագիտությունների դիմում-հայտի ձևը 

հաստատում է գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրենը: 

24. Ընդունելության քննության և մասնագիտությունների նշումով դիմում-հայտն 

ընդունման ժամկետի ավարտից հետո փոփոխման ենթակա չէ: 

25. Հայտագրման ավարտից հետո միասնական և ներբուհական քննություն 

հանձնող դիմորդներին  տրվում են անցաթղթեր: Անցաթղթերը մինչև հուլիսի 1-ը 

էլեկտրոնային եղանակով ուղարկվում են դպրոցներ կամ դիմորդներին: Միասնական 

քննություն հանձնող դիմորդներին անցաթղթերն ուղարկում է գնահատման և 

թեստավորման կենտրոնը, իսկ ներբուհական քննություն հանձնողներինը՝ 

համապատասխան բուհը: 

26. Անցաթուղթը պարունակում է դիմորդի տվյալները (անունը, ազգանունը, 

հայրանունը, անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի սերիան, համարը, ուսումնական 

հաստատությունը, անձնական համարը),  քննական կենտրոնի գտնվելու վայրը, 

առարկան, քննության օրը և ժամը: 

27. «Հայոց լեզու և հայ գրականություն», «Հայոց պատմություն», 

«Մաթեմատիկա», «Քիմիա», «Կենսաբանություն», «Ֆիզիկա», «Աշխարհագրություն», 

«Օտար լեզու» (անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, իսպաներեն, իտալերեն, 

պարսկերեն) առարկաները մրցութային համարվելու դեպքում գնահատման և 

թեստավորման կենտրոնը դիմորդին է տալիս վկայագիր, որը դիմորդը, բուհ 
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ընդունվելու դեպքում, համապատասխան բուհ է ներկայացնում մրցույթի ավարտից 

հետո: 

28. Տվյալ տարվա միասնական քննություններին մասնակցած դիմորդները 

կարող են «Հայոց լեզու և հայ գրականություն», «Հայոց պատմություն», 

«Մաթեմատիկա», «Քիմիա», «Կենսաբանություն», «Ֆիզիկա», «Աշխարհագրություն», 

«Օտար լեզու» (անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, իսպաներեն, իտալերեն, 

պարսկերեն) առարկաներից ստացած գնահատականները պահպանել միայն հաջորդ 

տարվա համար: Դիմորդը, պահպանելով գնահատականը, կարող է նաև վերահանձնել 

այն և մրցույթին մասնակցել ավելի բարձր գնահատականով: Անբավարար 

գնահատական ստանալու դեպքում դիմորդը զրկվում է մրցույթին մասնակցելու 

իրավունքից: 

29. Զորակոչային տարիքը լրացած, միասնական քննություններին և մրցույթին 

մասնակցած արական սեռի դիմորդները կարող են «Հայոց լեզու և հայ 

գրականություն», «Հայոց պատմություն», «Մաթեմատիկա», «Քիմիա», 

«Կենսաբանություն», «Ֆիզիկա», «Աշխարհագրություն», «Օտար լեզու» (անգլերեն, 

գերմաներեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, իսպաներեն, իտալերեն, պարսկերեն) 

առարկաներից ստացած գնահատականները պահպանել ժամկետային զինվորական 

ծառայությունից զորացրվելուց հետո կազմակերպվող ընդունելության քննությունների 

առաջին մրցույթի համար: 

30. Դիմորդին չի թույլատրվում ներկայացնել մեկից ավելի ընդունելության 

դիմում-հայտ: Բազայում նույն դիմորդի՝ մեկից ավելի ընդունելության դիմում-հայտերի 

առկայության դեպքում տվյալ դիմորդը զրկվում է ընդունելության քննությանը և 

մրցույթին մասնակցելու իրավունքից: 

31. Դիմորդի կողմից դիմում-հայտում լրացված տվյալների, փաստաթղթերի 

հավաստիությունը և գնահատականների համապատասխանությունը հաստատելու 

նպատակով գնահատման և թեստավորման կենտրոն կարող է դիմել հայտատուի 

ուսումնական հաստատություն: 

32. Միջնակարգ կրթության ատեստատում կամ համապատասխան 

ավարտական փաստաթղթում «Հայոց լեզու և հայ գրականություն» առարկայից 

գնահատական չունեցող դիմորդները  «Հայոց լեզու և հայ գրականություն» առարկայի  

գնահատականի փոխարեն կարող են օգտագործել ավարտական փաստաթղթի օտար 

լեզվի (անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, իսպաներեն, իտալերեն) 

տարեկան գնահատականը: Ընդ որում` «031801.00.6 Միջազգային հարաբերություն-

ներ», «032101.00.6 Լրագրություն», «023101.00.6 Հայոց լեզու և գրականություն», 

«031301.00.6 Հոգեբանություն», «011201.00.6 Նախադպրոցական մանկավարժություն», 

«011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն», «011302.00.6 Հատուկ մանկավարժու-

թյուն», «023201.00.6 Լեզվաբանություն («023201.01.6 Թարգմանչական գործ (ըստ 

լեզուների)» կրթական ծրագիր)» մասնագիտությունների դեպքում «Հայոց լեզու և հայ 

գրականություն» առարկայի  տարեկան կամ պետական ավարտական քննության 

գնահատականը պարտադիր է: 

33. Բուհի ընդունելության քննության և մասնագիտությունների հայտագրման 

գործընթացին օժանդակում է բուհի ընդունող հանձնաժողովը: 

34. Ընդունող հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են ռեկտորը (նախագահ), 

պրոռեկտորը (տեղակալ): Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու 

քարտուղարին, պատասխանատու քարտուղարի տեղակալին (տեղակալներին) և 

անդամներին նշանակում է ընդունող հանձնաժողովի նախագահը: Ընդունող 

հանձնաժողովն իր աշխատանքներն իրականացնում է տեխնիկական անձնակազմի 

միջոցով: 

35. Դիմորդը բուհ ընդունվելուց հետո ներկայացնում է՝ 

1) ավարտական փաստաթուղթ՝ ատեստատ կամ դիպլոմ (բնօրինակը). 

2) 1 լուսանկար (3 x 4 սմ չափսի). 

3) անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, նույնականացման քարտ, 

ծննդյան վկայական) բնօրինակը. 

4) զինվորական գրքույկ (բնօրինակը)՝ առկայության դեպքում. 

5) սույն կարգի 62-64-րդ կետերով սահմանված արտոնություններից օգտվող 

դիմորդները ներկայացնում են տվյալ արտոնություններից օգտվելու իրավունքը 

հավաստող փաստաթղթեր. 

6) միջազգային և հանրապետական մրցույթների դիպլոմները: 

36. Դիմորդը կարող է ընդունելության դիմում-հայտում փոփոխություններ 

կատարել մինչև տվյալ տարվա հունիսի 10-ը` ժամը 18ֈ00-նֈ 
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III. ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ, 

ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԸ 

 

37.Միասնական քննությունների կազմակերպումը` 

1) միասնական քննությունները կազմակերպվում և անցկացվում են 

միասնական քննական կենտրոններում, որոնց ցանկը մինչև տվյալ տարվա հունիսի 

16-ը հաստատում է Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի 

նախարարը (այսուհետ` նախարար) գնահատման և թեստավորման կենտրոնի 

տնօրենի ներկայացմամբ. 

2) միասնական քննական կենտրոնների ղեկավարների (այսուհետ` կենտրոնի 

ղեկավար) ցանկը մինչև տվյալ տարվա հունիսի 16-ը հաստատում է նախարարը, 

գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրենի ներկայացմամբ. 

3) քննական կենտրոնի ղեկավարը քննական գործընթացը կազմակերպում է 

տվյալ քննական կենտրոնում` սույն կարգի պահանջներին համապատասխան. 

4) միասնական քննությունների օրերն ըստ առարկաների հաստատում է 

գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրենը. 

5) միասնական քննության անցկացման գործընթացի մասնակիցներն են 

կենտրոնի ղեկավարը, գնահատման և թեստավորման կենտրոնի ներկայացուցիչը 

(յուրաքանչյուր 40 դիմորդի համար  գնահատման և թեստավորման կենտրոնի 

առնվազն մեկ ներկայացուցիչ), միասնական քննության ընթացքի կազմակերպիչը 

(այսուհետ` կազմակերպիչ) և պատասխանատու կազմակերպիչը, համակարգչային 

օպերատորը (այսուհետ` օպերատոր), միասնական քննական կենտրոնի հերթապահը 

(այսուհետ` հերթապահ), ովքեր իրենց աշխատանքը միասնական քննությունների 

ընթացքում իրականացնում են գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրենի 

կողմից հաստատված աշխատակարգերի համաձայն. 

6) միասնական քննական կենտրոնում միասնական քննության ընթացքը 

քննասենյակում կազմակերպում են գնահատման և թեստավորման կենտրոնի 

ներկայացուցիչները և կազմակերպիչները, որոնց կազմը հաստատում է գնահատման 

և թեստավորման կենտրոնի տնօրենը: Կենտրոնի ղեկավարը յուրաքանչյուր 

քննասենյակի համար տվյալ քննասենյակի կազմակերպիչներից մեկին նշանակում է 

պատասխանատու կազմակերպիչ. 

7) համակարգչային աշխատանքներն իրականացնում են ուսուցում անցած 

օպերատորները, որոնց կազմը հաստատում է գնահատման և թեստավորման 

կենտրոնի տնօրենը: Հերթապահների կազմը հաստատում է քննական կենտրոնի 

ղեկավարը. 

8) կազմակերպիչներն ըստ քննական կենտրոնների բաշխվում են քննության 

նախորդ օրը` գնահատման և թեստավորման կենտրոնի ներկայացուցչի 

կազմակերպած վիճակահանության միջոցով: Նույն օրը գնահատման և թեստավորման 

կենտրոնի ներկայացուցիչը տվյալ քննական կենտրոնի ղեկավարին է հանձնում 

քննական կենտրոնի կազմակերպիչների ցուցակը. 

9) քննական կենտրոնում քննասենյակները համարակալվում են հերթական 

համարներով: Քննական կենտրոնի դիմորդները բաժանվում են հերթական թվերով 

համարակալված խմբերի: Խմբում դիմորդների թիվը չի կարող գերազանցել 20-ը: 

Յուրաքանչյուր խմբի համար քննասենյակում աշխատանքները համակարգում են 

մեկական կազմակերպիչ. 

10) քննական կենտրոնի քննասենյակների մուտքի մոտ նշվում են տվյալ 

քննասենյակի խմբերի հերթական համարները. 

11) քննությունն սկսվելուց 1,5 ժամ առաջ քննական կենտրոնի ղեկավարը 

սահմանված ձևի արձանագրությունում գրանցում է կազմակերպիչներին, 

համակարգչային օպերատորներին և հերթապահներին. 

12) քննությունն սկսվելուց առնվազն մեկ ժամ առաջ կենտրոնի ղեկավարը, 

գնահատման և թեստավորման կենտրոնի ներկայացուցչի ներկայությամբ, այն 

առևտրային բանկերից, որոնք իրականացնում են քննական թեստերի փաթեթների 

պահեստավորում, ստանում է քննական թեստերի փաթեթները: Կենտրոնի ղեկավարը 

յուրաքանչյուր քննասենյակի պատասխանատու կազմակերպչին տալիս է տվյալ 

քննասենյակի խմբերի համար նախատեսված թեստերի պատասխանների ձևաթղթերի 

(այսուհետ` պատասխանների ձևաթուղթ) ծրարները, խմբերի դիմորդների 

ցուցակները, որից հետո սկսվում է դիմորդների մուտքը քննասենյակներ. 

13) պատասխանների ձևաթղթերի ծրարը պարունակում է` 

ա. պատասխանների 20 ձևաթուղթ, որոնք տրվում են դիմորդներին, 
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բ. պատասխանների լրացուցիչ ձևաթղթեր, որոնք օգտագործվում են 

պատասխանների ձևաթղթերի խոտանման դեպքում. 

14) յուրաքանչյուր խմբի համար նախատեսվում է պատասխանների լրացուցիչ 

երկու ձևաթուղթ, որոնք մնում են քննական կենտրոնի ղեկավարի մոտ. 

15) հերթապահներին տեղաբաշխում է քննական կենտրոնի ղեկավարը` 

կազմելով համապատասխան արձանագրություն. 

16) քննության օրը դիմորդը քննությունն սկսվելուց առնվազն մեկ ժամ առաջ 

ներկայանում է քննական կենտրոն` իր հետ ունենալով անցաթուղթը, անձը 

հաստատող այն փաստաթուղթը, որը նշված է դիմում-հայտում. 

17) դիմորդների մուտքը կենտրոն սկսվում է քննական կենտրոնի ղեկավարի 

հրահանգով. 

18) դիմորդն անձը հաստատող փաստաթուղթը և անցաթուղթը ներկայացնում է 

հերթապահին և նրա հրահանգով մոտենում օպերատորին: Օպերատորը համադրում է 

անցաթղթի և դիմորդի մասին բազայի տվյալները, բազայում կատարում նշում 

դիմորդի` քննությանը ներկայանալու մասին, իսկ անցաթղթի վրա գրում խմբի 

համարը: Հերթապահներն ու պատերին փակցված լրացուցիչ ուղեսլաքները 

դիմորդներին օգնում են գտնել քննասենյակը և խումբը. 

19) դիմորդի մուտքը քննասենյակ կազմակերպվում է առնվազն երկու 

կազմակերպչի կողմից: Դիմորդը քննասենյակում չի կարող ունենալ այլ առարկաներ` 

բացառությամբ անձը հաստատող փաստաթղթի և անցաթղթի. 

20) դիմորդը մոտենում է իր խմբի կազմակերպչին և ստանում պատասխանների 

ձևաթուղթը, ցուցակում ստորագրում է իր անվան դիմաց և նստում ըստ 

վիճակահանության արդյունքի` համապատասխան նստարանին. 

21) քննասենյակում դիմորդներին տեղավորելուց հետո քննասենյակի 

պատասխանատու կազմակերպիչը քննական կենտրոնի ղեկավարից գնահատման և 

թեստավորման կենտրոնի ներկայացուցչի ներկայությամբ, ստանալով խմբերի թվին 

համապատասխան թեստերի փաթեթները, դրանք բերում է քննասենյակ: Քննասենյակի 

պատասխանատու կազմակերպիչը թեստերի փաթեթները ցուցադրում է 

դիմորդներին` նրանց ուշադրությունը հրավիրելով փաթեթների փակ և ամբողջական 

լինելու հանգամանքի վրա. 

22) քննությունն սկսվելուց 20 րոպե առաջ գնահատման և թեստավորման 

կենտրոնի ներկայացուցիչը կամ պատասխանատու կազմակերպիչը դիմորդների 

համար ընթերցում է քննասենյակում քննության անցկացման կարգը, տեղեկացնում 

բողոքարկման տեսակների և կարգի մասին: Դիմորդները պատասխանների 

ձևաթղթերում լրացնում են իրենց անունը, ազգանունը և անցաթղթերի անձնական 

համարները: Այնուհետև կազմակերպիչները մոտենում են դիմորդներին, կտրում 

պատասխանների ձևաթղթերի՝ անձնական տվյալները պարունակող մասերը, հաշվում 

և հանձնում քննասենյակի պատասխանատու կազմակերպչին. 

23) քննասենյակի պատասխանատու կազմակերպիչը պատասխանների 

ձևաթղթերի անձնական տվյալները պարունակող մասերն առնվազն երկու 

կազմակերպչի մասնակցությամբ հաշվում, ստուգում, այնուհետև տեղավորում է այդ 

նպատակով ստացված ծրարում` ծրարի վրա գրելով քննասենյակի, խմբերի 

համարները և կտրված մասերի թիվը: 

38. Միասնական քննության անցկացումը` 

1) թեստերի փաթեթները բացելու համար պատասխանատու կազմակերպիչը 

հրավիրում է առաջին նստարաններին նստած դիմորդներին (նրանցից որևէ մեկի 

բացակայության դեպքում` հաջորդ դիմորդին): Փաթեթների բացման վերաբերյալ 

արձանագրությունների համապատասխան տողում խմբերի կազմակերպիչները 

կատարում են նշում, որի դիմաց ստորագրում է փաթեթը բացած դիմորդը. 

2) խմբերի կազմակերպիչները բաժանում են թեստերը: Դիմորդը, ստանալով իր 

թեստը, ստուգում է այն և թեստի շապիկի համապատասխան մասում գրում իր խմբի և 

նստարանի համարները: Պատասխանատու կազմակերպիչը հայտարարում է 

քննության սկիզբը, տևողությունը և գրատախտակի վրա կատարում նշում քննության 

սկզբի և ավարտի վերաբերյալ: Քննության սկիզբը հայտարարվելուց հետո արգելվում է 

ուշացած դիմորդի մուտքը քննասենյակ. 

3) միասնական քննությունը Արցախի Հանրապետության բոլոր քննական 

կենտրոններում սկսվում է նույն ժամին` 9ֈ30-ին. 

4) քննասենյակի պատասխանատու կազմակերպիչն ավելորդ (չօգտագործված, 

խոտանված) քննական թեստերի առկայությունն արձանագրում է, հաշվարկում և 

պահում իր մոտ. 
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5) միասնական քննության ընթացքում արգելվում են այլ դիմորդների հետ 

խոսելը, առանց կենտրոնի ղեկավարի թույլտվության տեղը փոխելը, արգելվում են 

դիմորդների կողմից թեստերը և պատասխանների ձևաթղթերը փոխանակելը, 

արտագրելը, բջջային հեռախոսներ կամ այլ կապի միջոցներ քննասենյակ բերելը. 

6) միասնական քննության ընթացքում քննասենյակից դիմորդը կարող է դուրս 

գալ միայն անհրաժեշտության դեպքում` զուգարանից օգտվելու կամ 

վատառողջության պատճառով՝ քննասենյակի պատասխանատու կազմակերպչի կամ 

գնահատման և թեստավորման կենտրոնի ներկայացուցչի թույլտվությամբ և 

հերթապահի ուղեկցությամբ. 

7) քննասենյակում թեստի բովանդակության վերաբերյալ դիմորդի հարցերը 

չեն քննարկվում. 

8) միասնական քննության ընթացքում ի հայտ եկած տպագրական կամ այլ 

թերություններ ունեցող թեստերն ու պատասխանների ձևաթղթերը նորերով 

փոխարինում է քննասենյակի պատասխանատու կազմակերպիչը` կենտրոնի 

ղեկավարի, գնահատման և թեստավորման կենտրոնի ներկայացուցչի ներկայությամբ` 

արձանագրելով այդ փաստը: Թերություններ ունեցող պատասխանների ձևաթղթերի և 

թեստերի վրա գրվում է՝ «Խոտանված է». 

9) դիմորդների կողմից քննական առաջադրանքների կատարման ժամանակ 

քննասենյակներում, բացի պատասխանատու կազմակերպչից և կազմակերպիչներից, 

կարող են ներկա գտնվել միայն քննական կենտրոնի ղեկավարն ու գնահատման և 

թեստավորման կենտրոնի ներկայացուցիչը. 

10) միասնական քննության ավարտից 30 րոպե առաջ քննասենյակի 

պատասխանատու կազմակերպիչը դիմորդների ուշադրությունն է հրավիրում 

ժամանակի վրա և հիշեցնում առաջադրանքների պատասխանները թեստերից 

պատասխանների ձևաթղթերի վրա անցկացնելու մասին. 

11) կազմակերպիչները քննության ամբողջ ընթացքում պետք է մնան 

քննասենյակներում` իրենց հատկացված սեղանների մոտ: Նրանց արգելվում է օգտվել 

բջջային հեռախոսներից և այլ կապի միջոցներից: Գնահատման և թեստավորման 

կենտրոնի ներկայացուցիչը սույն պահանջների խախտման մասին տեղյակ է պահում 

կենտրոնի ղեկավարին, որն էլ կարող է կազմակերպչին հեռացնել քննասենյակից: 

Կազմակերպչին քննասենյակից հեռացնելն արձանագրվում և ստորագրվում է 

գնահատման և թեստավորման կենտրոնի ներկայացուցչի ու կենտրոնի ղեկավարի 

կողմից. 

12) գնահատման և թեստավորման կենտրոնի ներկայացուցիչն իրավունք ունի 

քննության ընթացքում մեկ անգամ նախազգուշացնելու դիմորդին, արձանագրելու 

նախազգուշացումը, կրկնվելու դեպքում՝ հեռացնելու քննությունից, եթե նա առանց 

թույլտվության քննության ընթացքում դուրս է եկել քննասենյակից, խոսել է այլ 

դիմորդների հետ, փոխել է տեղը: Եթե քննության ընթացքում դիմորդն արտագրել է 

կամ նրա մոտ հայտնաբերվել է բջջային հեռախոս կամ այլ կապի միջոց, ապա դիմորդը 

հեռացվում է քննությունից. 

13) հեռացվող դիմորդից վերցվում է թեստը, դիմորդի պատասխանների 

ձևաթղթի վրա գրվում է «Հեռացված է քննությունից», տվյալ խմբի և քննասենյակի 

արձանագրությունների մեջ գրանցվում է այդ փաստը, հեռացվողի անունը, 

ազգանունը, հեռացման պատճառը. 

14) միասնական քննության ընթացքում հիվանդության պատճառով (բժշկի և 

կենտրոնի ղեկավարի կազմած արձանագրության հիման վրա) քննությունն ընդհատած 

դիմորդից վերցվում է թեստը, պատասխանների ձևաթղթի վրա գրվում է «Քննությունն 

ընդհատել է հիվանդության պատճառով», տվյալ խմբի և քննասենյակի 

արձանագրություններում գրանցվում է այդ փաստը` նշելով քննությունն ընդհատած 

դիմորդի անունը, ազգանունը: 

39. Միասնական քննության ավարտը` 

1) քննության համար նախատեսված ժամանակից շուտ ավարտած 

(ընդհատած) դիմորդը գնահատման և թեստավորման կենտրոնի ներկայացուցչի 

թույլտվությամբ մոտենում է օպերատորին, պատճենահանում պատասխանների 

ձևաթուղթը, այնուհետև մոտենում իր խմբի կազմակերպչին: Դիմորդը թեստը և 

պատասխանների ձևաթուղթը կազմակերպչին է հանձնում` ստորագրելով իր խմբի 

դիմորդների ցուցակի համապատասխան տեղում: Կազմակերպիչը համեմատում է 

թեստի և պատասխանների ձևաթղթում նշված թեստի համարները: Դիմորդը 

պատասխանների ձևաթղթի պատճենահանված օրինակը պահում է իր մոտ. 

2) քննության համար հատկացված ժամանակի ավարտին կազմակերպիչները, 

յուրաքանչյուր դիմորդի պատասխանների ձևաթուղթը դնելով թեստի մեջ, հավաքում 
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են սեղաններից, այնուհետև ընթերցում են թեստի վրա գրված սեղանի համարը, 

համապատասխան դիմորդը մոտենում է կազմակերպչին, վերցնում իր 

պատասխանների ձևաթուղթը, պատճենահանում, պատասխանների ձևաթուղթը 

հանձնում իր խմբի կազմակերպչին, դիմորդների ցուցակում ստորագրում իր անվան 

դիմաց և դուրս գալիս քննասենյակից: Այդ ընթացքում մյուս դիմորդները մնում են 

իրենց տեղերում` մինչև պատճենահանման իրենց հերթը հասնելը. 

3) քննության ավարտից հետո խմբի կազմակերպիչը պատասխանների 

ձևաթղթերը (օգտագործված, չօգտագործված, խոտանված), քննության ընթացքում 

հիվանդացած դիմորդին տրված բժշկի տեղեկանքը, դիմորդին քննությունից 

հեռացնելու, ինչպես նաև խոտանված ձևաթղթի մասին արձանագրությունները, խմբի 

դիմորդների ցուցակը հաշվում և հանձնում է պատասխանատու կազմակերպչին. 

4) քննության ժամանակի ավարտից հետո ոչ ուշ, քան 30 րոպեի ընթացքում 

պատասխանատու կազմակերպիչը լրացնում է տվյալ քննասենյակում անցկացված 

քննության արձանագրությունը. 

5) պատասխանատու կազմակերպիչը խմբերի պատասխանների ձևաթղթերի 

(օգտագործված, չօգտագործված, խոտանված), խմբերի դիմորդների ցուցակների 

ծրարները, քննասենյակի արձանագրության, պատասխանների ձևաթղթերի կտրված 

մասերի ծրարները և թեստերը (օգտագործված, չօգտագործված) հաշվում և հանձնում է 

կենտրոնի ղեկավարին. 

6) կենտրոնի ղեկավարը, գնահատման և թեստավորման կենտրոնի 

ներկայացուցչի հետ համատեղ, ներկայացված պատասխանների ձևաթղթերը, խմբերի 

ցուցակները պարունակող և քննասենյակներից ստացված կտրված մասերով 

ծրարները վերահաշվելով, ձևակերպում է քննական կենտրոնում անցկացված 

քննության արձանագրությունը: 

40. Քննական նյութերի` թեստերի, պատասխանների ձևաթղթերի ծրարների, 

արձանագրությունների տեղափոխումը` 

1) կենտրոնի ղեկավարը յուրաքանչյուր քննասենյակի պատասխանատու 

կազմակերպչի ներկայությամբ ծրարները տեղավորում է համապատասխան արկղում` 

գնահատման և թեստավորման կենտրոն տեղափոխելու համար. 

2) քննական կենտրոնի ղեկավարը քննական նյութերը գնահատման և 

թեստավորման կենտրոն է տեղափոխում քննության ավարտից հետո` նույն օրվա 

ընթացքում. 

3) գնահատման և թեստավորման կենտրոնում քննական կենտրոնի ղեկավարի 

և քննական կենտրոնում գնահատման և թեստավորման կենտրոնի ներկայացուցչի 

մասնակցությամբ ընդունվում են քննական նյութերը: Պատասխանների ձևաթղթերը 

հաշվվում և սկանավորվում են: Պատասխանների ձևաթղթերի կտրված մասերի 

հաշվումից հետո կազմվում է բոլոր նյութերի հանձնման և ընդունման 

արձանագրություն: 

41. Պատասխանների ձևաթղթերի ստուգումը` 

1) պատասխանների ձևաթղթերն ստուգվում են գնահատման և թեստավորման 

կենտրոնում` համակարգչային սարքավորումների ու ծրագրերի միջոցով. 

2) թեստերը չեն ստուգվում: Սկանավորվում, ճանաչվում և գնահատվում են 

միայն պատասխանների ձևաթղթերը. 

3) պատասխանների ձևաթղթերի կտրված մասերի վերծանումից հետո 

ստուգման տվյալները գրանցվում են որպես դիմորդի քննական արդյունք: 

42. Միասնական քննությունների արդյունքների հրապարակումը` 

1) միասնական քննությունների արդյունքները հրապարակվում են 

քննությունից հետո երրորդ օրը. 

2) գնահատման և թեստավորման կենտրոնում քննությունների արդյունքների 

ցուցակներն առանձնացվում են ըստ քննական կենտրոնների, առարկաների և 

քննություններին մասնակցած դպրոցների. 

3) քննական արդյունքների ցուցակները վավերացվում են գնահատման և 

թեստավորման կենտրոնի տնօրենի կողմից. 

4) կենտրոնի ղեկավարն աշխատանքների ստուգման ավարտից հետո 

գնահատման և թեստավորման կենտրոնից ստանում է քննություն հանձնած 

դիմորդների քննական արդյունքների ցուցակը. 

5) կենտրոնի ղեկավարը քննական արդյունքների ցուցակը փակցնում է 

քննական կենտրոնի տեղակայման հաստատության մուտքի մոտ. 

6) դիմորդը քննության արդյունքի մասին տեղեկություն կարող է ստանալ 

քննական կենտրոնից. 
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7) միասնական քննություն հանձնած դիմորդներին տրվում են վկայագրեր, 

որոնցում նշվում են միասնական քննություններից դիմորդի ստացած միավորը. 

8) վկայագրի ձևը հաստատում է գնահատման և թեստավորման կենտրոնի 

տնօրենը. 

9) 2019-2020 ուսումնական տարվա շրջանավարտ-դիմորդները մինչև հուլիսի 

31-ը վկայագրերն ստանում են դպրոցներից, իսկ մյուսները գնահատման և 

թեստավորման կենտրոնից՝ ներկայացնելով քննության դիմում-հայտերի լրացման 

համար հիմք ընդունված անձնագիրը կամ ծննդյան վկայականը: 

43. Միասնական քննության արդյունքների բողոքարկումը քննելու նպատակով 

գնահատման և թեստավորման կենտրոնում ստեղծվում է ընդունելության 

քննությունների արդյունքների բողոքարկման հանձնաժողով (այսուհետ` 

բողոքարկման հանձնաժողով): 

44. Բողոքարկման հանձնաժողովը` 

1) բողոք-դիմումի վերաբերյալ որոշում է ընդունում բաց քվեարկությամբ, 

ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Ձայների հավասարության դեպքում բողոքարկման 

հանձնաժողովի նախագահն ունի վճռորոշ ձայն. 

2) չի քննարկում բողոք-դիմում` 

ա. դիմորդի կողմից իր մեղքով քննական հրահանգների չկատարման 

հետևանքով առաջացած թերությունների վերաբերյալ, 

բ. դիմորդի կողմից պատասխանների ձևաթղթի լրացման ընթացքում թույլ 

տրված վրիպումների կամ սխալների վերաբերյալ. 

3) միասնական քննության արդյունքի հետ անհամաձայնության դեպքում 

դիմորդն արդյունքների հրապարակման հաջորդ օրը ժամը 9:00-18:00-ը կարող է 

բողոքարկել առցանց եղանակով. 

4) բողոք-դիմումի քննարկման արդյունքում կարող է ընդունվել որոշում 

քննության արդյունքի պահպանման, բարձրացման կամ իջեցման մասին: 

Բողոքարկման հանձնաժողովի ընդունած որոշման հիման վրա միասնական 

քննությունների բողոքարկման արդյունքները հրապարակվում են վերջին քննության 

բողոքարկման ավարտից հետո երկօրյա ժամկետում: 

 

IV. ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ, ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԸ 

 

45. Ներբուհական ընդունելության քննությունների անցկացման համար 

գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրենի հրամանով մինչև տվյալ տարվա 

հունիսի 20-ը ստեղծվում են առարկայական քննական հանձնաժողովներ (այսուհետ` 

քննական հանձնաժողով): 

46. Քննական հանձնաժողովները կազմված են նախագահից, նախագահի 

տեղակալից և անդամներից: 

47. Քննական հանձնաժողովը կազմում է քննական տոմսերը, տարբերակները և 

քննական այլ նյութեր, ստորագրում և ծրարում է քննական տոմսերի բնագրերը, որոնք 

կնքվում են բուհի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարի կողմից: 

48. Ներբուհական քննության արձանագրությունը պարտադիր կերպով 

ստորագրում է քննական հանձնաժողովի նախագահը: 

49. Ներբուհական բանավոր քննության գնահատականը դիմորդին հայտնվում է 

նրա պատասխանի ավարտից անմիջապես հետո: Դիմորդն իրավունք ունի բանավոր 

քննության գնահատականը բողոքարկելու՝ դիմելով քննական հանձնաժողովի 

նախագահին՝ մինչև քննասենյակից դուրս գալը: 

50. «Երաժշտության տեսություն», «Սոլֆեջիո», «Հարմոնիա», «Կոլոքվիում», 

«Երաժշտական գրականություն», «Գծանկար», «Գծագրություն», «Գեղանկար», 

«Գունանկար», «Կոմպոզիցիա», «Լուսանկարչության հիմունքներ», 

«Քանդակագործություն», «Նկարչության հիմունքներ», «Նկարչություն» առարկաների 

քննությունների արդյունքների բողոքարկման, որոնց քննությունների արդյունքների 

բողոքարկումն անցկացվում է հետևյալ կերպ. 

1) դիմորդը կարող է բողոքարկել իր գնահատականը ներբուհական գրավոր 

քննությունների գնահատականների ցուցակները փակցնելու հաջորդ օրը` ժամը                  

9ֈ00-18ֈ00-ի ընթացքում. 

2) բողոքարկման համար դիմորդը դիմում է ներկայացնում պատասխանատու 

քարտուղարին: Դիմումների ընդունման ժամկետի ավարտից հետո պատասխանատու 

քարտուղարը դիմումները հանձնում է քննական հանձնաժողովի նախագահին. 



89 

 

3) դիմումում նշվում է ներբուհական գրավոր քննական աշխատանքի այն 

հատվածը, որի գնահատման հետ դիմորդը համաձայն չէ. 

4) բողոքարկման ժամանակ հանձնաժողովը վերանայում է միայն դիմորդի 

կողմից նշված հատվածը (հատվածները): Մյուս հատվածների վերանայումը և 

վերագնահատումը չեն թույլատրվում. 

5) քննական հանձնաժողովի նախագահը և հանձնաժողովի` բողոքարկված 

ներբուհական գրավոր քննության քննական աշխատանքն ստուգած անդամը 

քննարկում են ներբուհական գրավոր քննական աշխատանքի բողոքարկված 

հատվածը` դիմորդի և նրա կողմից հրավիրված մասնագետի հետ. 

6) բողոքարկված ներբուհական գրավոր քննության քննական աշխատանքի 

գնահատականը կարող է բարձրացվել, իջեցվել կամ չփոփոխվել. 

7) բողոքարկման արդյունքները լրացվում են գնահատման էջի 

համապատասխան մասում, պարտադիր գրախոսվում քննական հանձնաժողովի 

նախագահի կողմից և հանձնվում պատասխանատու քարտուղարին. 

8) ներբուհական գրավոր քննության քննական աշխատանքի բողոքարկման 

արդյունքը ոչ ուշ, քան եռօրյա ժամկետում հրապարակվում է ներբուհական գրավոր 

քննության քննական կենտրոնում. 

9) ներբուհական գրավոր քննության բողոքարկված քննական աշխատանքի 

վերագնահատման հետ անհամաձայնության դեպքում բողոքարկման արդյունքի 

հրապարակման հաջորդ օրը ժամը 9ֈ00-18ֈ00-ի ընթացքում դիմորդը կարող է դիմել 

գնահատման և թեստավորման կենտրոնի բողոքարկման հանձնաժողովին. 

10) գնահատման և թեստավորման կենտրոնի բողոքարկման հանձնաժողովի 

կողմից հրավիրված փորձագետը, որը պետք է ունենա տվյալ առարկայից առնվազն 

հինգ տարվա մանկավարժական գործունեության փորձ և համապատասխան 

մասնագիտության գիտական աստիճան, ներկայացնում է եզրակացություն, որի հիման 

վրա բողոքարկման հանձնաժողովը մեկօրյա ժամկետում ընդունում է վերջնական 

որոշում գնահատականը բարձրացնելու, իջեցնելու կամ նույնը թողնելու մասին. 

11) սույն կետի 10-րդ ենթակետով նախատեսված բողոքարկման ընթացքում 

վերանայվում է ներբուհական գրավոր աշխատանքի միայն բողոքարկված մասը. 

12) գնահատականի փոփոխման դեպքում բողոքարկման հանձնաժողովի 

նախագահի ստորագրությամբ կազմվում է համապատասխան արձանագրություն: 

 

V. ԲՈՒՀԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ 

51. Ընդունելության քննությունները գնահատվում են 20 միավորային 

համակարգով: Միասնական քննություններում դրական են համարվում 7,5 և բարձր 

միավորները: Բոլոր միավորները գնահատվում են հարյուրերորդական մասի 

պահպանմամբ` տվյալ առարկայի գնահատման չափանիշներով սահմանված 

քայլերին համապատասխան: Ներբուհական քննությունների համար դրական են 

համարվում 8 և բարձր միավորները: 

52. Դիմորդն անվճար և վճարովի ուսուցմամբ հայտագրած համապատասխան 

մասնագիտությունների մրցույթներին մասնակցում է մրցութային քննությունից 

ստացած դրական միավորով` հարյուրերորդական մասի պահպանմամբ: Միասնական 

քննությունների արդյունքներով մրցույթն անցկացվում է գնահատման և 

թեստավորման կենտրոնում, իսկ ներբուհական քննությունների արդյունքներով՝ 

համապատասխան բուհում: 

53. Բուհերում մասնագիտությունների մրցույթն անցկացվում է մասնագիտու-

թյունների համապատասխան ուղղվածությամբ` ըստ մասնագիտությունների, 

մասնագիտությունների խմբերի, ֆակուլտետների (դեպարտամենտների): 

54. Անվճար և վճարովի ուսուցման ընդունելության մրցույթներն անցկացվում 

են երկու փուլով՝ հիմնական և լրացուցիչ: 

55. Մասնագիտությունների մրցույթն անցկացվում է ընդունելության դիմում-

հայտի առաջին տողով ընտրված մասնագիտության՝ անվճար և վճարովի ուսուցման 

հայտի գերակայությամբ: 

56. Առաջին հայտագրված մասնագիտության մրցույթով չանցած դիմորդների 

համար մրցույթն անցկացվում է ընդունելության դիմում-հայտում հայտագրված 

մասնագիտությունների հերթականությանը համապատասխան, եթե նշված 

մասնագիտություններում առկա են թափուր տեղեր: 

57. Ընդունելության դիմում-հայտում հայտագրված որևէ մասնագիտությամբ 

(ըստ հայտագրման հերթականության) ընդունված դիմորդը չի մասնակցում 

հայտագրված հաջորդ մասնագիտությունների մրցույթին: 
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58. Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհերում Արցախի 

Հանրապետությանը հատկացված նպատակային անվճար տեղերում պետության 

կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ 

(անվճար) տեղերում կարող են ընդունվել Արցախի Հանրապետության գրանցում 

ունեցող դիմորդները: 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհերում Արցախի 

Հանրապետությանը հատկացված նպատակային անվճար տեղերի դիմորդների և 

նրանց ծնողների հետ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝ ի դեմս 

համապատասխան պետական մարմինների, կնքում է պայմանագիր՝ բուհն 

ավարտելուց հետո Արցախի Հանրապետությունում մասնագիտությամբ աշխատելու 

վերաբերյալ: 

59. Նպատակային ուսուցման դիմած դիմորդները բուհեր ընդունելության 

դիմում-հայտի հետ միասին էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնում են 

համապատասխան պետական մարմնի կողմից տրված տեղեկանք` համապատասխան 

մասնագետ ունենալու պահանջի վերաբերյալ: 

60. Ընդունելության մրցութային առարկայի քննությունից հավասար 

միավորների դեպքում, ըստ հերթականության, առավելություն է տրվում` 

1) մեդալակիր դիմորդներին. 

2) արվեստի գծով միջազգային և հանրապետական մրցույթների 

հաղթողներին՝ համապատասխան մասնագիտությունների համար. 

3) հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 10-12 

դասարաններում սովորելու ընթացքում դպրոցականների հանրապետական 

առարկայական օլիմպիադաների առաջին կարգի դիպլոմ ստացած դիմորդներին՝ եթե 

այն համապատասխանում է տվյալ մասնագիտության ընդունելության քննությանը. 

4) ցանկում տվյալ մասնագիտության տողում առկա աստղանիշով (*) մեկ 

առարկայի դեպքում  ավարտական փաստաթղթում առավել բարձր գնահատական 

ունեցող դիմորդներին, իսկ աստղանիշով (*) մեկից ավելի առարկաների դեպքում՝ այդ 

առարկաների գնահատականների միջին թվաբանական առավել բարձր միավոր 

ունեցող դիմորդներին. 

5) պետական ավարտական քննություններից միջին թվաբանական առավել 

բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին. 

6) տվյալ մասնագիտությանը համապատասխան միջին մասնագիտական 

կրթություն ստացած դիմորդներին: 

61. Ավարտական ամփոփիչ տարեկան գնահատականները 20 միավորանոց 

համակարգին հավասարեցվում են հետևյալ կերպ՝ 

1) 10 միավորային համակարգով տարեկան գնահատականները համապատաս-

խանաբար հավասարեցվում են հետևյալ միավորներին` 

ա. «4»-ը համարժեք է   9 միավորին, 

բ. «5»-ը   համարժեք է   11 միավորին, 

գ. «6»-ը   համարժեք է   13 միավորին, 

դ. «7»-ը   համարժեք է   15 միավորին, 

ե. «8»-ը   համարժեք է   17 միավորին, 

զ. «9»-ը   համարժեք է   19 միավորին, 

է. «10»-ը  համարժեք է   20 միավորին. 

2) միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ համապատասխան ավարտական 

փաստաթղթի 5 միավորային համակարգով գնահատված տարեկան, քննական 

գնահատականները համապատասխանաբար հավասարեցվում են հետևյալ 

միավորներին` 

ա. «3»-ը համարժեք է 13 միավորին, 

բ. «4»-ը համարժեք է 17 միավորին, 

գ. «5»-ը համարժեք է 20 միավորինֈ 

62. Ընդունելության քննությունը դրական միավորներով հանձնելու դեպքում 

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին մրցույթից դուրս 

ընդունվում են Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների երեխաները, 

ժամկետային զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելիս 

հաշմանդամ դարձած քաղաքացիները` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության և 

Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունների, Հայաստանի 

Հանրապետության  կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության և 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունների և Հայաստանի Հանրապետության 
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կառավարությանն առընթեր և Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության 

ծառայությունների կողմից տված տեղեկանքների: 

63. Վճարովի համակարգի համար առնվազն անցումային միավորներ 

հավաքելու դեպքում անվճար ուսուցման համակարգ են ընդունվում` 

1) 1-ին և 2-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք և մինչև 18 տարեկան 

հաշմանդամ երեխաները. 

2) առանց ծնողական խնամքի մնացած մինչև 23 տարեկան երեխաները: 

64.Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված 

դիմորդները զորացրվելուց հետո` երեք տարվա ընթացքում, ընդունելության 

քննությունը դրական միավորով հանձնելու դեպքում` 

1) ընդհանուր մրցույթից դուրս (առանձին մրցույթով) անվճար ուսուցմամբ 

ընդունվում են՝ ըստ մասնագիտությունների` Արցախի Հանրապետության 

կառավարության կողմից հաստատված տեղերիֈ Մրցութային հավասար միավորների 

դեպքում առավելություն է տրվում մարտական հերթապահություն իրականացնող 

զորամասերում պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած և 

ծառայության դրական ցուցանիշներ ունեցող դիմորդին՝ հիմք ընդունելով սույն կարգի 

35-րդ կետի 5-րդ ենթակետում նշված տեղեկանքը. 

2) անվճար ուսուցման մրցույթից դուրս մնալու դեպքում դիմորդը բուհի նույն 

մասնագիտության վճարովի ուսուցման համակարգ ընդունվում է մրցույթից դուրս: 

65. Առանց ընդունելության քննության Արցախի Հանրապետության 

կառավարության կողմից հատկացված պահուստային տեղերի հաշվին բուհ են 

ընդունվում միջնակարգ դպրոցի հանրակրթական առարկաների գծով կրթության 

կառավարման պետական լիազոր մարմնի կողմից ճանաչված միջազգային 

օլիմպիադաների հաղթողները, տարբեր մարզաձևերի գծով աշխարհի և Եվրոպայի 

առաջնությունների մրցանակակիրները, ովքեր ընդունելության դիմում-հայտում 

հայտագրել են համապատասխան մասնագիտությունները: 

66. Անվճար և վճարովի ուսուցման մրցույթների հիմնական փուլի արդյունքներն 

ամփոփվում են մինչև տվյալ տարվա հուլիսի 18-ը: 

67. Մրցույթի արդյունքը հաստատվում է հանրապետական ընդունող 

հանձնաժողովում, որից հետո համապատասխան բուհի ռեկտորը հրամանագրում է 

ուսանողներին: 

 

VI. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ 

 

68. Հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի կողմից ընդունելության 

քննությունների հիմնական փուլի մրցույթի արդյունքները հաստատվելուց հետո, 

բուհերում մասնագիտությունների թափուր տեղերի առկայության դեպքում, 

ընդունելության քննությունից դրական միավոր ստացած, սակայն մրցույթից դուրս 

մնացած դիմորդները կարող են մասնակցել թափուր տեղերի մրցույթին: Թափուր 

տեղերի մրցույթին մասնակցելու համար դիմորդները մասնագիտությունների նշումով 

նոր դիմում-հայտը գնահատման և թեստավորման կենտրոն են ուղարկում 

էլեկտրոնային (առցանց) եղանակով հուլիսի 20-ից մինչև հուլիսի 22-ը, ժամը 18.00: 

69. Դիմորդները ընդունելության դիմում-հայտում իրենց ընտրությամբ և 

ցանկացած հաջորդականությամբ հայտագրում են թափուր տեղեր ունեցող 

մասնագիտությունները՝ ըստ ուսուցման անվճար և վճարովի համակարգերի: 

70. Համաձայն ընդունելության դիմում-հայտի, դիմորդը կարող է մասնակցել 

մեկ կամ մի քանի բուհերի անվճար և վճարովի մասնագիտությունների թափուր 

տեղերի մրցույթին՝ 

1) եթե ընտրած մասնագիտության համար պահանջվող ընդունելության 

մրցութային քննությունից ունի դրական միավոր. 

2) եթե դրական միավորով քննությունը տվյալ մասնագիտության համար 

ընդունելության մրցութային քննությունը չէ, բայց ընդգրկված է տվյալ 

մասնագիտության մրցութային առարկաների ցանկում: 

Առավելությունը տրվում է տվյալ մասնագիտության համար պահանջվող 

ընդունելության մրցութային քննությանը: 

71. Հանրապետական ընդունող հանձնաժողովը բուհերում լրացուցիչ փուլի 

մրցույթի արդյունքները հաստատում է հուլիսի 25-ին: 
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VII. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ  

ԸՆԴՈՒՆՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ 

 

72. Ընդունելության քննությունների հանրապետական ընդունող 

հանձնաժողովը կազմված է 11 անդամից: Հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի 

նախագահը՝  նախարարն է: Հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի կազմում 

ընդգրկվում են` նախարարի տեղակալը, Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

աշխատակազմի ներկայացուցիչը, Արցախի Հանրապետության ազգային 

անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչը, գնահատման և թեստավորման 

կենտրոնի տնօրենը, բուհերի ռեկտորները և պատասխանատու քարտուղարը: 

Հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի կազմը հաստատում է նախարարը: 

73. Հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի որոշմամբ` 

1) հաստատվում են անվճար և վճարովի ուսուցման համակարգի մրցույթների 

արդյունքները. 

2) հաստատվում են սույն կարգի 62-65-րդ կետերին համապատասխան 

արտոնություններից օգտվող դիմորդների ընդունելության արդյունքները. 

3) վերաբաշխվում են մրցույթի արդյունքներով անվճար, վճարովի ուսուցման 

համակարգում թափուր մնացած տեղերը, ինչպես նաև անվճար, վճարովի համակարգի 

պահուստային տեղերը: 

  
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2020 թվականի մայիսի 11-ի N 349-Ն  որոշման 

 

ՑԱՆԿ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ 

ԻՆՏԵԳՐՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

 

1. ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

Դասիչը 
Մասնագիտությունը,  

կրթական ծրագիրը 

Ընդունելության 

մրցութային 

քննություններ 

Աստղանիշով 

մրցութային 

առարկաներ 

1 2 3 4 5 

011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն    

 011301.01.6 Տարրական 

մանկավարժություն և մեթոդիկա  
Հլգ(գ) Մ*  

 

011401.00.6 Մասնագիտական 

մանկավարժություն 

   

 011401.01.6 Կենսաբանություն Կ(գ) կամ Ք(գ) Ք* կամ  Կ*  

011401.02.6   Քիմիա Ք(գ) կամ Կ (գ) Կ* կամ Ք*  

011401.03.6 Աշխարհագրություն Ա(գ) Մ*  

011401.04.6  Ֆիզիկա  Ֆ(գ) կամ Մ(գ) Մ*  կամ Ֆ*  

011401.05.6 Մաթեմատիկա Մ(գ) կամ Ֆ(գ) Ֆ*  կամ Մ*  

011401.09.6   Ֆիզիկական 

դաստիարակություն  և սպորտային 

մարզումներ 

ԸՖՊ 

  

011401.11.6   Կերպարվեստ  Գծն   

011401.16.6  Նախնական 

զինվորական պատրաստություն 
ԸՖՊ 

  

011401.18.6   Պատմություն ՀՊ(գ) Հլգ*  

011401.19.6   Հայոց լեզու և 

գրականություն 
Հլգ(գ) 

ՀՊ*  

 011401.20.6   Ռուսաց լեզու և 

գրականություն 
Ռլ(գ) 

Հլգ*  

011401.21.6   Անգլերեն լեզու և 

գրականություն 
Անգլ(գ) 

Հլգ*  

023201.00.6 Լեզվաբանություն    

023201.01.6 Թարգմանչական գործ 

(ըստ լեզուների) 
Անգլ(գ) Հլգ* 

 

031201.00.6 Քաղաքագիտություն    

 031201.01.6 Քաղաքագիտություն ՀՊ(գ) Հլգ* Օտլ * 

031301.00.6 Հոգեբանություն    

 031301.01.6 Հոգեբանություն Հլգ(գ) Օտլ* Կ * 

032101.00.6 Լրագրություն    

 032101.01.6 Լրագրություն Հլգ(գ)   

041201.00.6 Ֆինանսներ    

 041201.01.6  Ֆինանսներ (ըստ 

ոլորտի) 
Մ(գ) Հլգ* Օտլ * 

041301.00.6 Կառավարում    

 041301.01.6 Կառավարում (ըստ 

ոլորտի) 
Մ(գ) Հլգ* Օտլ * 

042101.00.6 Իրավագիտություն    

 042101.01.6 Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Հլգ* Օտլ * 

061101.00.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային 

գիտություն) 

   

 061101.02.6 Ինֆորմատիկա և 

կիրառական մաթեմատիկա 
Մ(գ) 

Ֆ* կամ 

Անգլ* 

 

 

061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ    

 061105.01.6  Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

Մ(գ) 

 

Ֆ* 

 

 

 

101501.00.6 Զբոսաշրջություն    

 101501.01.6  Զբոսաշրջություն Ա(գ) կամՀՊ(գ) Օտլ *  
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2. ՇՈՒՇԻԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

Դասիչը 
Մասնագիտությունը, կրթական 

ծրագիրը 

Ընդունելության 

մրցութային 

քննություններ 

Աստղանիշով 

մրցութային 

առարկաներ 

1 2 3 4 5 

041801.00.6 Ագրոբիզնես    

 041801.01.6 Ագրոբիզնես Մ(գ) Հլգ* Օտլ * 

061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ    

 061105.01.6  Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

Մ(գ) 

 

Ֆ* 

 

 

071601.00.6 Տրանսպորտային համակարգեր    

 071601.03.6 Փոխադրումների և 

ճանապարհային երթևեկության 

կազմակերպում և կառավարում 

Մ(գ) կամ Ֆ(գ) 
Ֆ* կամ 

Մ* 

 

071602.00.6 Գյուղատնտեսական արտադրության 

մեքենայացում, մեքենաներ և 

սարքավորումներ 

  

 

 071602.01.6 Գյուղատնտեսության 

մեքենայացում, մեքենաներ և 

սարքավորումներ 

Մ(գ) Ֆ* 

 

072101.00.6 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա    

 072101.01.6 Պարենամթերքի 

տեխնոլոգիա 

Մ(գ) կամ Ֆ(գ) 

կամ Ք(գ) 

 

Ֆ* 

կամՔ* 

կամ Մ* 

 

073101․00․6 Ճարտարապետություն    

 073101․01․6  Ճարտարապետություն Գծ Մ*  

073201.00.6 Շինարարություն    

 073201.01.6 Արդյունաբերական և 

քաղաքացիական շինարարություն 
Մ(գ) կամ Ֆ(գ) 

Ֆ* կամ 

Մ* 

 

 073201.03.6 Ջրային համակարգերի 

շինարարություն և շահագործում 
Մ(գ) կամ Ֆ(գ) 

Ֆ* կամ 

Մ* 

 

081101.00.6 Ագրոնոմիա    

 081101.01.6 Ագրոնոմիա, սելեկցիա և 

գենետիկա 
Մ(գ) կամ Կ(գ) 

Կ* կամ 

Ք*  

084101.00.6 Անասնաբուժություն    

 084101.01.6 

Անասնաբուժություն 
Մ(գ) կամ Կ(գ) 

Կ* կամ 

Ք* 

 

 

3. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ  «ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
Դասիչը 

 

Մասնագիտությունը, կրթական 

ծրագիրը 

Ընդունելության 

մրցութային 

քննություններ 

Աստղանիշով 

մրցութային 

առարկաներ 

1 2 3 4 5 

011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն    

 011301.01.6 Տարրական 

մանկավարժություն և մեթոդիկա  
Հլգ(գ) 

 

Մ* 
 

011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն    

 011401.09.6   Ֆիզիկական 

դաստիարակություն  և սպորտային 

մարզումներ 

Մասն.   

011401.16.6  Նախնական զինվորական 

պատրաստություն 
ՆԶՊ (բ)   

011401.18.6  Պատմություն ՀՊ(գ) Հլգ*  

011401.19.6   Հայոց լեզու և 

գրականություն 
Հլգ(գ) ՀՊ*  

011401.20.6   Ռուսաց լեզու և 

գրականություն*** 
Ռլ(գ) Հլգ*  

031101.00.6 Տնտեսագիտություն     

 031101.01.6 Տնտեսագիտություն  Մ(գ) Հլգ* Օտլ* 

031801.00.6 Միջազգային հարաբերություններ    

 031801.01.6 Միջազգային 

հարաբերություններ*** 
ՀՊ(գ) Հլգ* Օտլ* 

042101.00.6 Իրավագիտություն    

 042101.01.6 Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Հլգ* Օտլ * 

061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ    
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 061105.01.6 Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ*** 
Մ(գ) Ֆ*  

 

4. «ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

Դասիչը 

  

Մասնագիտությունը, կրթական 

ծրագիրը 

Ընդունելության 

մրցութային 

քննություններ 

Աստղանիշով 

մրցութային 

առարկաներ 

1 2 3 4 5 

011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն    

 011301.01.6 Տարրական 

մանկավարժություն և մեթոդիկա  
Հլգ(գ) 

 

Մ* 
 

011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն    

 011401.18.6   Պատմություն ՀՊ(գ) Հլգ*  

011401.19.6   Հայոց լեզու և 

գրականություն 
Հլգ(գ) ՀՊ*  

011401.20.6   Ռուսաց լեզու և 

գրականություն 
Ռլ(գ) Հլգ*  

011401.21.6   Անգլերեն լեզու և 

գրականություն 
Անգլ(գ) Հլգ*  

022802.00.6 Կովկասագիտություն    

 022802.01.6Կովկասագիտություն *** ՀՊ(գ) Հլգ *  

023201.00.6 Լեզվաբանություն    

 023201.01.6 Թարգմանչական գործ 

(անգլերեն և հայերեն լեզուներ) 
Անգլ(գ) Հլգ*  

031101.00.6 Տնտեսագիտություն    

 031101.01.6 Տնտեսագիտություն Մ(գ) Հլգ* Օտլ * 

041301.00.6 Կառավարում    

 041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի) Մ(գ) Հլգ* Օտլ * 

042101.00.6 Իրավագիտություն    

 042101.01.6 Իրավագիտություն ՀՊ(գ) Հլգ* Օտլ * 

061101.00.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային 

գիտություն) 
   

 061101.01.6 Ինֆորմատիկա 

(համակարգչային գիտություն)  
Մ(գ) 

Ֆ*կամ 

Օտլ* 
 

061104.00.6 Տեղեկատվական համակարգեր    

 061104.01.6  Տեղեկատվական 

համակարգեր 

 

Մ(գ) 
Ֆ*  

 

5. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ «ԳՅՈՒՐՋՅԱՆ» ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ 
Դասիչը 

  

Մասնագիտությունը, կրթական 

ծրագիրը 

Ընդունելության 

մրցութային 

քննություններ 

Աստղանիշով 

մրցութային 

առարկաներ 

1 2 3 4 5 

021201.00.6 Դիզայն    

 021201.01.6 Դիզայն Կոմպ   

 021201.03.6 Հագուստի մոդելավորում Կոմպ   

 
Օգտագործված հապավումներ 

 
(բ)      բանավոր Հլգ          Հայոց լեզու և գրականություն 

(գ)     գրավոր Մ Մաթեմատիկա 

Ա       Աշխարհագրություն   Մասն.    Մասնագիտական 

Անգլ  Անգլերեն ՆԶՊ        Նախնական զինվորական 

պատրաստություն 

Գծ       Գծագրություն  

Ռլ       Ռուսաց լեզու Օտլ  Օտարլեզու**** 

Ք         Քիմիա Ֆ   Ֆիզիկա 

Գծն    Գծանկար  

ԸՖՊ   Ընդհանուր ֆիզիկական 

           պատրաստություն 

 

Կ        Կենսաբանություն  

Կոմպ    Կոմպոզիցիա  

ՀՊ         Հայոց պատմություն  
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Ծանոթություններ 

 

***Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն: 

****Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու, Անգլերեն, Գերմաներեն, Ֆրանսերեն): 

Օտար լեզու մրցութային կամ ոչ մրցութային քննություն կարող է ընտրվել նշված  

4 առարկաներից մեկը` դիմորդի հայեցողությամբ: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ         Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

13 մայիսի  2020թ.                                                          N 357-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 2006 

թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 463 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Շոշի գյուղական համայնքի հողերի 

օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի, համայնքի 

վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,155 

հեկտար արոտավայրը 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 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

13 մայիսի  2020թ.                                                          N 358-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

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

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 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 2012 

թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 

ջեռուցման օրերի առավելագույն քանակ սահմանելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 

24-ի N 765-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 918-Ն որոշման 11-

ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«11. Սահմանել Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեից 

ֆինանսավորվող Ստեփանակերտի նախադպրոցական, դպրոցական, այլ 

հիմնարկներում,  Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի, Մարտունու և 

Հադրութի շրջանների՝ սույն որոշման հավելվածում նշված և չնշված 

բնակավայրերում՝ 2019-2020 թվականներին Արցախի Հանրապետության 

շրջանների հիմնարկների ջեռուցման օրերի առավելագույն քանակ` անկախ 

ջեռուցման համար օգտագործվող էներգիայի աղբյուրից՝ 

1) Ստեփանակերտ քաղաքի նախադպրոցական և դպրոցական 

հիմնարկների համար՝ տարեկան 122 օր, այլ հիմնարկների համար՝ 146 օր. 

2) Մարտակերտի շրջան՝ հավելվածում չնշված բնակավայրերում 

նախադպրոցական և դպրոցական հիմնարկների համար՝ տարեկան 130 օր, 

այլ հիմնարկների համար՝ 143 օր. 

3) Մարտունու շրջան՝ հավելվածում չնշված բնակավայրերում նախադպ-

րոցական և դպրոցական հիմնարկների համար՝ տարեկան 143 օր, հավել-

վածում նշված և չնշված բնակավայրերի այլ հիմնարկների համար՝ 151 օր. 

4) Հադրութի շրջան՝ հավելվածում չնշված բնակավայրերում՝ տարեկան 

նախադպրոցական և դպրոցական հիմնարկների համար՝ տարեկան 136 օր, 

այլ հիմնարկների համար՝ 160 օր:»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2019 թվականի 

նոյեմբերի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

14 մայիսի  2020թ.                                                          N 366-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «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 որոշում 

է. 

1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի 

դեկտեմբերի  27-ի «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական 

բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1160-Ն որոշման 

N 2 հավելվածի առաջին աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել 

փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի 

ապրիլի 15-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                     Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2020  թվականի մայիսի 14 -ի N 366-Ն որոշման 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՌԱՋԻՆ 

 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազար դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  (ավե-

լացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

      

   ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ   

այդ թվում`  

 

- 

 

- 

-  

- 

01       ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆ-

ՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - (230 000,0) - - 

  1     Օրենսդիր և գործադիր մարմին-

ներ, պետական կառավարում, 

ֆինանսական և հարկաբյուջետա-

յին հարաբերություններ, 

արտաքին հարաբերություններ - (30 000,0) - - 

    3   Արտաքին հարաբերություններ  - (30 000,0) - - 

      02 Արտասահմանյան պաշտոնական 

գործուղումներ - (30 000,0) - - 

        ԱՀ կառավարություն - (30 000,0) - - 

  3     Ընդհանուր բնույթի 

ծառայություններ - (50 000,0) - - 

    2   Ծրագրման և վիճակագրական 

ընդհանուր ծառայություններ  - (50 000,0) - - 

      03 Գյուղատնտեսության 

համատարած հաշվառում - (50 000,0) - - 

        ԱՀ ազգային վիճակագրական 

ծառայություն - (50 000,0) - - 

  6     Ընդհանուր բնույթի հանրային 

ծառայություններ (այլ դասերին 

չպատկանող) - (150 000,0) - - 

    1   Ընդհանուր բնույթի հանրային 

ծառայություններ (այլ դասերին 

չպատկանող)  - (150 000,0) - - 

      06 ԱՀ տարածքի բազային պետական 

մասշտաբային շարքի 1:10000 

մասշտաբի պլանային 

տեղագրական քարտեզների 

թարմացման աշխատանքներ - (150 000,0) - - 

        ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարություն - (150 000,0) - - 

08       ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ - (84 000,0) - - 

  1     Հանգստի և սպորտի 

ծառայություններ - (39 000,0) - - 

    1   Հանգստի և սպորտի 

ծառայություններ - (39 000,0) - - 

      02 Մարզական միջոցառումներ - (39 000,0) - - 

        ԱՀ կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն - (39 000,0) - - 

  2    Մշակութային ծառայություններ - (45 000,0) - - 

    7   Հուշարձանների և մշակութային 

արժեքների վերականգնում և 

պահպանում - (45 000,0) - - 

      02 Հուշարձանների վերականգնման և 

պահպանման ծախսեր - (45 000,0) - - 
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        ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության 

հարցերի և զբոսաշրջության 

նախարարություն - (45 000,0) - - 

10       ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - (20 000,0) - - 

  4     Ընտանիքի անդամներ և զավակներ - (20 000,0) - - 

    1   Ընտանիքի անդամներ և զավակներ - (20 000,0) - - 

      15 Քաղաքացիների խնայողություն-

ների ինդեքսավորման ծախսեր - (20 000,0) - - 

        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն - (20 000,0) - - 

11       ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ 

ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ - 334 000,0 - - 

  1     Պետական բյուջեի և համայնքների 

պահուստային ֆոնդեր - 400 000,0 - - 

    1   Պետական բյուջեի պահուստային 

ֆոնդ - 400 000,0 - - 

      01 Պետական բյուջեի պահուստային 

ֆոնդ - 400 000,0 - - 

       ԱՀ կառավարություն - 400 000,0 - - 

  2   Այլ ծախսեր - (66 000,0) - - 

    1   Այլ ծրագրեր - (66 000,0) - - 

      03 Հանրապետական միջոցառում-

ների (միջազգային կազմակեր-

պությունների մասնակցությամբ) 

իրականացման ծրագրեր - (40 000,0) - - 

        ԱՀ կառավարություն  - (40 000,0) - - 

      04 Հատուկ նպատակների ծախսեր - 30 000,0 - - 

        ԱՀ կառավարություն  - 30 000,0 - - 

      05 Տոնական օրերի միջոցառումներ - (56 000,0) - - 

        ԱՀ կառավարություն  - (56 000,0) - - 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                      Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

15 մայիսի 2020թ.                                                          N 367-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի  N1160-Ն  ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «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  որոշում 

է. 

1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի 

դեկտեմբերի 27-ի «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական 

բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1160-Ն որոշման 

N 2 հավելվածի N1 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 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2020  թվականի մայիսի 15-ի N 367-Ն որոշման 

 

Աղյուսակ N 1 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

 

  

                                                                                                            (հազար ՀՀ դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

         ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ    -   -   -   -  

          այդ թվում`   -   -   -   -  

09       ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ  -   -   -   -  

  1     Նախադպրոցական կրթություն  -     (6 184,9)     (6 184,9)  -  

    1   Նախադպրոցական կրթություն  -     (6 184,9)       (6 184,9)  -  

      03 Նախադպրոցական 

հիմնարկներ  -        (6 184,9)       (6 184,9)  -  

        ԱՀ կառավարություն  -     (6 184,9)       (6 184,9)  -  

  6     Կրթությանը տրամադրվող 

օժանդակ ծառայություններ  -   6 184,9 6 184,9  -  

    1   Կրթությանը տրամադրվող 

օժանդակ ծառայություններ  -  6 184,9 6 184,9  -  

      13 Կենտրոնացված կարգով 

կրթական և մարզական հաստա-

տությունների համար գույքի 

ձեռքբերում և տեղափոխում  -  6 184,9 6 184,9  -  

        ԱՀ կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն  -  6 184,9 6 184,9  -  

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                      Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

15 մայիսի 2020թ.                                                          N 369-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔՈՒՄ 

ՈՐՊԵՍ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՑՈՂ 

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ, ՍԱԿԱՅՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ԲՆԱԿԱՐԱՆ ՉՍՏԱՑԱԾ  

ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՏԱՐԻՔԻ ԿԱՄ ԵՐԿԱՐԱՄՅԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԱՐՁԱԿՎԱԾ ՆԱԽԿԻՆ 

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ 

ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԲՆԱԿԵԼԻ 

 ՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հիմք ընդունելով «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի 

կարգավիճակի մասին» օրենքի 73-րդ հոդվածի 6-րդ մասը՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Հաստատել զինվորական ծառայության ընթացքում Ստեփանակերտ 

քաղաքում որպես բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող 

հաշվառված, սակայն զինվորական ծառայության ընթացքում 

սեփականության իրավունքով անհատույց բնակարան չստացած և 

առողջության կամ տարիքի կամ երկարամյա ծառայության զինվորական 

կենսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ զինվորական ծառայությունից 

սահմանված կարգով արձակված նախկին զինծառայողների ընտանիքների 

բնակարանային պայմանների բարելավման նպատակով Ստեփանակերտ 

քաղաքում բնակելի համալիրի կառուցման ծրագիրը` համաձայն հավելվածի: 
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2020  թվականի մայիսի  15-ի N 369-Ն որոշման 

 

ԾՐԱԳԻՐ 

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔՈՒՄ 

ՈՐՊԵՍ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՑՈՂ 

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ, ՍԱԿԱՅՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ԲՆԱԿԱՐԱՆ ՉՍՏԱՑԱԾ  

ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՏԱՐԻՔԻ ԿԱՄ ԵՐԿԱՐԱՄՅԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԱՐՁԱԿՎԱԾ ՆԱԽԿԻՆ 

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ 

ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔՈՒՄ                                        

ԲՆԱԿԵԼԻ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ 

 

1. ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

1. Սույն ծրագիրը նպատակ ունի զինվորական ծառայության ընթացքում 

սահմանված կարգով Ստեփանակերտ քաղաքում անհատույց բնակարան ստանալու 

իրավունք ձեռքբերած, սակայն զինվորական ծառայության ընթացքում օրենքով 

սահմանված բնակարանային ապահովություն չստացած և առողջության կամ տարիքի 

կամ երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակի անցնելու 

կապակցությամբ զինվորական ծառայությունից սահմանված կարգով արձակված 

նախկին զինծառայողների ընտանիքների (այսուհետ` Շահառու) բնակարանային 

պայմանները բարելավելու համար Ստեփանակերտ քաղաքում կառուցել 

բազմաբնակարան շենքեր (այսուհետ` բնակելի համալիր), որոնց  բնակարանները 

Շահառուներին կտրամադրվեն անհատույց սեփականության իրավունքով: 

2. Ծրագրի խնդիրներն են՝  

1) բնակելի համալիրի կառուցապատման տեղանքի ընտրությունը՝ հաշվի 

առնելով դրա ծավալատարածական հորինվածքի համահունչ լինելն առկա 

քաղաքաշինական լուծումներին, ինչպես նաև մոտակայքում սոցիալական և 

հաղորդակցման (կոմունիկացիոն)  ենթակառուցվածքների առկայությունը. 

2) ստանդարտ մեկ, երկու, երեք և չորս սենյականոց, ներքին հարդարմամբ 

բնակարանների ապահովումը՝ մակերեսների հետևյալ միջին մոտավոր չափերով՝ 

ա. մեկ սենյականոց բնակարան՝ 45 քառակուսի մետր, 

բ. երկու սենյականոց բնակարան՝ 65 քառակուսի մետր, 

գ. երեք սենյականոց բնակարան՝ 85 քառակուսի մետր, 

դ. չորս սենյականոց բնակարան՝ 105 քառակուսի մետր. 

3) բնակելի համալիրի բարեկարգումը՝ ներառյալ խաղահրապարակի, 

սպորտհրապարակի և արտաքին ավտոկայանատեղերի կառուցումը: 

 

2. ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

 

3. Բնակելի համալիրի` երկու ութ հարկանի` 61 և 64 բնակարանոց և մեկ հինգ 

հարկանի 30 բնակարանոց շենքերի կառուցապատման համար, հաշվի առնելով սույն 

ծրագրի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետի պահանջները, ընտրվել է Ստեփանակերտ քաղաքի 

Հովհաննես Թումանյան 111 փողոցում 13225 քառակուսի մետր հողատարածքը, որի 

հատակագիծը բերված է N 1 հավելվածում: 

4. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ձեռք է բերում սույն ծրագրի  

3-րդ կետում նշված հողատարածքում սեփականության իրավունքով իրավաբանական 

կամ ֆիզիկական անձանց պատկանող անշարժ գույքը` անշարժ գույքի օտարման 

պայմանագրի հիման վրա կամ «Հասարակության և պետության կարիքների համար 

սեփականության օտարման մասին» օրենքով սահմանված ընթացակարգով:  

5. Սույն ծրագրի պատասխանատուն Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունն է, ի դեմս Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության 

նախարարության, որն իրականացնում է` 

1) բնակելի համալիրի կառուցապատման նախագծա-նախահաշվային 

փաստաթղթերի պատրաստման, փորձաքննության և շինարարական աշխատանքների 

գնման գործընթացները.  
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2) ապահովում է շինարարության հեղինակային հսկողությունը և 

իրականացնում տեխնիկական հսկողությունը. 

3) ապահովում է թաղամասի բարեկարգումը` ներառյալ խաղահրապարակի, 

սպորտհրապարակի կառուցումը. 

4) Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հետ 

ընդունում է կառուցված բնակարանները և ապահովում դրանց նկատմամբ Արցախի 

Հանրապետության իրավունքների պետական գրանցումը` մինչև 2023 թվականի 

հունվարի 1-ը. 

5) իրականացնում է սույն ծրագրին առնչվող՝ օրենսդրությամբ իրեն 

վերապահված այլ գործառույթներ: 

6. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը, հիմք ընդունելով Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության նախարարության` Շահառուներին 

սեփականության իրավունքով անհատույց բնակարան տրամադրելու վերաբերյալ 

եզրակացությունները` նորակառույց բնակարանները տրամադրում է Շահառուներին` 

անհատույց սեփականության իրավունքով: 

 

3. ԾՐԱԳՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ 

 

7. Սույն ծրագրի ֆինանսավորումն իրականացվում է Արցախի 

Հանրապետության  կառավարության արտաբյուջետային միջոցների հաշվին սույն 

ծրագրի իրագործման նպատակով մուտք գործած դրամական միջոցների, Արցախի 

Հանրապետության  պետական բյուջեի և օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ 

աղբյուրների հաշվին:  

4. ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ 

 

8. Սույն ծրագրի իրագործումը թույլ կտա` 

1)  առաջնահերթ լուծել Շահառուների բնակարանային ապահովության 

խնդիրները. 

2) Շահառուներին անհատույց սեփականության իրավունքով տրամադրել 

նորակառույց, բնակության համար լրիվ պիտանի ու հարմարավետ բնակարաններ. 

3) ապահովել Շահառուների համար սոցիալական ենթակառուցվածքներից 

օգտվելու հնարավորությունը. 

4) նպաստել Արցախի Հանրապետությունում բնակարանաշինության 

զարգացմանը և փոխկապակցված տնտեսական գործընթացների ակտիվացմանը. 

5) ընդլայնել նորակառույց բնակարանային ֆոնդը Ստեփանակերտում և զսպել 

երկրորդային շուկայում բնակարանների գների անհիմն բարձրացումը: 
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Հավելված N1 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                      Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

21 մայիսի 2020թ.                                                          N 387-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «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 որոշում  

է. 

1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի 

դեկտեմբերի  27-ի «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական 

բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1160-Ն որոշման 

N 2 հավելվածի առաջին աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել փոփոխու-

թյուններ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի 

ապրիլի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 
 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                             Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2020  թվականի մայիսի 21-ի N 387-Ն որոշման 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
                                                                                                                                                 (հազ.դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

 ամիս 

Տա-

րի 

        
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾԱԽՍԵՐ  

այդ թվում`  
- - - - 

07       ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ - - - - 

  1     
Բժշկական ապրանքներ, 

սարքեր և սարքավորումներ 
- (2 900,0) (1 700,0) - 

    1   Դեղագործական ապրանքներ - (2 900,0) (1 700,0) - 

      01 
Կենտրոնացված կարգով 

դեղորայքի ձեռքբերում 
- (2 900,0) (1 700,0) - 

        
ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն  
(2 900,0) (1 700,0) - 

  2     
Արտահիվանդանոցային 

ծառայություններ 

 

 

- (16 326,7) - - 

    4   
Պարաբժշկական 

ծառայություններ 
- (16 326,7) - - 

      05 
Անգիոգրաֆիայի անցկացման 

ծառայություններ 
- (16 326,7) - - 

        
ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն  
(16 326,7) 

  

  6     
Առողջապահության (այլ 

դասերին չպատկանող) 
- 19 226,7 1 700,0 - 

    1   
Առողջապահական հարակից 

ծառայություններ և ծրագրեր 
- 19 226,7 1 700,0 - 

      05 

Դժվարամատչելի ախտորոշիչ 

հետազոտությունների 

անցկացման ծառայություններ 
 

16 326,7 
 

- 

        
ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն 
- 16 326,7 

 
- 

      09 

Փորձի փոխանակման 

նպատակով հրավիրված և 

ուղեգրված մասնագետներին 

տրամադրվող փոխհատուցում 

- 2 900,0 1 700,0 - 

        
ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն 
- 2 900,0 1 700,0 - 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                          Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

21 մայիսի 2020թ.                                                          N 388-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ՄԱՐՏՈՒՆԻ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ 

ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ, ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ  

ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ, ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ  

ԵՎ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՈՒ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

 ԾԱԽՍԵՐԸ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Համաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 27-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի, Ընտրական օրենսգրքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ և 

140-րդ հոդվածի 1-ին մասերի պահանջների 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. Վաղաժամկետ դադարեցնել Արցախի Հանրապետության 

Մարտունու շրջանի Մարտունի համայնքի ղեկավար Հայկ Կարոյի 

Սարգսյանի լիազորությունները: 

2. 2020 թվականի հուլիսի 5-ին Արցախի Հանրապետության 

Մարտունու շրջանի Մարտունի համայնքում նշանակել համայնքի ղեկավարի 

արտահերթ ընտրություն: 

3. Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը` սույն 

որոշման 2-րդ կետում նշված համայնքում արտահերթ ընտրության 

նախապատրաստման և անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու համար 

Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի պահուստային 

ֆոնդի միջոցներից Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովին առաջին կիսամյակում հատկացնել 2 312 640 (երկու միլիոն 

երեք հարյուր տասներկու հազար վեց հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ` 

համաձայն հավելվածի: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                             Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2020 թվականի մայիսի 21-ի  N 388-Ն որոշման 

 

Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ, ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ 

 ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ` 

ԿԱՊՎԱԾ  ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՀԵՏ  

                                                                                                                                          (ՀՀ դրամ) 

 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                          Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հոդ-

ված 

Արցախի Հանրապետության  

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 

Գու-

մարը 

4115 Աշխատավարձի ֆոնդ (փոխհատուցում) 

այդ թվում 

ՏարԸՀ նախագահի տեղակալներ և քարտուղարներ 

 2 մարդ x 2 ամիս x 1 շրջան x 102 000 դրամ = 408 000 դրամ 

ՏարԸՀ անդամներ 5 մարդ x 2ամիս x 1շրջան x 68000 դրամ = 680 000 դրամ 

ՏեղԸՀ նախագահ  3 մարդ x 1 ամիս x 68 000 դրամ = 204 000 դրամ 

ՏեղԸՀ նախագահի տեղակալներ և քարտուղարներ 

    2 մարդ x 1 ամիս x 3 տեղ x 40 800 դրամ = 244 800 դրամ 

ՏեղԸՀ անդամներ 5 մարդ  x 1 ամիս  x 3 տեղ x 27 200 դրամ = 408 000 դրամ  

1 944 800 

 

 

408 000 

680 000 

204 000 

 

244 800 

408 000 

4214 Կապի ծառայություններ 3 000 

 ՏեղԸՀ – 3 տեղ x 1 000 դրամ = 3 000 դրամ  

4234 Տեղեկատվական ծառայություններ 143 340 

 Այդ թվում՝   

 արձանագրությունների ձևեր 1տեղ x50 հատ x20 դրամ x 3տեղ = 3000 դրամ 3 000 

 քվեաթերթիկների տպագրություն հ/ղ 4 130 հատ x 18 դրամ = 74 340 դրամ 74 340 

 քվեարկության կարգը (պլակատ) 3 հատ x 800 դրամ = 2 400 դրամ 2 400 

 վկայականների ձևեր 3 տեղ x 40 հատ x 150 դրամ = 18 000 դրամ 18 000 

 ուղեցույց 3 հատ x 1 200 դրամ = 3 600 դրամ 3 600 

 գրանցամատյան 3 հատ x 1 500 դրամ = 4 500 դրամ 4 500 

 պաստառ 3 հատ x 5 մ x 2 500 դրամ = 37 500 դրամ 37 500 

4261 Գրասենյակային նյութեր և հագուստ 205 000 

 Գրիչներ ընտրողներին 4040 հատ x 50 դրամ = 202 000 դրամ 202 000 

 Գրասենյակային նյութեր 3 տեղ x 1 000 դրամ = 3 000 դրամ 3000 

4264 Տրանսպորտային նյութեր 16 500 

 Բենզին 50 լիտր x 330 դրամ =16 500 դրամ 

 

 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2 312 640 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

21 մայիսի 2020թ.                                                          N 389-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2020 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 2020 թվականի պետական բյուջեի 

մասին» օրենքի N 1 հավելվածի NN 1 և 3.1 աղյուսակներում կատարել 

վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 

թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի 

պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1160-

Ն որոշման N 2 հավելվածի առաջին և N 3.1 աղյուսակների ցուցանիշներում 

կատարել փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի 

մայիսի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 
 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                             Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2020 թվականի մայիսի 21-ի N 389-Ն որոշման 

 

 

Աղյուսակ N 1 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 
ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 

27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազար դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

      

   ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ   

այդ թվում`  

- - - - 

01       ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - 1 360,0 3 145,0 5 930,0 

  1     Օրենսդիր և գործադիր մարմին-

ներ, պետական կառավարում, 

ֆինանսական և հարկաբյուջե-

տային հարաբերություններ, 

արտաքին հարաբերություններ - 1 360,0 3 145,0 5 930,0 

    1   Օրենսդիր և գործադիր մարմին-

ներ, պետական կառավարում  - 1 360,0 3 145,0 5 930,0 

      03 Գործադիր իշխանության, 

պետական կառավարման 

հանրապետական և 

տարածքային կառավարման 

մարմինների պահպանում - 1 360,0 3 145,0 5 930,0 

       Մարտունու շրջանի վարչակազմ - 1 360,0 3 145,0 5 930,0 

09      ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ - (1 360,0) (3 145,0) (5 930,0) 

  1    Նախադպրոցական կրթություն - (1 360,0) (3 145,0) (5 930,0) 

    1  Նախադպրոցական կրթություն  - (1 360,0) (3 145,0) (5 930,0) 

      01 Պետական աջակցություն 

մանկապարտեզներին - (1 360,0) (3 145,0) (5 930,0) 

        Մարտունու շրջանի վարչակազմ - (1 360,0) (3 145,0) (5 930,0) 
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Աղյուսակ N 2 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ  

ԵՎ  ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1160-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
                                                                                                                      

                                                                                                                    (հազար դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 Ծրագրերի և 

կատարողների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  (նվազեցումները 

նշված են փակագծերում) 

I եռամ-

սյակ 

I կիսամ-

յակ 
Ինն ամիս Տարի 

09 1 1 

Մարտունու շրջանի 

վարչակազմ 
- (1 360,0) (3 145,0) (5 930,0) 

      

«Մարտունու Մոնթե Մելքոն-

յանի անվան պետական 

մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 

- (1 360,0) (3 145,0) (5 930,0) 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ - (1 360,0) (3 145,0) (5 930,0) 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                          Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

25 մայիսի 2020թ.                                                          N 2-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԸ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության տոների և հիշատակի 

օրերի մասին»  օրենքի 23-րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը    ո ր ո շ ու մ  է. 
1. 2020 թվականի մայիսի 29-ի աշխատանքային օրը տեղափոխել 2020 

թվականի հունիսի 6-ը՝ շաբաթ օրը: 

2. Սույն  որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ                       Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


