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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

24 օգոստոսի 2021թ.                                                              N 936-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՄԱՐՏԻ 12-Ի N 214-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի       

37-րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը որոշում  է. 
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի մարտի 

12-ի «Արցախի Հանրապետության պաշտպանությանը մասնակցած անձանց 

մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ տալու կարգը 

սահմանելու և միջգերատեսչական հանձնաժողով ստեղծելու մասին» N 214-Ն 

որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և 

լրացումները. 

1) որոշման վերնագրում «ԵՎ ՄԻՋԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ» բառերը 

փոխարինել «, ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ» բառերով, իսկ «ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ» բառից հետո 

լրացնել «ԵՎ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ՎԵՐԱՊԱՀԵԼՈՒ» բառերը. 

2) որոշման 2-րդ կետում «միջգերատեսչական հանձնաժողով և 

հաստատել հանձնաժողովի» բառերը փոխարինել «հանրապետական 

հանձնաժողով (այսուհետ՝ Հանրապետական հանձնաժողով) և հաստատել 

դրա» բառերով. 

3) որոշումը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 2.1-ին կետով. 

«2.1. Սահմանել, որ Հանրապետական հանձնաժողովն Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից կազմված՝ 

զորահավաքային զորակոչով չներկայացած Արցախի Հանրապետության 

պահեստազորայինի կամ զորամասի կամ մարտական խնդրի կատարման 

վայրը մինչև նոյեմբերի 10-ը ինքնակամ լքած անձանց անվանացուցակներում 

ընդգրկված անձանց դիմումների հիման վրա՝ համապատասխան վկայող 

փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում որոշում է այդ անձանց 

առնչությունը մարտական գործողություններին և տալիս է համապատասխան 

եզրակացություն:». 

4) որոշմամբ սահմանված N 1 հավելվածի՝ 

ա. տեքստում «միջգերատեսչական» բառը փոխարինել 

«Հանրապետական» բառով, 

բ. 2-րդ և 3-րդ կետերը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

խմբագրությամբ. 

«2. Սույն կարգի իմաստով՝  

1) մարտական գործողությունների մասնակից են համարվում 

զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից 

մինչև նոյեմբերի 10-ը ներառյալ՝ 

ա. մարտական գործողություններին մասնակցելու նպատակով 

կամավորագրված և մարտական գործողություններին ոչ պակաս, քան 20 օր 

մասնակցած անձինք, ինչպես նաև այն անձինք, որոնց կյանքին կամ 

առողջությանը վնաս է պատճառվել մարտական գործողություններին 

մասնակցելու հետևանքով՝ անկախ մարտական գործողություններին 

մասնակցելու ժամկետից, 
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բ. մարտական կամ այլ հատուկ առաջադրանքների կատարման 

նպատակով մարտական գործողությունների գոտի մեկից ավելի անգամ 

գործուղված անձինք, 

գ. մարտական գործողությունների գոտի նյութատեխնիկական 

միջոցների և (կամ) սպառազինության և (կամ) սննդամթերքի 

մատակարարման աշխատանքներում մեկից ավելի անգամ ներգրավված 

անձինք, 

դ. մարտական գործողությունների գոտու և (կամ) ռազմավարական 

նշանակության ենթակառուցվածքների վերականգնման աշխատանքներում 

մեկից ավելի անգամ  ներգրավված անձինք. 

ե. այն անձինք, որոնց կյանքին կամ առողջությանը վնաս է պատճառվել 

սույն ենթակետի «բ», «գ» և «դ» պարբերություններով նախատեսված 

գործողությունների իրականացման հետևանքով. 

2) կյանքին պատճառված վնաս է համարվում մարտական 

գործողություններին մասնակցած անձի զոհվելը (մահանալը) կամ անհայտ 

կորչելը կամ դատական կարգով մահացած ճանաչվելը. 

3) առողջությանը պատճառված վնաս է համարվում մարտական 

գործողություններին մասնակցած  անձի ստացած վնասվածքի կամ խեղման 

հետևանքով աշխատունակության կորուստը կամ անկումը: 

3. Արցախի Հանրապետության պաշտպանությանը մասնակցած 

անձանց մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ տրվում է 

սույն կարգին համապատասխան և Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանությանը մասնակցած անձանց մարտական գործողությունների 

մասնակցի կարգավիճակ տալու հարցերով զբաղվող Հանրապետական 

հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանրապետական հանձնաժողով) 

եզրակացության հիման վրա՝ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարի հրամանով:», 

գ.  6-րդ կետում «նաև» բառից հետո լրացնել «Արցախի 

Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի ղեկավարներ, համայնքների 

ղեկավարներ և» բառերը. 

դ. 8-րդ կետի 1-ին ենթակետից հանել «և մարտական 

գործողությունների մասնակցի 2x3 սմ չափսի 3 լուսանկար» բառերը. 

5) որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 



5 
 

Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021  թվականի օգոստոսի 24-ի  N 936-Ն  որոշման 

                

«Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

   2021 թվականի մարտի 12-ի N 214-Ն որոշման 

 

 

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԱԾ ԱՆՁԱՆՑ 

ՄԱՐՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՏԱԼՈՒ 

ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԶԲԱՂՎՈՂ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

 

Շահրամանյան Սամվել 

Սերգեյի   

- Արցախի Հանրապետության Անվտանգության 

խորհրդի քարտուղարի տեղակալ (հանձնաժողովի 

նախագահ) 

 

Մկրտչյան Նորայր 

Յակովի  

- Արցախի Հանրապետության  պաշտպանության 

բանակի հրամանատարի բարոյահոգեբանական 

ապահովման գծով տեղակալ (հանձնաժողովի 

նախագահի տեղակալ) 

 

Սառաջյան Արսեն  

Սամվելի 

- Արցախի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարի տեղակալ 

 

Ապրեսյան Համլետ 

Սլավայի 

- Արցախի Հանրապետության տարածքային 

կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարի տեղակալ 

 

Պետրոսյան Արմինե 

Անդրեյի 

- Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարի 

տեղակալ 

 

Հարությունյան Գուրգեն 

Արարատի 

- Արցախի Հանրապետության ազգային 

անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ  

Խաչատրյան Վրույր 

Վալերիի 

- Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի 

նախարարության ոստիկանության պետի 

տեղակալ 

 

Բալայան Վարդան  

Էմիլի 

- Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

խորհրդական 

 

Ներսիսյան Արայիկ 

Անդրանիկի 

- Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի 

նախագահի տեղակալ 

 

Առաքելյան Արմեն  

Շաբոյի 

- Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության աշխատակազմի ղեկավար 

 

Խաչատրյան Էդուարդ 

Նժդեհի 

- Արցախի Հանրապետության ազատամարտիկների 

միության աշխատակազմի ղեկավար 

 

Առստամյան Սերգեյ 

Վլադիմիրի 

 

- Արցախի Հանրապետության զինվորական 

կոմիսար 
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Բաղրամյան Սամվել 

Սերգեյի 

 

- Արցախի Հանրապետության մարդու 

իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի 

դեպարտամենտի բողոքների ուսումնասիրության և 

քննարկման բաժնի պետի պաշտոնակատար 

 

Ավետիսյան Դավիթ 

Մարատի 

- Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

բանակի կազմզորահավաքային բաժնի պետ 

 

Իշխանյան Վրեժ  

Էդուարդի  

- Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարության սոցիալական պաշտպանության 

բաժնի պետ 

 

Բաղդասարյան Ֆելիքս 

Հենրիխի 

- Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի 

նախարարության արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայության քաղաքացիական 

պաշտպանության և աղետների հետևանքների 

վերացման շտաբի պետ 

 

Բաղդասարյան Հրայր 

Ռաֆայելի 

- Արցախի Հանրապետության Անվտանգության 

խորհրդի գրասենյակի քաղաքացիական 

պաշտպանության և զորահավաքային ծրագրերի 

վարչության զորահավաքային ծրագրերի 

կատարման ապահովման և վերահսկողության 

բաժնի պետ 

 

Հայրապետյան Սեյրան 

Մանվելի 

- Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի 

պատգամավոր - Արցախի Հանրապետության 

Ազգային ժողովի պաշտպանության, 

անվտանգության և օրինապահպանության 

հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ 

(համաձայնությամբ) 

 

Ավագյան Արամ 

Ալեքսանդրի 

- «Արցախի աշխարհազոր» ռազմահայրենասիրական   

հասարակական կազմակերպության նախագահ 

(համաձայնությամբ) 

 

Մխիթարյան Մարիամ 

Մանվելի 

- Արցախի Հանրապետության Անվտանգության 

խորհրդի գրասենյակի իրավաբանական և 

իրավական փորձաքննությունների վարչության 

իրավաբանական բաժնի պետ (հանձնաժողովի 

քարտուղար) 

                                                                                                                                                        »: 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                          Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ                                                        
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

26 օգոստոսի 2021թ.                                                              N 949-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.   

         1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 

թվականի հուլիսի 31-ի N 380 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Աստղաշենի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային 

սեփականություն հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային 

նշանակության 0,4836 հեկտար և 0,377 հեկտար արոտավայրերը փոխադրել 

բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ հասարակական 

կառուցապատման  հողերի: 

      2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա.  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

26 օգոստոսի 2021թ.                                                              N 950-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.   

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 

թվականի դեկտեմբերի 1-ի N 588 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Այգեստանի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն 

հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 1,0 հեկտար 

խոտհարքը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ 

հասարակական կառուցապատման  հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

30 օգոստոսի 2021թ.                                                              N 957-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 8-Ի N 600-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

   
 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի       

37-րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը որոշում  է. 

1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 

հունիսի 8-ի ««Արցախի տարածքային զարգացման հիմնադրամ» հիմնադրելու 

մասին» N 600-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 4-րդ կետը շարադրել 

նոր խմբագրությամբ. 

« 4. Հիմնադրամի անվանումն է՝ 

հայերեն լրիվ՝ Արցախի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 

հայերեն կրճատ՝ ԱրՏԶՀ 

ռուսերեն լրիվ՝ Арцахский фонд территориального развития 

ռուսերեն կրճատ՝ АрФТР 

անգլերեն լրիվ՝ Artsakh Territorial Development Foundation 

անգլերեն կրճատ՝ ArTDF:»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

31 օգոստոսի 2021թ.                                                              N 962-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի 

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

մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածները՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 

1. «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի 

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

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի փետրվարի    

26-ի «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի 

կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 145-Ն որոշմամբ 

սահմանված N 2 հավելվածի N 1 աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել 

փոփոխություններ` համաձայն  հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված   

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021  թվականի օգոստոսի 31-ի  N 962-Ն  որոշման 

 

 

 «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ   26-

Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

    (հազար դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի գործառա-

կան դասակարգման բաժինների, 

խմբերի և դասերի, ֆինանսավոր-

վող ծրագրերի և վերջիններս 

իրականացնող մարմինների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

 ամիս 
Տարի 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾԱԽՍԵՐ   

այդ թվում` 

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

04 

  

 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
- - - - 

 2 

 

 Գյուղատնտեսություն, անտառային 

տնտեսություն, ձկնորսություն և 

որսորդություն 

- - - - 

 

 

1  Գյուղատնտեսություն - - - - 

 

  

01 Գործադիր իշխանության, 

պետական կառավարման 

հանրապետական և տարածքային 

կառավարման մարմինների 

պահպանում 

- - 884.0 884.0 

 

  

 ԱՀ էկոնոմիկայի և 

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

- - 884.0 884.0 

 

  

04 Բույսերի պաշտպանության 

միջոցառումերի իրականացում 
- - (884.0) (884.0) 

 

  

 ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատն-

տեսության նախարարություն 
- - (884.0) (884.0) 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                      Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

1 սեպտեմբերի 2021թ.                                                              N 966-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.    

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006  

թվականի հուլիսի 31-ի N 374 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Քոլատակի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն 

հանդիսացող անտառային նպատակային նշանակության 0,2 հեկտար 

անտառը, փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ 

հասարակական կառուցապատման հողերի:            

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

6 սեպտեմբերի 2021թ.                                                              N 974-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 3-Ի N 575-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

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

1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 

հունիսի 3-ի «2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության 

դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով 

նյութական վնաս կրած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պետական 

ֆինանսական աջակցության միջոցառման շրջանակում գանձապետական 

հասարակ մուրհակների թողարկման, տրամադրման, շրջանառության, 

հաշվառման և մարման կարգը հաստատելու մասին» N 575-Ն որոշմամբ 

հաստատված հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝ 

1) 4-րդ կետում «հայտն» բառը փոխարինել «հայտն (այսուհետ՝ Հայտ)» 

բառերով. 

2) 5-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ 

բովանդակությամբ. 

«5. Մուրհակը թողարկվում է հինգ տարի մարման ժամկետով՝ 7 տոկոս 

տարեկան եկամտաբերությամբ, Հայտով նշված գումարի անվանական 

արժեքով:». 

3) 6-րդ կետում «մուրհակի թողարկման հայտ» բառերը փոխարինել 

«Հայտ» բառով. 

4) 11-րդ կետի բանաձևում «0.1» թիվը փոխարինել «0.07» թվով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

6 սեպտեմբերի 2021թ.                                                              N 975-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 

 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 1-Ի N 30-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. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի 

փետրվարի 1-ի «Պետական պատվերի շրջանակներում ուսումնառած և 

Արցախի Հանրապետության շրջանային բժշկական հաստատություն 

ուղեգրվող բժիշկ-մասնագետին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու 

կարգը, Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

կողմից տրվող ուղեգրի ձևը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 24-ի N 105-Ն 

որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 30-Ն որոշմամբ հաստատված N 

1 հավելվածի 13-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 

«13. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 

հրամանով սույն կարգի 9-րդ կետում նշված ֆինանսական աջակցությունը 

կարող է տրվել նաև նախարարության ենթակա բժշկական 

կազմակերպություններում աշխատող բժիշկներին:»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2021 թվականի օգոստոսի 27-ի 

 

«ԱՐՑԱԽԳԱԶ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ «ԱՐՑԱԽԳԱԶ  

ՋԷԿ-1» ՋԵՐՄԱԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ 

(ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 54-Ա 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 

Հիմք ընդունելով «էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի «գ» կետը, 17-19-րդ և 29-րդ հոդվածները, Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի 

«Էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը 

հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» N 53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «Արցախգազ» փակ 

բաժնետիրական ընկերության 2021 թվականի մայիսի 20-ին և օգոստոսի 6-ին 

ներկայացրած գրությունները` Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է. 

1. «Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը տրամադրել 

Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի Մելիքավան թաղամաս 14 

հասցեում գործող գազալիցքավորման կայանի տարածքում՝ «Արցախգազ ՋԷԿ-1» 

ջերմաէլեկտրակայանում, էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության 

լիցենզիա` մինչև 2038 թվականի հունվարի 26-ը գործողության ժամկետով, որից 

կառուցման ժամանակահատվածը` մինչև 2023 թվականի հունվարի 26-ը: 

2. Սահմանել «Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերության 

«Արցախգազ ՋԷԿ-1» ջերմաէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի 

(հզորության) արտադրության լիցենզիայի պայմանները` համաձայն հավելվածի: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի օգոստոսի 28-ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                   Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

2021 թվականի օգոստոսի 27 

ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված 

 Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական հանձնաժողովի 

2021 թվականի օգոստոսի 27-ի N 54-Ա որոշման 

 

 

«Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերության «Արցախգազ ՋԷԿ-1» 

ջերմաէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության)  

արտադրության ԼԷ N 0001 լիցենզիայի 

 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

1. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅՈԻՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ 

 

1. Սույն լիցենզիայում օգտագործված հիմնական հասկացություններն են. 

1) Հանձնաժողով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով. 

2) Լիցենզավորված անձ՝ «Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերություն. 

3) Շուկայի կանոններ՝ Հանձնաժողովի կողմից հաստատված 

էլեկտրաէներգետիկական շուկայի առևտրային և ցանցային կանոնները, որոնցով 

կանոնակարգվում են էլեկտրաէներգետիկական մանրածախ շուկայի մասնակիցների 

առևտրային փոխհարաբերությունները, ինչպես նաև հաղորդման և բաշխման 

ցանցերի զարգացման պլանավորման, կառավարման, կարգավարման և այդ ցանցեր 

մուտքի ապահովման հետ կապված հարաբերությունները: 

 

2. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈԻԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ 

ԳՈՐԾՈԻՆԵՈԻԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ (ՎԱՅՐԸ) 

 

2. Սույն լիցենզիան ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի օգոստոսի 28-ից: 

3. Սույն լիցենզիան գործում է մինչև 2038 թվականի հունվարի 26-ը, որից` 

1) 2021 թվականի օգոստոսի 28-ից մինչև 2023 թվականի հունվարի 26-ը 

կառուցման ժամանակահատվածն է.  

2) մինչև 2038 թվականի հունվարի 26-ը էլեկտրական էներգիայի (հզորության) 

արտադրության գործունեության իրականացման ժամանակահատվածն է: 

4. Սույն լիցենզիայի 3-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով նախատեսված 

ժամանակահատվածի (ժամկետի) երկարաձգման անհրաժեշտության դեպքում 

Լիցենզավորված անձը Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում 

համապատասխան հայտ է ներկայացնում Հանձնաժողով: 

5. Լիցենզավորված գործունեության իրականացման աշխարհագրական 

տարածքը (գործունեության վայրը) Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ 

քաղաքի Մելիքավան թաղամաս 14 հասցեում գործող գազալցակայանի տարածքն է: 

 

3. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈԻՆԵՈԻԹՅԱՆ ԷՈԻԹՅՈԻՆԸ  

ԿԱԶՄՈՂ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

6. Լիցենզավորված անձին իրավունք է տրվում և պարտավորեցվում է սույն 

լիցենզիայով սահմանված ժամկետում (ժամանակահատվածում) Արցախի 

Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի Մելիքավան թաղամաս 14 հասցեում 

գործող գազալցակայանի տարածքում կառուցել 2 ՄՎտ հաշվարկային հզորությամբ 

ջերմաէլեկտրակայան (այսուհետ՝ Կայան), Կայանում արտադրել էլեկտրական 

էներգիա (հզորություն) և վաճառել Շուկայի կանոններով: 

7. Լիցենզավորված անձը էլեկտրական էներգիան կարող է օգտագործել նաև 

սեփական կարիքների համար: 

8.  Կայանի կառուցման ավարտից հետո Կայանի փաստացի տեղակայված 

(դրվածքային) հզորությունը և ագրեգատների (սարքավորումների) տվյալները 

կամրագրվեն սույն լիցենզիայում: 

 

4. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈԻՆԵՈԻԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 



17 
 

9. Լիցենզավորված անձի գործունեությունը պետք է համապատասխանի 

«էներգետիկայի մասին» օրենքի, այլ օրենքների, սույն լիցենզիայի, Շուկայի 

կանոնների, Հանձնաժողովի կողմից ընդունված և այլ իրավական ակտերի 

պահանջներին: 

10. Լիցենզավորված անձի կողմից Կայանի կառուցումը և շահագործումն 

իրականացվում է համաձայն էլեկտրակայանի նախագծային փաստաթղթերով 

նախատեսված սխեմայի՝ բացառությամբ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի: 

11. Լիցենզավորված անձը ոչ ուշ, քան մինչև 2022 թվականի հունվարի 31-ը 

պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել Կայանի կառուցման՝ Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան փորձաքն-

նություն անցած նախագիծը` դրական փորձագիտական եզրակացություններով: 

12. Լիցենզավորված անձը մինչև սույն լիցենզիայի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետով 

նախատեսված ժամկետի ավարտը պարտավոր է կատարել կարգաբերման-

գործարկման աշխատանքներ և լիցենզիայում փոփոխություններ կատարելու համար 

դիմել Հանձնաժողով:  

13. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է մինչև սույն լիցենզիայով սահմանված 

կառուցման ժամանակահատվածի ավարտը Հանձնաժողով ներկայացնել Կայանի 

կառուցման ավարտը հավաստող՝ Հանձնաժողովի սահմանած կարգով պահանջվող 

փաստաթղթերը, իսկ էլեկտրական էներգիայի վաճառքի մտադրության դեպքում՝ նաև 

Էլեկտրական էներգիայի սակագնի սահմանման հայտ՝ համաձայն Հանձնաժողովի 

սահմանած կարգի: Այն դեպքում, երբ էլեկտրակայանի հզորությունը տեղադրվել է 

մասնակի, սույն կետով նախատեսված դրույթները կիրառվում են էլեկտրակայանի 

փաստացի տեղակայված հզորության մասով։ 

14. Լիցենզավորված անձի և էներգետիկայի բնագավառում գործունեության 

լիցենզիա ունեցող այլ անձանց միջև կնքված էներգամատակարարման և 

ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը պետք է համապատասխանեն 

Հանձնաժողովի սահմանած պայմանագրերի օրինակելի ձևերին կամ պարտադիր 

պայմաններին: Այդ պայմանագրերն ուժի մեջ են մտնում Հանձնաժողովում գրանցվելու 

պահից:  

15. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է կատարել էլեկտրաէներգետիկական 

համակարգի օպերատորի հրահանգները՝ համաձայն Շուկայի կանոնների։ 

16. Սույն լիցենզիան չի կարող այլ անձանց օգտագործման տրվել, օտարվել կամ 

գրավադրվել, իսկ դրանով ամրագրված էլեկտրական էներգիայի արտադրության 

գործառույթը որևէ ձևով փոխանցվել այլ անձի, բացառությամբ օրենքով նախատեսված 

դեպքերի։ 

17. Սույն լիցենզիայի գործողությունը չի տարածվում Լիցենզավորված անձի հետ 

համատեղ, այդ թվում` համատեղ գործունեության պայմանագրով գործունեություն 

իրականացնող այլ անձանց, ինչպես նաև Լիցենզավորված անձի մասնակցությամբ 

հիմնադրված կամ գործող իրավաբանական անձանց վրա: 

18. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված 

գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ և այդ գործունեության մեջ 

ներգրավված գույքի հասանելիությունը Հանձնաժողովի ներկայացուցիչների համար։ 

19. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է իրականացնել իր տնօրինության տակ 

գտնվող սարքավորումների շահագործումը, տեխնիկական սպասարկումը և 

նորոգումը` ապահովելով քաղաքացիների, սպասարկող անձնակազմի կյանքի և 

առողջության անվտանգությունը:  

20. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված 

գործունեության ընթացքում օգտագործվող սարքավորումների համա-

պատասխանությունը Արցախի Հանրապետությունում գործող տեխնիկական 

կանոնակարգերին և Լիցենզիայում նախատեսված պայմաններին: 

21. Բացառությամբ հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ իրավասու 

մարմինների կողմից իրականացված ստուգումների եզրակացությունների (ակտերի), 

Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել իրավասու 

մարմինների ստուգման եզրակացությունները (ակտերը)` եզրակացությունների 

(ակտերի) ստացման պահից 23 աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

22. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից առաջադրված 

ծրագրով և ժամկետներում իրականացնել տեխնիկական աուդիտ` Հանձնաժողովի 

հետ համաձայնեցված անկախ փորձագետների ներգրավմամբ: Աուդիտի հետ 

կապված ծախսերը կատարվում են Լիցենզավորված անձի կողմից: 

23. Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող տնտեսական այլ 
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գործունեությունը չպետք է վտանգի սույն լիցենզիայի պայմանների պատշաճ 

կատարումը, իսկ լիցենզավորված գործունեության հաշվապահական հաշվառումը 

պետք է առանձնացված լինի Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող այլ 

գործունեության հաշվապահական հաշվառումից: 

24. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված 

կարգերին և ձևերին համապատասխան լիցենզավորված գործունեության մասին 

տեղեկատվություն և հաշվետվություններ ներկայացնել Հանձնաժողով: 

25. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի պահանջով 

ներկայացնել լիցենզավորված գործունեության վերաբերյալ սպառիչ 

տեղեկատվություն, ինչպես նաև պատասխանել Հանձնաժողովի գրավոր 

հարցադրումներին 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե Հանձնաժողովի կողմից 

այլ ժամկետներ սահմանված չեն: 

26. Լիցենզավորված անձը պատասխանատվություն է կրում Հանձնաժողով 

ներկայացրած լիցենզավորված գործունեության մասին հաշվետվությունների և այլ 

տեղեկատվության հավաստիության համար: 

27. Լիցենզավորված անձի կողմից Հանձնաժողով ներկայացված 

տեղեկատվությունը հրապարակային է, եթե դա Լիցենզավորված անձի կողմից չի 

համարվում գաղտնի և նշված չի որպես «ընկերությանը վերաբերող 

գաղտնապահական տեղեկատվություն»: Լիցենզավորված անձի ներկայացրած 

գաղտնապահական տեղեկատվության հետ կապված հարցերը կարգավորվում են 

«Էներգետիկայի մասին» օրենքով և այլ իրավական ակտերով։ 

28. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովին անմիջապես հայտնել 

այն հանգամանքների մասին, որոնք հանգեցրել են սույն լիցենզիայի պայմանների 

խախտումների կամ կարող են դառնալ սույն լիցենզիայի պայմանների խախտումների 

անմիջական պատճառ։ 

29. Սույն լիցենզիայի պայմաններով նախատեսված իրազեկումը, այդ թվում 

փաստաթղթերի հանձնումը, կատարվում է օրենքով սահմանված կարգով և 

ժամկետներում: 

  

5. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈԻՆԵՈԻԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈԻՄԸ 

 

30. Լիցենզավորված գործունեության վերահսկումն իրականացնում է 

Հանձնաժողովը: 

31. Լիցենզավորված գործունեության վերահսկումն ապահովելու նպատակով 

Հանձնաժողովի ներկայացուցիչներն ունեն ազատ մուտքի իրավունք Լիցենզավորված 

անձի տարածք՝ Հանձնաժողովի սահմանած կարգով: 

32. Լիցենզավորված անձը վերահսկման իրականացման ընթացքում պետք է 

աջակցի Հանձնաժողովին՝ անհրաժեշտության դեպքում տրամադրելով 

համապատասխան փաստաթղթեր: 

 

6. ՏՈԻԺԱՆՔՆԵՐԸ 

 

33. Լիցենզավորված անձի կողմից «էներգետիկայի մասին» օրենքի դրույթները, 

Հանձնաժողովի ընդունած իրավական ակտերը, սույն լիցենզիայի պայմանները 

չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքերում Հանձնաժողովն իրավասու է 

տալու խախտումները վերացնելու վերաբերյալ հանձնարարականներ և կարող է 

կիրառել տուժանքների հետևյալ տեսակները՝ 

1)   նախազգուշացում. 

2)   օրենքով սահմանված տուգանքներ. 

3) լիցենզիայի գործողության կասեցում. 

4) լիցենզիայի գործողության դադարեցում: 

34. Լիցենզավորված անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ սույն 

լիցենզիայի գործողությունը դադարեցնելու դեպքում Հանձնաժողովը և 

Լիցենզավորված անձը ղեկավարվում են «էներգետիկայի մասին» օրենքով և Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ: 

35. Լիցենզավորված անձը սույն լիցենզիայի պայմանների 28-րդ կետում նշված 

խախտումների համար պատասխանատվություն չի կրում, եթե դրանք հետևանք են 

ֆորս մաժորի: Սույն լիցենզիայի պայմանների իմաստով ֆորս մաժոր է համարվում 

ցանկացած հանգամանք կամ դեպք (դրա հետևանք), որը հանգեցրել է (հանգեցնում 

կամ կարող է հանգեցնել) Լիցենզավորված անձի պարտավորությունների 
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չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման և միաժամանակ բավարարում է հետևյալ 

պայմաններին՝ 

1) չի գտնվում Լիցենզավորված անձի վերահսկողության ներքո. 

2) Լիցենզավորված անձը ձեռնարկել է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները և ջանքերը 

(այդ թվում՝ նախազգուշական, այլընտրանքային, օրենսդրությամբ նախատեսված) 

նշված հանգամանքները (հետևանքները) կանխելու, վերացնելու, մեղմելու կամ 

դրանցից խուսափելու համար. 

3) Լիցենզավորված անձը տեղեկացրել է Հանձնաժողովին իրազեկվելուց հետո 

հնարավորինս սեղմ ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան այդ մասին իրազեկվելուց հետո 10 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

36. Սույն լիցենզիայի պայմանների իմաստով, մասնավորապես, ֆորս մաժոր են՝ 

1) բնական և տեխնածին աղետները, համաճարակները, բնության ուժերի 

արտասովոր դրսևորումները (այդ թվում՝ ջրհեղեղներ, երկրաշարժեր, փոթորիկներ, 

պտտահողմեր, կայծակով և ամպրոպով ուղղորդվող հորդառատ անձրևներ, ձնաբքեր, 

սողանքներ), ատոմային, քիմիական կամ կենսաբանական աղտոտում, 

գործադուլները, հասարակական անկարգությունները. 

2) ապստամբությունները, ահաբեկչությունները, պատերազմները, ներխուժում-

ները, զինված հակամարտությունները, արտաքին թշնամու գործողությունները կամ 

շրջափակումը, որոնցից յուրաքանչյուրը տեղի է ունենում Արցախի Հանրապետության 

տարածքում, կամ ներգրավում է այն, ինչը գոյություն չի ունեցել կամ չէր կարող 

ողջամտորեն կանխատեսվել. 

3) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ այլ իրավասու 

կազմակերպության ակտը, գործողությունը կամ անգործությունը այն դեպքում, երբ 

դրա արդյունքում չի տրամադրվել, չի երկարաձգվել սույն լիցենզիայով ամրագրված 

պարտավորության կատարման համար անհրաժեշտ որևէ թույլտվություն կամ 

իրավունք կամ խոչընդոտվել է այդ պարտավորության կատարումը, պայմանով, որ 

Լիցենզավորված անձը գործել է համաձայն Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրության: 

37. Սույն լիցենզիայի պայմանների 31-րդ կետը չի սահմանափակում 

Լիցենզավորված անձի իրավունքը նկարագրվածից բացի այլ արտակարգ և 

անկանխելի դեպքեր ու հանգամանքներ ի հայտ գալու պարագայում դիմել 

Հանձնաժողով՝ սույն գլխի պահանջներին բավարարելու դեպքում դրանք ևս ֆորս 

մաժոր ճանաչելու համար: 

 

7. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ 

 

38. Սույն լիցենզիայում փոփոխություններ կարող են կատարվել Լիցենզավորված 

անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ՝ Հանձնաժողովի կողմից սահմանված 

կարգով: 

39. Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ սույն լիցենզիայի փոփոխությունները 

կատարվում են Լիցենզավորված անձի համաձայնությամբ, բացառությամբ այն 

դեպքերի, երբ նախատեսվող փոփոխություններն անհրաժեշտ են Արցախի 

Հանրապետության օրենքների և նորմատիվ իրավական ակտերի պատշաճ 

կատարումն ապահովելու համար: 

40. Լիցենզավորված անձի վերակազմակերպման կամ նրա անվանման կամ 

գտնվելու վայրի փոփոխման դեպքում Լիցենզավորված անձը պարտավոր է այդ 

փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած 15 օրյա ժամկետում 

սույն լիցենզիայի վերաձևակերպման հայտ ներկայացնել Հանձնաժողով, 

բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: 

 

 

«Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 
(ընկերության անվանումը) 

 

Արցախի Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Տիգրան Մեծի նրբանցք, շենք 28 
(գտնվելու վայրը) 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2021 թվականի օգոստոսի 27-ի 

 

«ԱՐՑԱԽԳԱԶ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ «ԱՐՑԱԽԳԱԶ  

ՋԷԿ-2» ՋԵՐՄԱԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ 

(ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 55-Ա 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Հիմք ընդունելով «էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի «գ» կետը, 17-19-րդ և 29-րդ հոդվածները, Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի 

հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի բնագավառում գործունեության 

լիցենզավորման կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011 թվականի 

հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 53-Ն 

որոշումը և հաշվի առնելով «Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերության 

2021 թվականի մայիսի 20-ին և օգոստոսի 6-ին ներկայացրած գրությունները՝ 

Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է. 

1. «Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը տրամադրել 

Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի Նաբերեժնայա 3-րդ 

նրբանցք 1/1 հասցեում գործող գազալիցքավորման կայանի տարածքում՝ 

«Արցախգազ ՋԷԿ-2» ջերմաէլեկտրակայանում, էլեկտրական էներգիայի 

(հզորության) արտադրության լիցենզիա՝ մինչև 2038 թվականի հունվարի 26-ը 

գործողության ժամկետով, որից կառուցման ժամանակահատվածը՝ մինչև 

2023 թվականի հունվարի 26-ը: 

2. Սահմանել «Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերության «Արցախ-

գազ ՋԷԿ-2» ջերմաէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) 

արտադրության լիցենզիայի պայմանները՝ համաձայն հավելվածի: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի օգոստոսի 28-ից: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                  Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

2021 թվականի օգոստոսի 27 

ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված 

 Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական հանձնաժողովի 

2021 թվականի օգոստոսի 27-ի N 55-Ա որոշման 

 

 

«Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերության «Արցախգազ 

 ՋԷԿ-2»  ջերմաէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) 

արտադրության ԼԷ N 0002 լիցենզիայի 

 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

1. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅՈԻՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ 

 

1. Սույն լիցենզիայում օգտագործված հիմնական հասկացություններն են. 

1) Հանձնաժողով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով. 

2) Լիցենզավորված անձ՝ «Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերություն. 

3) Շուկայի կանոններ՝ Հանձնաժողովի կողմից հաստատված 

էլեկտրաէներգետիկական շուկայի առևտրային և ցանցային կանոնները, որոնցով 

կանոնակարգվում են էլեկտրաէներգետիկական մանրածախ շուկայի մասնակիցների 

առևտրային փոխհարաբերությունները, ինչպես նաև հաղորդման և բաշխման 

ցանցերի զարգացման պլանավորման, կառավարման, կարգավարման և այդ ցանցեր 

մուտքի ապահովման հետ կապված հարաբերությունները: 

 

2. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈԻԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ 

ԳՈՐԾՈԻՆԵՈԻԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ (ՎԱՅՐԸ) 

 

2. Սույն լիցենզիան ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի օգոստոսի 28-ից: 

3. Սույն լիցենզիան գործում է մինչև 2038 թվականի հունվարի 26-ը, որից` 

1) 2021 թվականի օգոստոսի 28-ից մինչև 2023 թվականի հունվարի 26-ը 

կառուցման ժամանակահատվածն է.  

2) մինչև 2038 թվականի հունվարի 26-ը էլեկտրական էներգիայի (հզորության) 

արտադրության գործունեության իրականացման ժամանակահատվածն է: 

4. Սույն լիցենզիայի 3-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով նախատեսված 

ժամանակահատվածի (ժամկետի) երկարաձգման անհրաժեշտության դեպքում 

Լիցենզավորված անձը Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում 

համապատասխան հայտ է ներկայացնում Հանձնաժողով: 

5. Լիցենզավորված գործունեության իրականացման աշխարհագրական 

տարածքը (գործունեության վայրը) Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ 

քաղաքի Նաբերեժնայա 3-րդ նրբանցք 1/1 հասցեում գործող գազալցակայանի 

տարածքն է: 

 

3. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈԻՆԵՈԻԹՅԱՆ ԷՈԻԹՅՈԻՆԸ 

 ԿԱԶՄՈՂ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

6. Լիցենզավորված անձին իրավունք է տրվում և պարտավորեցվում է սույն 

լիցենզիայով սահմանված ժամկետում (ժամանակահատվածում) Արցախի 

Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի Նաբերեժնայա 3-րդ նրբանցք 1/1 

հասցեում գործող գազալցակայանի տարածքում կառուցել 2 ՄՎտ հաշվարկային 

հզորությամբ ջերմաէլեկտրակայան (այսուհետ՝ Կայան), Կայանում արտադրել 

էլեկտրական էներգիա (հզորություն) և վաճառել Շուկայի կանոններով: 

7. Լիցենզավորված անձը էլեկտրական էներգիան կարող է օգտագործել նաև 

սեփական կարիքների համար: 

8. Կայանի կառուցման ավարտից հետո Կայանի փաստացի տեղակայված 

(դրվածքային) հզորությունը և ագրեգատների (սարքավորումների) տվյալները 

կամրագրվեն սույն լիցենզիայում: 

 

4. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈԻՆԵՈԻԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 



22 
 

 

9. Լիցենզավորված անձի գործունեությունը պետք է համապատասխանի 

«էներգետիկայի մասին» օրենքի, այլ օրենքների, սույն լիցենզիայի, Շուկայի 

կանոնների, Հանձնաժողովի կողմից ընդունված և այլ իրավական ակտերի 

պահանջներին: 

10. Լիցենզավորված անձի կողմից Կայանի կառուցումը և շահագործումն 

իրականացվում է համաձայն էլեկտրակայանի նախագծային փաստաթղթերով 

նախատեսված սխեմայի՝ բացառությամբ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի: 

11. Լիցենզավորված անձը ոչ ուշ, քան մինչև 2022 թվականի հունվարի 31-ը 

պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել Կայանի կառուցման՝ Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան փորձաքն-

նություն անցած նախագիծը` դրական փորձագիտական եզրակացություններով: 

12. Լիցենզավորված անձը մինչև սույն լիցենզիայի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետով 

նախատեսված ժամկետի ավարտը պարտավոր է կատարել կարգաբերման-

գործարկման աշխատանքներ և լիցենզիայում փոփոխություններ կատարելու համար 

դիմել Հանձնաժողով:  

13. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է մինչև սույն լիցենզիայով սահմանված 

կառուցման ժամանակահատվածի ավարտը Հանձնաժողով ներկայացնել Կայանի 

կառուցման ավարտը հավաստող՝ Հանձնաժողովի սահմանած կարգով պահանջվող 

փաստաթղթերը, իսկ էլեկտրական էներգիայի վաճառքի մտադրության դեպքում՝ նաև 

Էլեկտրական էներգիայի սակագնի սահմանման հայտ՝ համաձայն Հանձնաժողովի 

սահմանած կարգի: Այն դեպքում, երբ էլեկտրակայանի հզորությունը տեղադրվել է 

մասնակի, սույն կետով նախատեսված դրույթները կիրառվում են էլեկտրակայանի 

փաստացի տեղակայված հզորության մասով։ 

14. Լիցենզավորված անձի և էներգետիկայի բնագավառում գործունեության 

լիցենզիա ունեցող այլ անձանց միջև կնքված էներգամատակարարման և 

ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը պետք է համապատասխանեն 

Հանձնաժողովի սահմանած պայմանագրերի օրինակելի ձևերին կամ պարտադիր 

պայմաններին: Այդ պայմանագրերն ուժի մեջ են մտնում Հանձնաժողովում գրանցվելու 

պահից:  

15. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է կատարել էլեկտրաէներգետիկական 

համակարգի օպերատորի հրահանգները՝ համաձայն Շուկայի կանոնների։ 

16. Սույն լիցենզիան չի կարող այլ անձանց օգտագործման տրվել, օտարվել կամ 

գրավադրվել, իսկ դրանով ամրագրված էլեկտրական էներգիայի արտադրության 

գործառույթը որևէ ձևով փոխանցվել այլ անձի, բացառությամբ օրենքով նախատեսված 

դեպքերի։ 

17. Սույն լիցենզիայի գործողությունը չի տարածվում Լիցենզավորված անձի հետ 

համատեղ, այդ թվում` համատեղ գործունեության պայմանագրով գործունեություն 

իրականացնող այլ անձանց, ինչպես նաև Լիցենզավորված անձի մասնակցությամբ 

հիմնադրված կամ գործող իրավաբանական անձանց վրա: 

18. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված 

գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ և այդ գործունեության մեջ 

ներգրավված գույքի հասանելիությունը Հանձնաժողովի ներկայացուցիչների համար։ 

19. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է իրականացնել իր տնօրինության տակ 

գտնվող սարքավորումների շահագործումը, տեխնիկական սպասարկումը և 

նորոգումը` ապահովելով քաղաքացիների, սպասարկող անձնակազմի կյանքի և 

առողջության անվտանգությունը:  

20. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված 

գործունեության ընթացքում օգտագործվող սարքավորումների համա-

պատասխանությունը Արցախի Հանրապետությունում գործող տեխնիկական 

կանոնակարգերին և Լիցենզիայում նախատեսված պայմաններին: 

21. Բացառությամբ հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ իրավասու 

մարմինների կողմից իրականացված ստուգումների եզրակացությունների (ակտերի), 

Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել իրավասու 

մարմինների ստուգման եզրակացությունները (ակտերը)` եզրակացությունների 

(ակտերի) ստացման պահից 23 աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

22. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից առաջադրված 

ծրագրով և ժամկետներում իրականացնել տեխնիկական աուդիտ` Հանձնաժողովի 

հետ համաձայնեցված անկախ փորձագետների ներգրավմամբ: Աուդիտի հետ 

կապված ծախսերը կատարվում են Լիցենզավորված անձի կողմից: 
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23. Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող տնտեսական այլ 

գործունեությունը չպետք է վտանգի սույն լիցենզիայի պայմանների պատշաճ 

կատարումը, իսկ լիցենզավորված գործունեության հաշվապահական հաշվառումը 

պետք է առանձնացված լինի Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող այլ 

գործունեության հաշվապահական հաշվառումից: 

24. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված 

կարգերին և ձևերին համապատասխան լիցենզավորված գործունեության մասին 

տեղեկատվություն և հաշվետվություններ ներկայացնել Հանձնաժողով: 

25. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի պահանջով 

ներկայացնել լիցենզավորված գործունեության վերաբերյալ սպառիչ 

տեղեկատվություն, ինչպես նաև պատասխանել Հանձնաժողովի գրավոր 

հարցադրումներին 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե Հանձնաժողովի կողմից 

այլ ժամկետներ սահմանված չեն: 

26. Լիցենզավորված անձը պատասխանատվություն է կրում Հանձնաժողով 

ներկայացրած լիցենզավորված գործունեության մասին հաշվետվությունների և այլ 

տեղեկատվության հավաստիության համար: 

27. Լիցենզավորված անձի կողմից Հանձնաժողով ներկայացված 

տեղեկատվությունը հրապարակային է, եթե դա Լիցենզավորված անձի կողմից չի 

համարվում գաղտնի և նշված չի որպես «ընկերությանը վերաբերող 

գաղտնապահական տեղեկատվություն»: Լիցենզավորված անձի ներկայացրած 

գաղտնապահական տեղեկատվության հետ կապված հարցերը կարգավորվում են 

«Էներգետիկայի մասին» օրենքով և այլ իրավական ակտերով։ 

28. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովին անմիջապես հայտնել 

այն հանգամանքների մասին, որոնք հանգեցրել են սույն լիցենզիայի պայմանների 

խախտումների կամ կարող են դառնալ սույն լիցենզիայի պայմանների խախտումների 

անմիջական պատճառ։ 

29. Սույն լիցենզիայի պայմաններով նախատեսված իրազեկումը, այդ թվում 

փաստաթղթերի հանձնումը, կատարվում է օրենքով սահմանված կարգով և 

ժամկետներում: 

  

5. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈԻՆԵՈԻԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈԻՄԸ 

 

30. Լիցենզավորված գործունեության վերահսկումն իրականացնում է 

Հանձնաժողովը: 

31. Լիցենզավորված գործունեության վերահսկումն ապահովելու նպատակով 

Հանձնաժողովի ներկայացուցիչներն ունեն ազատ մուտքի իրավունք Լիցենզավորված 

անձի տարածք՝ Հանձնաժողովի սահմանած կարգով: 

32. Լիցենզավորված անձը վերահսկման իրականացման ընթացքում պետք է 

աջակցի Հանձնաժողովին՝ անհրաժեշտության դեպքում տրամադրելով 

համապատասխան փաստաթղթեր: 

 

6. ՏՈԻԺԱՆՔՆԵՐԸ 

 

33. Լիցենզավորված անձի կողմից «էներգետիկայի մասին» օրենքի դրույթները, 

Հանձնաժողովի ընդունած իրավական ակտերը, սույն լիցենզիայի պայմանները 

չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքերում Հանձնաժողովն իրավասու է 

տալու խախտումները վերացնելու վերաբերյալ հանձնարարականներ և կարող է 

կիրառել տուժանքների հետևյալ տեսակները՝ 

1)   նախազգուշացում. 

2)   օրենքով սահմանված տուգանքներ. 

         3)   լիցենզիայի գործողության կասեցում. 

         4)   լիցենզիայի գործողության դադարեցում: 

34. Լիցենզավորված անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ սույն 

լիցենզիայի գործողությունը դադարեցնելու դեպքում Հանձնաժողովը և 

Լիցենզավորված անձը ղեկավարվում են «էներգետիկայի մասին» օրենքով և Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ: 

35. Լիցենզավորված անձը սույն լիցենզիայի պայմանների 28-րդ կետում նշված 

խախտումների համար պատասխանատվություն չի կրում, եթե դրանք հետևանք են 

ֆորս մաժորի: Սույն լիցենզիայի պայմանների իմաստով ֆորս մաժոր է համարվում 

ցանկացած հանգամանք կամ դեպք (դրա հետևանք), որը հանգեցրել է (հանգեցնում 
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կամ կարող է հանգեցնել) Լիցենզավորված անձի պարտավորությունների 

չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման և միաժամանակ բավարարում է հետևյալ 

պայմաններին՝ 

1) չի գտնվում Լիցենզավորված անձի վերահսկողության ներքո. 

2) Լիցենզավորված անձը ձեռնարկել է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները և ջանքերը 

(այդ թվում՝ նախազգուշական, այլընտրանքային, օրենսդրությամբ նախատեսված) 

նշված հանգամանքները (հետևանքները) կանխելու, վերացնելու, մեղմելու կամ 

դրանցից խուսափելու համար. 

3) Լիցենզավորված անձը տեղեկացրել է Հանձնաժողովին իրազեկվելուց հետո 

հնարավորինս սեղմ ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան այդ մասին իրազեկվելուց հետո 10 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

36. Սույն լիցենզիայի պայմանների իմաստով, մասնավորապես, ֆորս մաժոր են՝ 

1) բնական և տեխնածին աղետները, համաճարակները, բնության ուժերի 

արտասովոր դրսևորումները (այդ թվում՝ ջրհեղեղներ, երկրաշարժեր, փոթորիկներ, 

պտտահողմեր, կայծակով և ամպրոպով ուղղորդվող հորդառատ անձրևներ, ձնաբքեր, 

սողանքներ), ատոմային, քիմիական կամ կենսաբանական աղտոտում, 

գործադուլները, հասարակական անկարգությունները. 

2) ապստամբությունները, ահաբեկչությունները, պատերազմները, 

ներխուժումները, զինված հակամարտությունները, արտաքին թշնամու 

գործողությունները կամ շրջափակումը, որոնցից յուրաքանչյուրը տեղի է ունենում 

Արցախի Հանրապետության տարածքում, կամ ներգրավում է այն, ինչը գոյություն չի 

ունեցել կամ չէր կարող ողջամտորեն կանխատեսվել. 

3) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ այլ իրավասու 

կազմակերպության ակտը, գործողությունը կամ անգործությունը այն դեպքում, երբ 

դրա արդյունքում չի տրամադրվել, չի երկարաձգվել սույն լիցենզիայով ամրագրված 

պարտավորության կատարման համար անհրաժեշտ որևէ թույլտվություն կամ 

իրավունք կամ խոչընդոտվել է այդ պարտավորության կատարումը, պայմանով, որ 

Լիցենզավորված անձը գործել է համաձայն Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրության: 

37. Սույն լիցենզիայի պայմանների 31-րդ կետը չի սահմանափակում 

Լիցենզավորված անձի իրավունքը նկարագրվածից բացի այլ արտակարգ և 

անկանխելի դեպքեր ու հանգամանքներ ի հայտ գալու պարագայում դիմել 

Հանձնաժողով՝ սույն գլխի պահանջներին բավարարելու դեպքում դրանք ևս ֆորս 

մաժոր ճանաչելու համար: 

 

7. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ 

 

38. Սույն լիցենզիայում փոփոխություններ կարող են կատարվել Լիցենզավորված 

անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ՝ Հանձնաժողովի կողմից սահմանված 

կարգով: 

39. Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ սույն լիցենզիայի փոփոխությունները 

կատարվում են Լիցենզավորված անձի համաձայնությամբ, բացառությամբ այն 

դեպքերի, երբ նախատեսվող փոփոխություններն անհրաժեշտ են Արցախի 

Հանրապետության օրենքների և նորմատիվ իրավական ակտերի պատշաճ 

կատարումն ապահովելու համար: 

40. Լիցենզավորված անձի վերակազմակերպման կամ նրա անվանման կամ 

գտնվելու վայրի փոփոխման դեպքում Լիցենզավորված անձը պարտավոր է այդ 

փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած 15 օրյա ժամկետում 

սույն լիցենզիայի վերաձևակերպման հայտ ներկայացնել Հանձնաժողով, 

բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: 

 

 

 

«Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 
(ընկերության անվանումը) 

 

Արցախի Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Տիգրան Մեծի նրբանցք շենք 28 
(գտնվելու վայրը) 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2021 թվականի օգոստոսի 27-ի 

 

«ԱՐՑԱԽԳԱԶ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ 

«ԱՐՑԱԽԳԱԶ ՋԷԿ-3» ՋԵՐՄԱԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ 

ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 

 

N 56-Ա 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Հիմք ընդունելով «էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի «գ» կետը, 17-19-րդ և 29-րդ հոդվածները, Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի 

հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի բնագավառում գործունեության 

լիցենզավորման կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011 թվականի 

հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 53-Ն 

որոշումը և հաշվի առնելով «Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերության 

2021 թվականի մայիսի 20-ին և օգոստոսի 6-ին ներկայացրած գրությունները` 

Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է. 

1. «Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը տրամադրել 

Արցախի Հանրապետության Մարտունի քաղաքի Աբրիկավան թաղամաս թիվ 

1 խճուղի թիվ 32 հասցեում գործող գազալիցքավորման կայանի տարածքում՝ 

«Արցախգազ ՋԷԿ-3» ջերմաէլեկտրակայանում, էլեկտրական էներգիայի 

(հզորության) արտադրության լիցենզիա` մինչև 2038 թվականի հունվարի 26-

ը գործողության ժամկետով, որից կառուցման ժամանակահատվածը՝ մինչև 

2023 թվականի հունվարի 26-ը: 

2. Սահմանել «Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերության «Արցախ-

գազ ՋԷԿ-3» ջերմաէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) 

արտադրության լիցենզիայի պայմանները՝ համաձայն հավելվածի: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի օգոստոսի 28-ից: 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                            Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

2021 թվականի օգոստոսի 27 

ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված 

 Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական հանձնաժողովի 

2021 թվականի օգոստոսի 27-ի N 56-Ա որոշման 

 

 

«Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերության «Արցախգազ 

 ՋԷԿ-3» ջերմաէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) 

արտադրության ԼԷ N 0003 լիցենզիայի 

 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

1. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅՈԻՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ 

 

1. Սույն լիցենզիայում օգտագործված հիմնական հասկացություններն են. 

1) Հանձնաժողով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով. 

2) Լիցենզավորված անձ՝ «Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերություն. 

3) Շուկայի կանոններ՝ Հանձնաժողովի կողմից հաստատված 

էլեկտրաէներգետիկական շուկայի առևտրային և ցանցային կանոնները, որոնցով 

կանոնակարգվում են էլեկտրաէներգետիկական մանրածախ շուկայի մասնակիցների 

առևտրային փոխհարաբերությունները, ինչպես նաև հաղորդման և բաշխման 

ցանցերի զարգացման պլանավորման, կառավարման, կարգավարման և այդ ցանցեր 

մուտքի ապահովման հետ կապված հարաբերությունները: 

 

2. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈԻԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ 

ԳՈՐԾՈԻՆԵՈԻԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ (ՎԱՅՐԸ) 

 

2. Սույն լիցենզիան ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի օգոստոսի 28-ից: 

3. Սույն լիցենզիան գործում է մինչև 2038 թվականի հունվարի 26-ը, որից` 

1) 2021 թվականի օգոստոսի 28-ից մինչև 2023 թվականի հունվարի 26-ը 

կառուցման ժամանակահատվածն է.  

2) մինչև 2038 թվականի հունվարի 26-ը էլեկտրական էներգիայի (հզորության) 

արտադրության գործունեության իրականացման ժամանակահատվածն է: 

4. Սույն լիցենզիայի 3-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով նախատեսված 

ժամանակահատվածի (ժամկետի) երկարաձգման անհրաժեշտության դեպքում 

Լիցենզավորված անձը Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում 

համապատասխան հայտ է ներկայացնում Հանձնաժողով: 

5. Լիցենզավորված գործունեության իրականացման աշխարհագրական 

տարածքը (գործունեության վայրը) Արցախի Հանրապետության Մարտունի քաղաքի 

Աբրիկավան թաղամաս թիվ 1 խճուղի թիվ 32 հասցեում գործող գազալցակայանի 

տարածքն է: 

 

3. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈԻՆԵՈԻԹՅԱՆ ԷՈԻԹՅՈԻՆԸ  

ԿԱԶՄՈՂ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

6. Լիցենզավորված անձին իրավունք է տրվում և պարտավորեցվում է սույն 

լիցենզիայով սահմանված ժամկետում (ժամանակահատվածում) Արցախի 

Հանրապետության Մարտունի քաղաքի Աբրիկավան թաղամաս թիվ 1 խճուղի թիվ 32 

հասցեում գործող գազալցակայանի տարածքում կառուցել 1 ՄՎտ հաշվարկային 

հզորությամբ ջերմաէլեկտրակայան (այսուհետ՝ Կայան), Կայանում արտադրել 

էլեկտրական էներգիա (հզորություն) և վաճառել Շուկայի կանոններով: 

7. Լիցենզավորված անձը էլեկտրական էներգիան կարող է օգտագործել նաև 

սեփական կարիքների համար: 

8. Կայանի կառուցման ավարտից հետո Կայանի փաստացի տեղակայված 

(դրվածքային) հզորությունը և ագրեգատների (սարքավորումների) տվյալները 

կամրագրվեն սույն լիցենզիայում: 

 

4. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈԻՆԵՈԻԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
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9. Լիցենզավորված անձի գործունեությունը պետք է համապատասխանի 

«էներգետիկայի մասին» օրենքի, այլ օրենքների, սույն լիցենզիայի, Շուկայի 

կանոնների, Հանձնաժողովի կողմից ընդունված և այլ իրավական ակտերի 

պահանջներին: 

10. Լիցենզավորված անձի կողմից Կայանի կառուցումը և շահագործումն 

իրականացվում է համաձայն էլեկտրակայանի նախագծային փաստաթղթերով 

նախատեսված սխեմայի՝ բացառությամբ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի: 

11. Լիցենզավորված անձը ոչ ուշ, քան մինչև 2022 թվականի հունվարի 31-ը 

պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել Կայանի կառուցման՝ Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան փորձաքն-

նություն անցած նախագիծը` դրական փորձագիտական եզրակացություններով: 

12. Լիցենզավորված անձը մինչև սույն լիցենզիայի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետով 

նախատեսված ժամկետի ավարտը պարտավոր է կատարել կարգաբերման-

գործարկման աշխատանքներ և լիցենզիայում փոփոխություններ կատարելու համար 

դիմել Հանձնաժողով:  

13. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է մինչև սույն լիցենզիայով սահմանված 

կառուցման ժամանակահատվածի ավարտը Հանձնաժողով ներկայացնել Կայանի 

կառուցման ավարտը հավաստող՝ Հանձնաժողովի սահմանած կարգով պահանջվող 

փաստաթղթերը, իսկ էլեկտրական էներգիայի վաճառքի մտադրության դեպքում՝ նաև 

Էլեկտրական էներգիայի սակագնի սահմանման հայտ՝ համաձայն Հանձնաժողովի 

սահմանած կարգի:  

14. Լիցենզավորված անձի և էներգետիկայի բնագավառում գործունեության 

լիցենզիա ունեցող այլ անձանց միջև կնքված էներգամատակարարման և 

ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը պետք է համապատասխանեն 

Հանձնաժողովի սահմանած պայմանագրերի օրինակելի ձևերին կամ պարտադիր 

պայմաններին: Այդ պայմանագրերն ուժի մեջ են մտնում Հանձնաժողովում գրանցվելու 

պահից:  

15. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է կատարել էլեկտրաէներգետիկական 

համակարգի օպերատորի հրահանգները՝ համաձայն Շուկայի կանոնների։ 

16. Սույն լիցենզիան չի կարող այլ անձանց օգտագործման տրվել, օտարվել կամ 

գրավադրվել, իսկ դրանով ամրագրված էլեկտրական էներգիայի արտադրության 

գործառույթը որևէ ձևով փոխանցվել այլ անձի, բացառությամբ օրենքով նախատեսված 

դեպքերի։ 

17. Սույն լիցենզիայի գործողությունը չի տարածվում Լիցենզավորված անձի հետ 

համատեղ, այդ թվում` համատեղ գործունեության պայմանագրով գործունեություն 

իրականացնող այլ անձանց, ինչպես նաև Լիցենզավորված անձի մասնակցությամբ 

հիմնադրված կամ գործող իրավաբանական անձանց վրա: 

18. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված 

գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ և այդ գործունեության մեջ 

ներգրավված գույքի հասանելիությունը Հանձնաժողովի ներկայացուցիչների համար։ 

19. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է իրականացնել իր տնօրինության տակ 

գտնվող սարքավորումների շահագործումը, տեխնիկական սպասարկումը և 

նորոգումը` ապահովելով քաղաքացիների, սպասարկող անձնակազմի կյանքի և 

առողջության անվտանգությունը:  

20. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված 

գործունեության ընթացքում օգտագործվող սարքավորումների համա-

պատասխանությունը Արցախի Հանրապետությունում գործող տեխնիկական 

կանոնակարգերին և Լիցենզիայում նախատեսված պայմաններին: 

21. Բացառությամբ հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ իրավասու 

մարմինների կողմից իրականացված ստուգումների եզրակացությունների (ակտերի), 

Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել իրավասու 

մարմինների ստուգման եզրակացությունները (ակտերը)` եզրակացությունների 

(ակտերի) ստացման պահից 23 աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

22. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից առաջադրված 

ծրագրով և ժամկետներում իրականացնել տեխնիկական աուդիտ` Հանձնաժողովի 

հետ համաձայնեցված անկախ փորձագետների ներգրավմամբ: Աուդիտի հետ 

կապված ծախսերը կատարվում են Լիցենզավորված անձի կողմից: 

23. Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող տնտեսական այլ 

գործունեությունը չպետք է վտանգի սույն լիցենզիայի պայմանների պատշաճ 
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կատարումը, իսկ լիցենզավորված գործունեության հաշվապահական հաշվառումը 

պետք է առանձնացված լինի Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող այլ 

գործունեության հաշվապահական հաշվառումից: 

24. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված 

կարգերին և ձևերին համապատասխան լիցենզավորված գործունեության մասին 

տեղեկատվություն և հաշվետվություններ ներկայացնել Հանձնաժողով: 

25. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի պահանջով 

ներկայացնել լիցենզավորված գործունեության վերաբերյալ սպառիչ 

տեղեկատվություն, ինչպես նաև պատասխանել Հանձնաժողովի գրավոր 

հարցադրումներին 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե Հանձնաժողովի կողմից 

այլ ժամկետներ սահմանված չեն: 

26. Լիցենզավորված անձը պատասխանատվություն է կրում Հանձնաժողով 

ներկայացրած լիցենզավորված գործունեության մասին հաշվետվությունների և այլ 

տեղեկատվության հավաստիության համար: 

27. Լիցենզավորված անձի կողմից Հանձնաժողով ներկայացված 

տեղեկատվությունը հրապարակային է, եթե դա Լիցենզավորված անձի կողմից չի 

համարվում գաղտնի և նշված չէ որպես «ընկերությանը վերաբերող 

գաղտնապահական տեղեկատվություն»: Լիցենզավորված անձի ներկայացրած 

գաղտնապահական տեղեկատվության հետ կապված հարցերը կարգավորվում են 

«Էներգետիկայի մասին» օրենքով և այլ իրավական ակտերով։ 

28. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովին անմիջապես հայտնել 

այն հանգամանքների մասին, որոնք հանգեցրել են սույն լիցենզիայի պայմանների 

խախտումների կամ կարող են դառնալ սույն լիցենզիայի պայմանների խախտումների 

անմիջական պատճառ։ 

29. Սույն լիցենզիայի պայմաններով նախատեսված իրազեկումը, այդ թվում 

փաստաթղթերի հանձնումը, կատարվում է օրենքով սահմանված կարգով և 

ժամկետներում: 

  

5. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈԻՆԵՈԻԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈԻՄԸ 

 

30. Լիցենզավորված գործունեության վերահսկումն իրականացնում է 

Հանձնաժողովը: 

31. Լիցենզավորված գործունեության վերահսկումն ապահովելու նպատակով 

Հանձնաժողովի ներկայացուցիչներն ունեն ազատ մուտքի իրավունք Լիցենզավորված 

անձի տարածք՝ Հանձնաժողովի սահմանած կարգով: 

32. Լիցենզավորված անձը վերահսկման իրականացման ընթացքում պետք է 

աջակցի Հանձնաժողովին՝ անհրաժեշտության դեպքում տրամադրելով 

համապատասխան փաստաթղթեր: 

 

6. ՏՈԻԺԱՆՔՆԵՐԸ 

 

33. Լիցենզավորված անձի կողմից «էներգետիկայի մասին» օրենքի դրույթները, 

Հանձնաժողովի ընդունած իրավական ակտերը, սույն լիցենզիայի պայմանները 

չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքերում Հանձնաժողովն իրավասու է 

տալու խախտումները վերացնելու վերաբերյալ հանձնարարականներ և կարող է 

կիրառել տուժանքների հետևյալ տեսակները՝ 

1)   նախազգուշացում. 

2)   օրենքով սահմանված տուգանքներ. 

         3)   լիցենզիայի գործողության կասեցում. 

         4)   լիցենզիայի գործողության դադարեցում: 

34. Լիցենզավորված անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ սույն 

լիցենզիայի գործողությունը դադարեցնելու դեպքում Հանձնաժողովը և 

Լիցենզավորված անձը ղեկավարվում են «էներգետիկայի մասին» օրենքով և Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ: 

35. Լիցենզավորված անձը սույն լիցենզիայի պայմանների 28-րդ կետում նշված 

խախտումների համար պատասխանատվություն չի կրում, եթե դրանք հետևանք են 

ֆորս մաժորի: Սույն լիցենզիայի պայմանների իմաստով ֆորս մաժոր է համարվում 

ցանկացած հանգամանք կամ դեպք (դրա հետևանք), որը հանգեցրել է (հանգեցնում 

կամ կարող է հանգեցնել) Լիցենզավորված անձի պարտավորությունների 

չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման և միաժամանակ բավարարում է հետևյալ 
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պայմաններին՝ 

1) չի գտնվում Լիցենզավորված անձի վերահսկողության ներքո. 

2) Լիցենզավորված անձը ձեռնարկել է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները և ջանքերը 

(այդ թվում՝ նախազգուշական, այլընտրանքային, օրենսդրությամբ նախատեսված) 

նշված հանգամանքները (հետևանքները) կանխելու, վերացնելու, մեղմելու կամ 

դրանցից խուսափելու համար. 

3) Լիցենզավորված անձը տեղեկացրել է Հանձնաժողովին իրազեկվելուց հետո 

հնարավորինս սեղմ ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան այդ մասին իրազեկվելուց հետո 10 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

36. Սույն լիցենզիայի պայմանների իմաստով, մասնավորապես, ֆորս մաժոր են՝ 

1) բնական և տեխնածին աղետները, համաճարակները, բնության ուժերի 

արտասովոր դրսևորումները (այդ թվում՝ ջրհեղեղներ, երկրաշարժեր, փոթորիկներ, 

պտտահողմեր, կայծակով և ամպրոպով ուղղորդվող հորդառատ անձրևներ, ձնաբքեր, 

սողանքներ), ատոմային, քիմիական կամ կենսաբանական աղտոտում, 

գործադուլները, հասարակական անկարգությունները. 

2) ապստամբությունները, ահաբեկչությունները, պատերազմները, ներխուժում-

ները, զինված հակամարտությունները, արտաքին թշնամու գործողությունները կամ 

շրջափակումը, որոնցից յուրաքանչյուրը տեղի է ունենում Արցախի Հանրապետության 

տարածքում, կամ ներգրավում է այն, ինչը գոյություն չի ունեցել կամ չէր կարող 

ողջամտորեն կանխատեսվել. 

3) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ այլ իրավասու 

կազմակերպության ակտը, գործողությունը կամ անգործությունը այն դեպքում, երբ 

դրա արդյունքում չի տրամադրվել, չի երկարաձգվել սույն լիցենզիայով ամրագրված 

պարտավորության կատարման համար անհրաժեշտ որևէ թույլտվություն կամ 

իրավունք կամ խոչընդոտվել է այդ պարտավորության կատարումը, պայմանով, որ 

Լիցենզավորված անձը գործել է համաձայն Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրության: 

37. Սույն լիցենզիայի պայմանների 31-րդ կետը չի սահմանափակում 

Լիցենզավորված անձի իրավունքը նկարագրվածից բացի այլ արտակարգ և 

անկանխելի դեպքեր ու հանգամանքներ ի հայտ գալու պարագայում դիմել 

Հանձնաժողով՝ սույն գլխի պահանջներին բավարարելու դեպքում դրանք ևս ֆորս 

մաժոր ճանաչելու համար: 

 

7. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ 

 

38. Սույն լիցենզիայում փոփոխություններ կարող են կատարվել Լիցենզավորված 

անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ՝ Հանձնաժողովի կողմից սահմանված 

կարգով: 

39. Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ սույն լիցենզիայի փոփոխությունները 

կատարվում են Լիցենզավորված անձի համաձայնությամբ, բացառությամբ այն 

դեպքերի, երբ նախատեսվող փոփոխություններն անհրաժեշտ են Արցախի 

Հանրապետության օրենքների և նորմատիվ իրավական ակտերի պատշաճ 

կատարումն ապահովելու համար: 

40. Լիցենզավորված անձի վերակազմակերպման կամ նրա անվանման կամ 

գտնվելու վայրի փոփոխման դեպքում Լիցենզավորված անձը պարտավոր է այդ 

փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած 15 օրյա ժամկետում 

սույն լիցենզիայի վերաձևակերպման հայտ ներկայացնել Հանձնաժողով, 

բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: 

 

 

«Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերություն 
(ընկերության անվանումը) 

 

Արցախի Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Տիգրան Մեծի նրբանցք շենք 28 
(գտնվելու վայրը) 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2021 թվականի օգոստոսի 27-ի 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 15-Ի N 62-Ա  

ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 57-Ա 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը, 

«Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» կետը, «Նորմատիվ 

իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ 

հոդվածը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի 

բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011 

թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 

N 53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «Ջի ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) 2021 

թվականի օգոստոսի 23-ի գրությունը, որով Ընկերությունը, տեղեկացնելով 

պատերազմի հետևանքով ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված՝ 

«Թարթառ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման շինարարական 

աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձրած հանգամանքների մասին, 

խնդրում է այդ հանգամանքները ճանաչել ֆորս մաժոր, ուժը կորցրած 

ճանաչել Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2019 

թվականի նոյեմբերի 15-ի N 62-Ա որոշմամբ Ընկերությանը տրամադրված 

«Թարթառ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի 

(հզորության) արտադրության ԼԷ N 0008 լիցենզիան և հետ վերադարձնել 

երաշխիքային գումարը, Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է. 

1․Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2019 թվականի նոյեմբերի 15-ի «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցու-

թյունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի դեկտեմբերի 

28-ի N 63-Ա որոշմամբ «ՋԻ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխանատվու-

թյամբ ընկերությանը տրամադրված «Թարթառ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայա-

նում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության ԼԷ N 0010 

լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու և «ՋԻ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Թարթառ-2» փոքր հիդրոէլեկտրա-

կայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա 

տրամադրելու մասին» N 62-Ա որոշումը և այդ որոշմամբ Ընկերությանը 
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տրամադրված «Թարթառ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական 

էներգիայի (հզորության) արտադրության ԼԷ N 0008 լիցենզիան։ 

2. Ընկերության 2021 թվականի օգոստոսի 23-ի գրության մեջ նշված՝ 

«Թարթառ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման շինարարական 

աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձրած հանգամանքները 

ճանաչել ֆորս մաժոր և «Ամերիաբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությանն 

ազատել 2019 թվականի նոյեմբերի 11-ի O.AB.100.12CIB.PIED.0.10487.19 

գրությամբ տրված բանկային երաշխիքի համաձայն Արցախի Հանրապետու-

թյան հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգա-

վորող պետական հանձնաժողովի առջև ստանձնած 29 000 000 (քսանինը 

միլիոն) ՀՀ դրամի չափով երաշխիքային պարտավորությունից։ 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի օգոստոսի 28-ից: 

 
 
 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                   Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

2021 թվականի օգոստոսի 27 

ք. Ստեփանակերտ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ,  

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«11» օգոստոսի 2021թ.                                                                      N 501-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԵՏԱԿԱՆ  

ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2021-2022  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Կրթության մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասին 

համապատասխան՝ 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 

 

1. Հաստատել հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական 

ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների 2021-2022 ուսումնական տարվա օրինակելի 

ուսումնական պլանները՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և 

սպորտի նախարարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական 

վարչությանը՝ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 

ֆինանսավորումն իրականացնել՝ հիմք ընդունելով սույն հրամանով 

հաստատված օրինակելի ուսումնական պլանները: 

3. Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և 

սպորտի նախարարության աշխատակազմի կրթության և գիտության 

վարչությանը և կրթության պետական տեսչությանը՝ ապահովել 

ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը՝ օրինակելի 

ուսումնական պլանների պահանջներին համապատասխան: 

4. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել Արցախի 

Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 

տեղակալ Մ. Համբարձումյանին: 

5. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 
 
 
 

Լ.ՂԱՐԱԽԱՆՅԱՆ 
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Հավելված  

Արցախի  Հանրապետության  կրթության,   

գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի  

2021 թվականի օգոստոսի 11-ի  

 N  501-Ն  հրամանի 

 

 

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2021-

2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐ 

 

 

1.  ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ 

 

1.  Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող 

հանրակրթական ուսումնական հաստատության (այսուհետ՝ Հաստատություն) 2021-2022 

ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլանները (այսուհետ` Ուսումնական 

պլան), բացառությամբ 7-րդ և 8-րդ աղյուսակների, ունեն երկու` պետական և դպրոցական 

բաղադրիչ։ Պետական և դպրոցական բաղադրիչները պարտադիր են և պետական 

ուսումնական հաստատություններում  ֆինանսավորվում են պետական բյուջեից: 

Հաստատությունը Ուսումնական պլանի հիման վրա դպրոցական բաղադրիչով 

սահմանված ժամաքանակի տնօրինմամբ հաստատում է տվյալ ուսումնական տարվա իր 

ուսումնական պլան(ներ)ը։  

2.  Հաստատության Ուսումնական պլանը սահմանում է միջնակարգ կրթության 

բովանդակության կառուցվածքը, հանրակրթական ուսումնական առարկաներին 

հատկացվող շաբաթական ժամաքանակները` ըստ բաղադրիչների, և հանրակրթական 

պետական ծրագրի նորմատիվային ծավալը (սովորողների շաբաթական ուսումնական 

բեռնվածության առավելագույն չափը)` ըստ դասարանների:  

3.  Պետական բաղադրիչով սահմանված ժամաքանակում փոփոխություն կարող է 

կատարվել միայն Արցախի  Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի  և 

սպորտի  նախարարության (այսուհետ` Նախարարություն) համաձայնությամբ` 

1)  արտակարգ ընդունակություններ ունեցող սովորողների ուսուցումն առավել               

բարենպաստ պայմաններում կազմակերպելու համար. 

2)  բազմահամակազմ կամ թերբեռնված դասարանների առկայության դեպքում. 

3)  Նախարարության կողմից տվյալ Հաստատության համար երաշխավորված          

այլընտրանքային ծրագրերով ու մեթոդներով ուսուցում իրականացնելու դեպքում: 

4.  Ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակի տնօրինման 

կարգը սահմանված է`   

1)  «Հաստատության ուսումնական պլանների ընդհանրական 

պարզաբանումներ»-ում,  

2)  օտար լեզվի ընտրությունը` «Օտար լեզվի ընտրության կարգ»-ում։  

5.  Ուսումնական պարապմունքները Հաստատությունում սկսվում են 2021 

թվականի սեպտեմբերի 1-ին, ավարտվում 2022 թվականի մայիսի 27-ին՝ 5-օրյա 

աշխատանքային շաբաթվա և մայիսի 30-ին 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա 

դեպքում՝ ապահովելով առնվազն 30 ուսումնական շաբաթ` 1-ին, 32` 2-րդ և 34՝ 3-12-րդ 

դասարանների համար։ Բոլոր պետական հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններում ուսումնական շաբաթվա տևողությունը սահմանում է 

ուսումնական հաստատությունը՝ 15-օրյա ժամկետում համաձայնեցնելով 

Նախարարության հետ: 

6.  Ուսումնական հաստատություններում կրթության առանձնահատուկ 

պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթությունը կազմակերպվում է 

Ուսումնական պլանի հիման վրա` յուրաքանչյուր սովորողի համար, ըստ 

անհրաժեշտության կազմելով անհատական ուսուցման պլան (ԱՈՒՊ): 

7.   Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների՝ 

բացառությամբ ինտելեկտուալ  (մտավոր) հետամնացություն՝ միջին, ծանր և խորը 

խանգարումներ ունեցող երեխաների, ինչպես նաև տնային և հիվանդանոցային 

պայմաններում երկարատև բուժվող երեխաների, անհատական ուսուցումն 

իրականացվում է «Տնային և հիվանդանոցային պայմաններում երկարատև բուժվող 

երեխաների անհատական ուսուցման ուսումնական պլան»-ով՝ համաձայն սույն 

հավելվածի Աղյուսակ  7-ի: 
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8.  Տնային և հիվանդանոցային պայմաններում երկարատև բուժվող, 

ինտելեկտուալ  (մտավոր) հետամնացություն՝  միջին, ծանր և խորը խանգարումներ 

ունեցող երեխաների ուսուցումն իրականացվում է «Տնային և հիվանդանոցային 

պայմաններում երկարատև բուժվող չափավոր և ծանր մտավոր հետամնացություն 

ունեցող երեխաների անհատական ուսուցման ուսումնական պլան»-ով` համաձայն 

սույն հավելվածի Աղյուսակ  8-ի: 

9.  Ուսումնական պլանի պետական պարտադիր և դպրոցական բաղադրիչներն 

ուղղված են հանրակրթության պետական չափորոշչով, առարկայական չափո-

րոշիչներով և ծրագրերով ամրագրված գիտելիքների, կարողությունների ու հմտու-

թյունների յուրացման ապահովմանը։ 

10. Հաստատությունում (2-12-րդ դասարաններ) գործում է սովորողների գնա-

հատման տաս միավորային սանդղակ։ 

11. Գիտելիքների ստուգումների, հիմնական և միջնակարգ կրթության ավար-

տական և պետական ավարտական քննությունների ժամանակ կիրառվող գնահատ-

ման այլ սանդղակները բերվում են գնահատման 10 կամ 20 միավորային գրանցման։ 

12. Ուսումնական տարին բաժանվում է կիսամյակների: Սովորողների 

ընթացիկ գնահատականների հիման վրա ձևավորվում են կիսամյակային, իսկ 

կիսամյակային գնահատականների (գնահատականի) հիման վրա՝ տարեկան 

գնահատականները՝ բացառությամբ սույն հավելվածի 14-րդ կետով նախատեսված 

դեպքի: 

13. Սովորողների ընթացիկ գնահատումն իրականացվում է բանավոր 

հարցման, գործնական աշխատանքի, թեմատիկ աշխատանքի և կիսամյակային 

ամփոփիչ աշխատանքի ձևերով: Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփիչ 

աշխատանքներն իրականացվում են գրավոր եղանակով: Բանավոր հարցումների, 

գործնական աշխատանքների, թեմատիկ աշխատանքների նվազագույն թիվը 

կիսամյակի ընթացքում սահմանում է Հաստատությունը՝ մանկավարժական խորհրդի 

որոշմամբ, առաջնորդվելով Նախարարության կողմից հաստատված առարկայի 

ծրագրով, գնահատման մեթոդաբանությամբ և մեթոդական ցուցումներով: 

Կիսամյակային  ամփոփիչ աշխատանքն իրականացվում է կիսամյակի ընթացքում 

մեկ անգամ՝ կիսամյակի վերջում: 

14. 1-ին դասարանում սովորողներին ընթացիկ և ամփոփիչ գնահատականներ 

չեն նշանակվում. ընթացիկ գնահատումը կատարվում է բնութագրման միջոցով: 

Տարեկան ամփոփիչ գնահատման նպատակով կազմվում է յուրաքանչյուր սովորողի 

կրթական զարգացման բնութագիր:  

15. Հաստատությունում խմբային ուսուցման կազմակերպման հիմնական ձևը 

դասն է: Դասի (մեկ ակադեմիական դասաժամի) տևողությունը 45 րոպե է: 

16. Տարրական դասարաններում (1-4-րդ) յուրաքանչյուր դասաժամի միջնամա-

սում որոշակի ժամանակ հատկացվում է լիցքաթափող և վերականգնող վարժություն-

ներին ու խաղերին` Նախարարության մեթոդական ցուցումների համաձայն: 

17. Ուսումնական պարապմունքների ընթացքում 3-12-րդ դասարանների սովո-

րողներին տրվում են արձակուրդներ` աշնանային՝ 2021 թվականի հոկտեմբերի 25-31-ը 

ներառյալ, ձմեռային՝ 2021 թվականի դեկտեմբերի 27-ից 2022 թվականի հունվարի 9-ը 

ներառյալ, գարնանային՝ 2022 թվականի մարտի 21-27-ը ներառյալ: 

18. 1-ին դասարանցիների աշնանային արձակուրդները տրվում են 2021 թվականի 

հոկտեմբերի 18-31-ը ներառյալ, ձմեռայինը՝ 2021 թվականի դեկտեմբերի 27-ից 2022 

թվականի հունվարի 23-ը ներառյալ, գարնանայինը՝  2022 թվականի մարտի 21-ից ապրիլի 

3-ը ներառյալ:  

19. 2-րդ դասարանցիների աշնանային արձակուրդները տրվում են 2021 թվականի 

հոկտեմբերի 25-31-ը ներառյալ, ձմեռայինը՝ 2021 թվականի դեկտեմբերի 27-ից 2022 

թվականի հունվարի 23-ը ներառյալ և գարնանայինը՝ 2022 թվականի մարտի 21-27-ը 

ներառյալ:  

20. Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման լիազորված մարմնի՝ 

շրջանների վարչակազմերի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) (այսուհետ՝ Լիազոր 

մարմին) ենթակայության հաստատությունների համար սույն հավելվածի 17-րդ, 18-րդ և     

19-րդ կետերով սահմանված արձակուրդների ժամկետներում Հաստատության նախա-

ձեռնության դեպքում Լիազոր մարմնի կողմից կարող են կատարվել փոփոխություններ: 

Լիազոր մարմինը փոփոխությունները  առնվազը հինգ աշխատանքային օր առաջ համաձայ-

նեցնում է Նախարարության հետ:  

21. Հաստատությունը անհաղթահարելի ուժի առաջացման դեպքում (եղանակային 

անբարենպաստ պայմաններ, սուր վարակիչ հիվանդությունների տարածում, տարերային 
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աղետներ և այլն), կրթության շարունակությունը ապահովելու համար կարող է 

հանրակրթական հիմնական կրթական ծրագրերը իրականացնել հեռավար ուսուցման 

ձևով: 

22. Նախարարությունը անհաղթահարելի ուժի առաջացման դեպքում (եղանակային 

անբարենպաստ պայմաններ, սուր վարակիչ հիվանդությունների տարածում, տարերային 

աղետներ և այլն), կարող է սահմանել լրացուցիչ արձակուրդ՝ կատարելով փոփոխություներ 

ուսումնական պարապմունքների և սովորողների համար սահմանված արձակուրդների 

ժամանակացույցերում: Սույն փոփոխությունները կարող է կատարել նաև 

հաստատությունը՝ բաց թողնված ժամերը մինչև ուսումնական պարապմունքների ավարտը 

լրացնելու կամ ուսումնական պարապմունքները հեռավար եղանակով կազմակերպելու, 

ինչպես նաև ըստ հաստատության ենթակայության՝ Լիազոր մարմնին տեղեկացնելու 

պայմանով: 

23. Անհաղթահարելի ուժի առաջացման դեպքում Հաստատության դիմումի հիման 

վրա Լիազոր մարմինը  կարող է սահմանել լրացուցիչ արձակուրդ՝ այդ մասին հինգ աշ-

խատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնելով Նախարարությանը: Նախարարության 

ենթակայության հաստատություններում սույն հավելվածի 17-րդ, 18-րդ և 19-րդ կետերով 

սահմանված արձակուրդների ժամկետների փոփոխությունները, ինչպես նաև 

Հաստատության կողմից լրացուցիչ արձակուրդի նախատեսումը կատարվում է 

Հաստատության նախաձեռնությամբ՝ Նախարարության համաձայնությամբ:  

24. Ոչ պետական ուսումնական հաստատությունում արձակուրդների տևողու-

թյունը և ժամկետները, ինչպես նաև դրանցում կատարվող փոփոխությունները 

սահմանում է հիմնադիրը` այդ մասին հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղյակ 

պահելով Նախարարությանը: 

 

2.  ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ 

ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ 

 

25. Դպրոցական բաղադրիչի տնօրինման կարգ. 

1) դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը հատկացվում է Ուսումնական 

պլանի պետական բաղադրիչով տվյալ դասարանի պետական պարտադիր առարկա-

յացանկում նախատեսված և (կամ) Նախարարության կողմից երաշխավորված լրա-

ցուցիչ առարկայացանկում ընդգրկված առարկաներին, հոսքային կամ առանձին 

առարկաների խորացված ուսուցման ծրագրերի իրականացմանը և (կամ) 

սովորողների նախասիրություններին, Հաստատության առանձնահատկություններին, 

համայնքի կարիքներին համապատասխան կրթություն կազմակերպելու նպատակով, 

2) դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը պետական պարտադիր 

առարկաներին բաշխելու դեպքում ուսուցումն իրականացվում է սույն Ուսումնական 

պլանի միջնակարգ դպրոցի ինչպես նաև ավագ դպրոցի հոսքերի ուսումնական 

պլանների ընդհանուր հանրակրթական առարկաների համար նախատեսված 

ծրագրերով, 

3) նախարարության կողմից հաստատված ծրագրերով երաշխավորվում է «Կի-

րառական տնտեսագիտություն» (9-րդ դասարան), «Կյանքի հմտություններ» (2-8-րդ 

դասարաններ), «Բնապահպանություն» (7-8-րդ կամ 8-9-րդ դասարաններ), «Էկոլոգիա»    

(8-9-րդ դասարաններ), «Էներգիայի և ռեսուրսների օգտագործում» (7-րդ կամ 8-րդ 

դասարան), «Ֆերմերային գործ» (11-12-րդ դասարաններ), «Տրամաբանություն» (11-րդ 

դասարան), «Գրաբար» (7-րդ կամ 8-րդ և 11-րդ դասարաններ), «Հայոց եկեղեցու պատ-

մություն» (2-4-րդ դասարաններ), «Հայկական հարցի պատմություն» (11-րդ դասարան), 

«Հոգեբանություն» (7-8-րդ դասարաններ), «Մշակույթի պատմություն» (7-9-րդ 

դասարաններ), «Տնտեսագիտություն» (10-11-րդ դասարաններ), «Ձեռնարկատիրական 

կրթություն» (10-11-րդ դասարաններ) առարկաների ուսուցումը: Նշված առարկաների 

ուսուցումն այլ դասարաններում Հաստատության կողմից կարող է իրականացվել դրանց 

առարկայական ծրագրերը սահմանված կարգով Նախարարության կողմից հաստատ-

վելուց հետո: Հաստատությունը կարող է ներդնել նաև նոր առարկաներ (դասընթացներ)՝ 

դրանց ծրագրերը սահմանված կարգով Նախարարության կողմից հաստատվելուց հետո, 

4) Հաստատության ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչի ժամաքա-

նակի բաշխումը կատարվում է մանկավարժական խորհրդի որոշմամբ՝ ելնելով տվյալ 

Հաստատության, տվյալ դասարանի պատրաստվածությունից, մանկավարժներով, ծրագ-

րերով, դասագրքերով և երաշխավորված լրացուցիչ առարկայացանկի որևէ առարկայի 

լիարժեք ուսուցման կազմակերպման նպատակով Նախարարության կողմից հանրա-

կրթական ուսումնական հաստատությունների համար երաշխավորված այլ ուսումնական 
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գրականությամբ ապահովվածությունից և ուսուցման կազմակերպման համար անհրա-

ժեշտ այլ պայմաններից, ինչպես նաև Նախարարության հանձնարարականներից, 

5) դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակի բաշխումը պարտադիր է, 

6) դպրոցական բաղադրիչով սահմանված ժամաքանակի շրջանակում դասա-

վանդվող առարկայացանկը ամրագրվում է Հաստատության ուսումնական պլանում և 

դասացուցակում։ 

26.  Ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը 12-րդ դասարանում.  

1) 12-րդ դասարանի 1-ին կիսամյակում ուսումնասիրվող հանրակրթական 

պետական ծրագրի Ուսումնական պլանի նորմատիվային ծավալը սահմանվում է 

շաբաթական 34 դասաժամ` ապահովելով 12-րդ դասարանի ուսումնական պլանով 

նախատեսված բոլոր առարկաների ուսումնասիրությունը, 

 2) Հաստատության 12-րդ դասարանի ուսումնական պլանով նախատեսված 

առարկաների ուսումնասիրությունն ավարտվում է 12-րդ դասարանի 1-ին կիսամյակի 

վերջում՝ կիսամյակային (տարեկան) գնահատականով և (կամ) ամփոփիչ 

ատեստավորմամբ (պետական ավարտական քննությամբ), բացառությամբ «Նախնական 

զինվորական պատրաստություն» (ՆԶՊ) և սովորողի կողմից 2-րդ կիսամյակում 

ուսումնասիրության համար ընտրված առարկաների,  

3) 12-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակում սովորողի շաբաթական ուսումնական 

բեռնվածությունը ձևավորվում է պարտադիր ուսումնասիրության «Նախնական 

զինվորական պատրաստություն» (ՆԶՊ) (1 ժամ) առարկայի և սովորողի ընտրությամբ 

առնվազն երեք առարկայի ուսումնառության համար հատկացված ժամաքանակից` 

ապահովելով առնվազն 31 դասաժամ,  

4) Նորմատիվային 34 դասաժամի և սովորողի ուսումնական պարտադիր 

բեռնվածության 31 դասաժամի տարբերությունից մնացած 3 դասաժամը տնօրինում է 

սովորողը, 

5) 12-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակում սովորողի կողմից ընտրված առարկաներին 

Հաստատության ուսումնական պլանով հատկացված ժամաքանակը տրվում է այդ 

առարկաների ուսումնական նյութի կրկնությանը, 

 6) «Նախնական զինվորական պատրաստություն» (ՆԶՊ) և սովորողի կողմից 

ընտրված առարկաների ուսումնասիրությունն (կրկնությունը) ավարտվում է 12-րդ 

դասարանի 2-րդ կիսամյակի վերջում՝ կիսամյակային (տարեկան) գնահատականով և 

(կամ) պետական ավարտական քննությամբ,  

7) 12-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակում ուսումնասիրության համար իրենց կողմից 

ընտրված ուսումնական առարկաների ցանկը Հաստատության սովորողները ընթացիկ 

ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակում, մինչև դեկտեմբերի 1-ը գրավոր հայտնում են 

Հաստատության տնօրենին: Միասնական քննություններ հանձնող սովորողները ցանկում 

ներառում են նաև միասնական քննական առարկաները, 

8) Եթե Հաստատության ուսումնական պլանով նախատեսված որևէ առարկա(ներ) 

դասարանի սովորողներից ոչ մեկը չի ընտրել, ապա այդ առարկային(ներին) ուսումնական 

պլանով հատկացված ժամաքանակը վերաբաշխվում է տվյալ դասարանի սովորողների 

կողմից ընտրված ուսումնական առարկաներին, և կազմվում է տվյալ դասարանի 2-րդ 

կիսամյակի ուսումնական պլանը,  

9) Դասարանի ուսումնական պլանին համապատասխան` կազմվում է տվյալ 

դասարանի դասացուցակը,  

10) Մեկից ավելի դասարանների առկայության դեպքում կարող են ձևավորվել 

միևնույն առարկան ուսումնասիրող զուգահեռ դասարանների սովորողներից կազմված 

ուսումնական խմբեր: Այդ դեպքում տվյալ ուսումնական առարկայից անհրաժեշտ 

գրանցումները կատարվում են առարկայական դասամատյանում: Կիսամյակային և 

տարեկան գնահատականներն այնուհետև փոխանցվում են դասարանի հիմնական 

դասամատյան, 

11) 12-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակում սովորողի կողմից ընտրված առարկաների 

ուսումնական նյութի կրկնությունը կազմակերպվում է դասարանային (դասացուցակին 

համապատասխան) և արտադասարանային ինքնուրույն ուսումնական գործունեության 

տեսակներով,  

12) Սովորողը մասնակցում է միայն իր ընտրած առարկաների դասարանային 

ուսումնական պարապմունքներին,  

13) Սովորողը մասնակցում է արտադասարանային ուսումնական 

պարապմունքներին այն դեպքում, երբ դասացուցակով նրա շաբաթական 

բեռնվածությունը պակաս է 31 դասաժամից,  
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 14) Սովորողի արտադասարանային պարապմունքներին մասնակցության 

տևողությունը որոշվում է 31 ժամի և սովորողի դասացուցակային բեռնվածության 

տարբերությամբ,  

15) Արտադասարանային պարապմունքներին սովորողի(ների) մասնակցությունը 

հաշվառվում է և գրանցվում է համապատասխան մատյանում դասղեկի կողմից,  

16) Արտադասարանային ինքնուրույն ուսումնական գործունեության տեսակներ 

են՝ ուսուցիչների կողմից տրված հանձնարարությունների կատարումը, լրացուցիչ 

ուսումնական գրականության և այլ աղբյուրների ուսումնասիրումը, գործնական և 

փորձնական աշխատանքների կատարումը, ուսումնական նախագծերի իրականացումը, 

հիմնահարցերի հետազոտումը, ստեղծագործական աշխատանքը, տեխնիկական 

սարքերով և գործիքներով աշխատանքների կատարումը, գրավոր աշխատանքները, նոր 

տեխնոլոգիաների, համակարգչային ծրագրերի կիրառումը, անհատական և խմբային, 

ինքնուրույն և համագործակցային աշխատանքների կատարումը, ուսումնական 

էքսկուրսիաների անցկացումը և այլն,  

17) Սովորողն իր տնօրինմանը հատկացված 3 ժամը կարող է օգտագործել 

կրթական այլ ծառայություններ ստանալու նպատակով` տվյալ Հաստատությունում կամ 

այլ հաստատություններում: 

27. Օտար լեզվի ընտրության կարգ. 

1) Հաստատություններում դասավանդվում է երկու օտար լեզու, որոնցից 1-ինը 

ռուսերենն է, 2-րդը` անգլերեն կամ ֆրանսերեն կամ գերմաներեն կամ 

Նախարարության կողմից երաշխավորված ծրագիր ունեցող  այլ լեզու, 

2) Հաստատության ընտրությամբ 3-րդ օտար լեզու (բացի ռուսերենից և մյուս 

օտար լեզվից) կարելի է դասավանդել դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակի հաշվին՝ 

5-9-րդ դասարաններում (շաբաթական 2 ժամ) և 11-12-րդ դասարաններում 

(շաբաթական 2 ժամ)՝  Նախարարության կողմից հաստատված չափորոշիչների և 

ծրագրերի, ուսումնական գրականության հիման վրա, ուսուցման համար անհրաժեշտ 

պայմանների առկայության դեպքում: 5-րդ դասարանում՝ 3–րդ, 4-րդ և 6-րդ 

դասարանում՝ 5-րդ, 6-րդ դասարանների ծրագրերը լրիվությամբ ուսուցանելու համար 

լրացուցիչ հատկացվում են մեկական ժամ՝ խմբակային պարապմունքների համար 

նախատեսված ժամերից. 10-րդ դասարանում հատկացվում է շաբաթական 2 ժամ՝ 

խմբակային պարապմունքների համար նախատեսված ժամերից, 

3) Նախարարության կողմից՝ Հաստատության մանկավարժական խորհրդի և 

ըստ Հաստատության ենթակայության Լիազոր մարմնի առաջարկությունների հիման 

վրա, կարող է փոխարինվել Հաստատությունում դասավանդվող 2-րդ օտար լեզուն 

(անգլերեն կամ ֆրանսերեն կամ գերմաներեն և այլն) այլ օտար լեզվով, ինչպես նաև 

որոշվել նոր հիմնադրված Հաստատությունում դասավանդվող 2-րդ օտար լեզուն: 

 

3.  ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ 

 

28.  Հանրակրթական դպրոցի դասարանը կազմավորվում է տվյալ դասարան 

փոխադրված և ընդունված սովորողների ընդհանուր թվի միջին թվաբանականի 

հաշվարկով: Տարրական և միջին դպրոցների դասարաններում սովորողների թիվը 

սահմանվում է 25-35, իսկ ավագ դպրոցում՝ 20-30 սովորող: Դասարանում սովորողների 

առավելագույն թիվը տարրական և միջին դպրոցում չի կարող գերազանցել 35-ը, ավագ 

դպրոցում՝ 30-ը: Հիմնադրի կողմից սահմանված խտությունից ավելի պակաս խտությամբ 

դասարան կարող է բացվել Հաստատության ֆինանսական միջոցների առկայության 

դեպքում՝ Հաստատության խորհրդի որոշմամբ:  

29.  Տարրական դպրոցում «Ռուսաց լեզու», «Օտար լեզու» և «Շախմատ», միջին 

դպրոցում և ավագ դասարաններում «Հայոց լեզու», «Ռուսաց լեզու», «Օտար լեզու» և 

«Ինֆորմատիկա» (համակարգչային դասարանի առկայության դեպքում) առարկաների 

պարապմունքներին դասարանը կարելի է բաժանել երկու խմբի, եթե սովորողների թիվը 

26 և ավելի է:  

30.  Դասարանը նույն կարգով կարող է կիսվել երկու խմբի նաև Նախարարության 

երաշխավորած «Գրաբար» (7-րդ կամ 8-րդ, 11-րդ դասարաններ) առարկայի պարապ-

մունքների ժամանակ՝ դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը այդ առարկային 

տրամադրելու դեպքում։ 

31. «Տեխնոլոգիա» առարկայի (5-7-րդ դասարաններ) պարապմունքներին 

դասարանը կիսվում է երկու խմբի՝ տղաների և աղջիկների, եթե տվյալ դասարանի 

ընդհանուր աշակերտների թիվը 12 և ավելի է (ուսուցումը կազմակերպվում է 



38 
 

յուրաքանչյուր խմբի համար հաստատված համապատասխան առարկայական 

ծրագրով):  

32.Անհրաժեշտության դեպքում Հաստատությունն իրավասու է վերաբաշխելու 

առարկաների ուսուցմանը Ուսումնական պլանով հատկացված ժամերը` 

պահպանելով տվյալ առարկայի տարեկան ընդհանուր ժամաքանակը: 

33. 8-11-րդ դասարաններում Նախարարության կողմից երաշխավորված ծրագ-

րի և ուսումնական նյութերի հիման վրա դասավանդվում է «Առողջ ապրելակերպ» 

դասընթացը, որին յուրաքանչյուր դասարանում տարեկան տրամադրվում է 14 

դասաժամ. 

1) «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացին տրամադրված ժամաքանակը ձևավոր-

վում է «Ֆիզկուլտուրա» առարկայի տարեկան ժամաքանակից առանձնացված 14 դասա-

ժամի հաշվին, 

2)  «Ֆիզկուլտուրա» առարկայի ծրագրով նախատեսված ուսումնական նյու-

թերը ենթարկվում են թեմատիկ վերաբաշխման` պահպանելով տվյալ դասարանի հա-

մար Նախարարության հաստատած ծրագրային ամբողջ ծավալը,  

3)  «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացը դասավանդվում է 2022 թվականի հուն-

վար-փետրվար ամիսներին, 

4)  «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացի ընթացիկ գնահատում չի կատարվում: 

Դասամատյանում դասընթացի գրանցումները կատարվում են առանձին էջում: 

34. 6-րդ դասարանում «Կերպարվեստ» ուսումնական առարկան 

դասավանդվում է 1-ին, իսկ «Երաժշտություն»-ը 2-րդ կիսամյակում, 7-րդ դասարանում 

«Երաժշտություն» ուսումնական առարկան դասավանդվում է 1-ին կիսամյակում, իսկ 

«Կերպարվեստ»-ը 2-րդ՝ ապահովելով Հաստատության ուսումնական պլանով 

սահմանված տվյալ առարկայի տարեկան ընդհանուր ժամաքանակի պահպանման 

պահանջը:  

35. 6-12-րդ դասարաններում «Հայոց լեզու», «Մաթեմատիկա», «Ինֆորմատիկա», 

«Քիմիա», «Ֆիզիկա», «Կենսաբանություն», «Հայոց պատմություն» և այլ առարկաների 

ծրագրերով ամսական առնվազն 1 (մեկ) ժամ ուսուցումը կազմակերպվում է 

համակարգչային կաբինետում (դրա առկայության դեպքում)` ելնելով յուրաքանչյուր 

առարկայից մատուցվող ուսումնական նյութի բովանդակային և դասավանդման 

մեթոդական պահանջներից: Այն առավել արդյունավետ իրականացնելու համար 

նպատակահարմար է օգտագործել էլեկտրոնային ուսումնական նյութեր:  

36. «Հայոց պատմություն» և «Համաշխարհային պատմություն» առարկաների 

համաժամանակյա թեմաների ուսուցումն ապահովելու նպատակով ուսուցիչներին 

իրավունք է տրվում մասնակի փոփոխություններ կատարելու նշված առարկաների 

դասացանկում՝ պահպանելով յուրաքանչյուր առարկային հատկացված տարեկան 

ընդհանուր ժամաքանակը: 

37.Հաստատությունում, ըստ կրթական ծրագրերի աստիճանների, տարրական, 

միջին և ավագ դպրոցներում հատուկ բժշկական խմբերում ընդգրկված սովորողների 

համար «Ֆիզկուլտուրա» առարկայի ուսուցումը կարող է իրականացվել Հանրակրթական 

դպրոցի հատուկ բժշկական խմբերի «Ֆիզկուլտուրա» առարկայի 1-12-րդ դասարանների 

ծրագրով, Հաստատության խմբակների համար նախատեսված ժամաքանակի շրջա-

նակում կամ տվյալ դասարանի «Ֆիզկուլտուրա» առարկայի դասաժամերին՝ 

անհատական ծրագրով: Հաստատությունում հատուկ բժշկական խմբերում ընդգրկված 

սովորողների գնահատում «Ֆիզկուլտուրա» առարկայից չի կատարվում:  

 

4.  ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՌԱՆՁԻՆ ԳՈՐԾՈՂ ԱՎԱԳ 

ԴՊՐՈՑԻ ԵՎ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ՀՈՍՔԱՅԻՆ  ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ԱՎԱԳ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ 

2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՊԼԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

38. Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականաց-

նող առանձին գործող ավագ դպրոցի (այսուհետ` Ավագ դպրոց) Ուսումնական պլանը 

սահմանում են հոսքային ուսուցման ծրագրեր իրականացնող Ավագ դպրոցում միջնա-

կարգ կրթության բովանդակության կառուցվածքը՝ ըստ տարբերակված հոսքերի, 

հանրակրթական ուսումնական առարկաներին հատկացվող շաբաթական ժամաքա-

նակները` ըստ բաղադրիչների և սովորողների շաբաթական ուսումնական 

բեռնվածության առավելագույն չափը` ըստ դասարանների:  

39. Ավագ դպրոցում երաշխավորվում են հոսքերի հետևյալ խմբերը` 
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1) հիմնական - հումանիտար, բնագիտամաթեմատիկական, արհեստագործական, 

2) ընդհանուր:  

40. Ավագ դպրոցի 10-12-րդ դասարանների Ուսումնական պլանները ըստ հոսքերի 

տրված են՝ 

1) ընդհանուր հոսքը` «Հաստատության ուսումնական պլան»-ում (համաձայն 

սույն հավելվածի Աղյուսակ 1-ի), 

2) հումանիտար հոսքը` «Հանրակրթական ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 

10-12-րդ դասարանների ուսումնական պլան»-ում (համաձայն սույն հավելվածի 

Աղյուսակ 2-ի),  

3) բնագիտամաթեմատիկական հոսքը` «Հանրակրթական ավագ դպրոցի բնագի-

տամաթեմատիկական հոսքի 10-12-րդ դասարանների ուսումնական պլան»-ում (համա-

ձայն սույն հավելվածի Աղյուսակ 3-ի), 

4) արհեստագործական հոսքը` «Հանրակրթական ավագ դպրոցի արհեստա-

գործական հոսքի 10-12-րդ դասարանների ուսումնական պլան»-ում (համաձայն սույն 

հավելվածի Աղյուսակ 4-ի): 

41.  Ուսումնական պարապմունքները Ավագ դպրոցում սկսվում են 2021 

թվականի սեպտեմբերի 1-ին, ավարտվում 2022 թվականի մայիսի 27-ին՝ 5-օրյա 

աշխատանքային շաբաթվա և մայիսի 30-ին 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա 

դեպքում՝ ապահովելով առնվազն 34 ուսումնական շաբաթ ավագ դպրոցի 

յուրաքանչյուր դասարանի համար: Բոլոր պետական հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններում ուսումնական շաբաթվա տևողությունը սահմանում է 

ուսումնական հաստատությունը՝ 15-օրյա ժամկետում համաձայնեցնելով 

Նախարարության հետ: 

42. Ավագ դպրոցում գործում է գնահատման տաս միավորային սանդղակ։ Ընթա-

ցիկ գնահատման ժամանակ կարող է կիրառվել նաև գնահատման այլ սանդղակ, որը 

բերվում է տաս միավորային գրանցման:  

43. Ավագ դպրոցում խմբային ուսուցման կազմակերպման հիմնական ձևը դասն է:  

44. Սովորողների ընթացիկ գնահատականների հիման վրա ձևավորվում են 

կիսամյակային, իսկ կիսամյակային գնահատականների (գնահատականի) հիման վրա՝ 

տարեկան գնահատականներ՝ բացառությամբ այն առարկանների, որոնց 

ուսումնասիրությունը ավարտվում է 12-րդ դասարանի 1-ին կիսամյակի վերջում:  

45. Ուսումնական պարապմունքների ընթացքում 10-12-րդ դասարանների սովո-

րողներին տրվում են արձակուրդներ, աշնանային՝ 2021 թվականի հոկտեմբերի 25-31-ը 

ներառյալ, ձմեռային՝ 2021 թվականի դեկտեմբերի 27-ից 2022 թվականի հունվարի 9-ը 

ներառյալ, գարնանային՝ 2022 թվականի մարտի 21-27-ը ներառյալ: 

46. Հոսքային ուսուցման առարկաների դասերին դասարանի միջին խտությունը 

կարող է սահմանվել 12-15 սովորող` ոլորտը կարգավորող նորմերի պահպանմամբ: 

47.  Ավագ դպրոցի Ուսումնական պլանների ընդհանուր հանրակրթական բա-

ղադրիչի «Հայոց լեզու», «Ռուսաց լեզու», «Օտար լեզու», «Ինֆորմատիկա» (համակարգ-

չային դասարանի առկայության դեպքում) առարկաների և արհեստագործական մաս-

նագիտական դասընթացների դասաժամերին դասարանը կարող է բաժանվել երկու 

խմբի, եթե տվյալ դասարանի սովորողների թիվը 20 և ավելի է: 

48. Ավագ դպրոցի միևնույն դասարանի(ների) սովորողներն ընդհանուր 

հանրակրթական բաղադրիչի շրջանակում ուսումնասիրվող 2-րդ օտար լեզվի 

(անգլերեն կամ ֆրանսերեն կամ գերմաներեն կամ որևէ այլ լեզու) դասաժամին 

խմբավորվում են ըստ իրենց կողմից հիմնական դպրոցում ուսումնասիրված օտար 

լեզվի` անկախ սովորողների թվից, բայց ոչ ավելի, քան երեք օտար լեզվի (բացի 

ռուսերենից) համար:  

49. 12-րդ դասարանում ուսումնական գործընթացն իրականացվում է սույն 

հավելվածի 26-րդ կետի պահանջներին համապատասխան: 

50.  Օրինակելի ուսումնական պլանների կառուցվածքը. 

1) Հոսքային (խորացված) ուսուցման Ուսումնական պլանները կազմված են 

ընդհանուր հանրակրթական, հոսքային (արհեստագործական հոսքում` մասնագիտա-

կան) և դպրոցական բաղադրիչներից.  

ա. Ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչը ներառում է հանրակրթական ուսում-

նական առարկան(երը) և յուրաքանչյուր առարկայի համար նախատեսված շաբաթական 

ժամաքանակները՝ ըստ դասարանների: Ընդհանուր հանրակրթական առարկաները 

պարտադիր են տվյալ հոսքի (ենթահոսքի) համար, 

բ. Հոսքային բաղադրիչով սահմանված ժամաքանակը տրամադրվում է խորացված      

ուսուցմամբ առարկաների դասավանդմանը, իսկ արհեստագործական հոսքում` 
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մասնագիտական դասընթացներին: Հոսքային բաղադրիչում ընդգրկված առարկաները 

(դասընթացները) ուղղված են սովորողի հետագա մասնագիտական կրթության հիմքերի 

ստեղծմանը և հանրակրթությունից մասնագիտական կրթության անցման շարու-

նակականության ապահովմանը, իսկ արհեստագործական հոսքի պարագայում` 

նախնական մասնագիտական կրթության որոշակի որակավորումների շրջանակում 

համապատասխան հմտությունների ձեռքբերմանը, 

 գ. Նախարարությունը, հաշվի առնելով տվյալ Ավագ դպրոցի 

առանձնահատկությունները,  խորացված ուսուցմամբ առարկաների ցանկում կատարում 

է փոփոխություներ՝ տվյալ հոսքի խորացված ուսուցման առարկաներին ավելացնելով նոր 

առարկա(ներ)՝ Ավագ դպրոցի առաջարկության և սահմանված կարգով հաստատված 

առարկայական ծրագրի(երի) առկայության դեպքում, 

դ. Դպրոցական բաղադրիչն ընդգրկում է հոսքային ուսուցման բովանդակությունը 

լրացնող ընտրովի (լրացուցիչ) առարկաները, դասընթացները և դրանց ուսուցման համար 

ըստ դասարանների նախատեսված ժամաքանակները: Այս բաղադրիչը տնօրինում է 

դպրոցը` ղեկավարվելով Նախարարության կողմից հաստատված լրացուցիչ առարկայա-

ցանկով, 

 ե. Ավագ դպրոցը Ուսումնական պլանների հիման վրա ընդհանուր հանրակր-

թական, հոսքային և դպրոցական բաղադրիչների տնօրինմամբ մշակում է յուրաքանչյուր 

հոսքի` տվյալ ուսումնական տարվա ենթահոսքերի իր ուսումնական պլանները: Են-

թահոսքերի ուսումնական պլանները կազմելիս դպրոցն ընդհանուր հանրակրթական և 

հոսքային բաղադրիչներով նախատեսված ժամաքանակի բաշխումից հետո մնացած 

ժամաքանակը հատկացնում է դպրոցական բաղադրիչին, 

զ. Ընդհանուր հանրակրթական, հոսքային և դպրոցական բաղադրիչները ֆինան-

սավորվում են պետական բյուջեից, 

է. 10, 11-րդ և 12-րդ դասարաններում  շաբաթական ուսումնական պարտադիր 

բեռնվածությունը բոլոր հոսքերում սահմանվում է 34 դասաժամ: 

51. Դպրոցական բաղադրիչի տնօրինման կարգը հոսքային ուսուցմամբ դասա-

րաններում. 

1) Դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը տրամադրվում է Նախարարու-

թյան կողմից հաստատված լրացուցիչ առարկայացանկի, ինչպես նաև տվյալ հոսքային 

ուսուցմամբ դասարանի ընդհանուր հանրակրթական և հոսքային ուսուցման 

բաղադրիչների առարկաներին,  

2) Ավագ դպրոցի խորացված ուսուցմամբ հոսքերի համար կարող են 

երաշխավորվել լրացուցիչ հետևյալ՝ «Գրաբար» (11-րդ դասարան), «Արտասահմանյան 

գրականություն» (11-րդ դասարան), «Բանահյուսություն» (հին և միջնադարյան շրջան, 

11-րդ դասարան), «Ճարտասանություն» (11-րդ դասարան), «Արևմտահայերեն» (10-րդ 

կամ 11-րդ դասարան), «Պետության և իրավունքի հիմունքներ» (11-րդ դասարան), 

«Հայկական հարցի պատմություն» (11-րդ դասարան), «Հնագիտություն» (10-րդ 

դասարան), «Ազգագրություն» (10-րդ դասարան), «Հայաստանի հարակից երկրների 

պատմություն» (11-րդ դասարան), «Կրոնի պատմություն» (11-րդ դասարան), 

«Արվեստի պատմություն» (10-11-րդ դասարաններ), «Հայոց եկեղեցու պատմություն» 

(բնագիտամաթեմատիկական հոսք, 10-11-րդ դասարաններ), «Քրիստոնեական 

բարոյագիտություն» (12-րդ դասարան), «Բարոյագիտություն» (10-րդ դասարան), 

«Տրամաբանություն (11-րդ դասարան), «Թվային համակարգեր» (10-րդ դասարան), 

«Երկրաչափության հիմունքներ» (12-րդ դասարան), «Դիսկրետ մաթեմատիկայի 

տարրեր» (11-րդ դասարան), «Աստղագիտություն» (10-11-րդ դասարաններ), 

«Ռադիոէլեկտրոնիկա» (11-րդ դասարան), «Բնօգտագործման և բնապահպանության 

հիմունքներ» (10-11-րդ դասարաններ), «Էկոլոգիայի և կայուն զարգացման 

հիմունքներ» (10-11-րդ դասարաններ), «Կիրառական քիմիա» (11-րդ դասարան), 

«Գիտական ճանաչողության հիմունքներ» (11-րդ դասարան), «Բնական 

գիտությունները և մաթեմատիկան» (10-րդ դասարան), «Բնագիտական մտքի 

պատմություն» (11-րդ դասարան), «Երկրագիտություն» (ուսումնասիրվող օտար 

լեզվով), «Քերականություն և բառագիտություն» (ուսումնասիրվող օտար լեզվով), 

«Գրականություն» (ուսումնասիրվող օտար լեզվով), «Մասնագիտական կողմնորոշում» 

(10-րդ կամ 11-րդ դասարան), «Տնտեսագիտություն» (10-11-րդ դասարան), 

«Ձեռնարկատիրական կրթություն» (10-11-րդ դասարաններ) առարկաների ուսուցումը՝ 

դրանց առարկայական ծրագրերը Նախարարության կողմից հաստատվելուց հետո, 

3) Հաստատությունը կարող է ներդնել նաև նոր առարկաներ (դասընթացներ)՝ 

դրանց ծրագրերը սահմանված կարգով Նախարարության կողմից հաստատվելուց 

հետո: 



41 
 

52. 10-11-րդ դասարաններում Նախարարության կողմից երաշխավորված 

ծրագրի և ուսումնական նյութերի հիման վրա դասավանդվում է «Առողջ 

ապրելակերպ» դասընթացը, որին յուրաքանչյուր դասարանում տարեկան 

տրամադրվում է 14 դասաժամ: 

1) «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացին տրամադրված ժամաքանակը 

ձևավորվում է ֆիզկուլտուրա առարկայի տարեկան ժամաքանակից առանձնացված  14 

դասաժամի հաշվին, 

2) «Ֆիզկուլտուրա» առարկայի ծրագրով նախատեսված ուսումնական նյու-

թերը ենթարկվում են թեմատիկ վերաբաշխման` պահպանելով տվյալ դասարանի հա-

մար Նախարարության հաստատած ծրագրային ամբողջ ծավալը,  

3) «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացը դասավանդվում է 2022 թվականի  

հունվար-փետրվար ամիսներին, 

4) «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացի ընթացիկ գնահատում չի կատարվում: 

Դասամատյանում դասընթացի գրանցումները կատարվում են առանձին էջում: 

53.  Օտար լեզվի ընտրության կարգ. 

1) Ավագ դպրոցում դասավանդվում է առնվազն երկու օտար լեզու, որոնցից 

մեկը ռուսերենն է, մյուսը` անգլերեն կամ ֆրանսերեն կամ գերմաներեն կամ որևէ այլ 

լեզու, 

2) Հաստատության ընտրությամբ 3-րդ (հիմնական և մյուս օտար լեզվից բացի) 

օտար լեզու (անգլերեն կամ ֆրանսերեն կամ գերմաներեն և այլն) կարելի է դասա-

վանդել Նախարարության կողմից հաստատված համապատասխան առարկայական 

չափորոշիչներով և ծրագրերով  (շաբաթական երկու ժամ), ուսումնական գրականության 

հիման վրա, ուսուցման համար անհրաժեշտ պայմանների առկայության դեպքում,  

3) Ավագ դպրոցը դասավանդվող օտար լեզուն կարող է փոխարինել այլ օտար 

լեզվով` Նախարարության որոշմամբ։ Նախարարությունը քննարկում է Ավագ դպրոցի 

մանկավարժական խորհրդի առաջարկությունը օտար լեզվի փոխարինման վերաբերյալ և 

կայացնում համապատասխան որոշում, 

4) Նոր հիմնադրված Ավագ դպրոցում դասավանդվող 2-րդ օտար լեզուն 

Հաստատության մանկավարժական խորհրդի առաջարկությամբ որոշում է Նախա-

րարությունը: 

54.  Սույն հավելվածի աղյուսակների պարզաբանումներ. 

 1) Սույն հավելվածի Աղյուսակ 2-ում՝ 

ա. «1» նշագրումը նշանակում է, որ որպես խորացված ուսուցման առարկաներ՝ 

սովորողն ընտրում է բերված ցանկից մինչև չորս առարկա, 

բ. «2» նշագրումը նշանակում է, որ բնագիտական են համարվում «Ֆիզիկա», 

«Քիմիա», «Կենսաբանություն» և «Աշխարհագրություն» առարկաները, 

 գ. «Օտար լեզու-1» և «Ռուսաց լեզու-1» առարկաներն ընտրելու դեպքում սովորողը 

չի ուսումնասիրում «Օտար լեզու-2» և «Ռուսաց լեզու-2» առարկաները, 

2) Սովորողը խորացված ուսուցմամբ առարկայացանկից (հոսքային բաղադրիչ) 

ընտրում է որոշակի թվով առարկաներ՝ համաձայն սույն կետի 1-ին ենթակետի «ա» 

պարբերության պարզաբանման: Այդ դեպքում սովորողը չի ուսումնասիրում 

Ուսումնական պլանի ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչում ընդգրկված միևնույն 

առարկաները,  

3) Հումանիտար հոսքի որևէ ենթահոսքի առարկաների` հոսքային և ընդհանուր 

հանրակրթական բաղադրիչներով սահմանված ժամաքանակի բաշխումից հետո մնացած 

ժամաքանակը տրվում է Ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչին: Դպրոցական 

բաղադրիչի ժամաքանակը բաշխվում է սույն հավելվածի 25-րդ կետի համաձայն՝ 

պահպանելով տվյալ դասարանի համար Ուսումնական պլանով սահմանված 

շաբաթական ժամաքանակը: Ուսուցումը կազմակերպվում է Արցախի Հանրապետության 

կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի  նախարարի կողմից հաստատված 

հոսքային և (կամ) ընդհանուր հանրակրթական առարկաների ծրագրերով՝ ուսուցչի 

ընտրությամբ, 

 4) Ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի Ուսումնական պլանով (համաձայն սույն 

հավելվածի Աղյուսակ 2-ի)՝ 11-րդ դասարանում դպրոցական բաղադրիչում ձևավորված 

ժամաքանակից 0.5 ժամ կարող է հատկացվել «Հասարակագիտություն» առարկային` 

հանրակրթական դպրոցի ընդհանուր հոսքի համար նախատեսված ծրագրով ուսուցում 

կազմակերպելու նպատակով (համաձայն սույն հավելվածի Աղյուսակ 1-ի), 

5) Ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքի Ուսումնական պլանով 

(համաձայն սույն հավելվածի Աղյուսակ 3-ի)՝  
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ա. «1» նշագրումը նշանակում է, որ որպես խորացված ուսուցման առարկաներ՝ 

սովորողն ընտրում է բերված ցանկից մինչև երեք առարկա, 

բ. «2» նշագրումը նշանակում է, որ բնագիտական են համարվում «Ֆիզիկա», 

«Քիմիա», «Կենսաբանություն» և «Աշխարհագրություն» առարկաները, 

 գ. «Օտար լեզու-1» առարկան ընտրելու դեպքում սովորողը չի ուսումնասիրում 

«Օտար լեզու-2» առարկան, 

6) Սույն հավելվածի Աղյուսակ 3-ում՝  

ա. Սովորողը խորացված ուսուցմամբ առարկայացանկից (հոսքային բաղադրիչ) 

առարկա(ներ) ընտրելու դեպքում չի ուսումնասիրում Ուսումնական պլանի ընդհանուր 

հանրակրթական բաղադրիչում ընդգրկված միևնույն առարկան(երը),  

բ. Բնագիտամաթեմատիկական հոսքի որևէ ենթահոսքի առարկաների` հոսքային 

և ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչներով սահմանված ժամաքանակի բաշխումից 

հետո մնացած ժամաքանակը տրվում է Ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչին,  

գ. Դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը բաշխվում է սույն հավելվածի 25-րդ 

կետի «Դպրոցական բաղադրիչի տնօրինման կարգի» համաձայն՝ պահպանելով տվյալ 

դասարանի համար Ուսումնական պլանով սահմանված շաբաթական ժամաքանակը: 

Ուսուցումը կազմակերպվում է հոսքային և ընդհանուր հանրակրթական առարկաների՝ 

Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 

կողմից հաստատված առարկայական ծրագրերով՝ ուսուցչի ընտրությամբ,  

դ. 11-12-րդ դասարաններում «Հասարակագիտություն» առարկան ուսում-

նասիրվում է հանրակրթական դպրոցի հումանիտար և բնագիտամաթեմատիկական 

հոսքերի համար նախատեսված ծրագրով,  

ե. Եթե սովորողը 12-րդ դասարանում չի ուսումնասիրում «Օտար լեզու-1» 

առարկան, ապա շարունակում է ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչում ընդգրկված 

«Օտար լեզու-2» և «Ռուսաց լեզու» առարկաների համապատասխան ծրագրերի 

ուսումնասիրությունը,  

զ. «Համաշխարհային պատմություն» առարկան ավագ դպրոցի մանկավարժական 

խորհրդի որոշմամբ կարող է ընդգրկվել սույն հավելվածի  Աղյուսակ 3-ի ընդհանուր 

հանրակրթական բաղադրիչի առարկայացանկում և ուսումնասիրվել առարկայի` 

ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար երաշխավորված ծրագրով,  

7) Սույն հավելվածի Աղյուսակ 4-ում,  

ա. «1» նշագրումը նշանակում է, որ մասնագիտական դասընթացներ (առարկաներ) 

են համարվում դպրոցի կողմից իրականացվող նախամասնագիտական ուսումնական 

ծրագրերը. 

բ. «2» նշագրումը նշանակում է, որ բնագիտական են համարվում «Ֆիզիկա», 

«Քիմիա», «Կենսաբանություն» և «Աշխարհագրություն» առարկաները. 

8) Ավագ դպրոցի արհեստագործական հոսքի Ուսումնական պլանով (համաձայն 

սույն հավելվածի Աղյուսակ 4-ի)՝ 

ա. մասնագիտական դասընթացների (առարկաների) ժամաքանակը ներառում է 

նաև պրակտիկ ուսուցման ժամերը, 

բ. ուսումնական պլանով 12-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակի ժամաքանակը 

տնօրինվում է սույն  հավելվածի 25-րդ կետի համաձայն՝ ներառյալ ուսումնական 

պրակտիկայի կազմակերպումը: Ուսուցումը կազմակերպվում է Արցախի 

Հանրապետության կրթության, գիտության,  մշակույթի և սպորտի  նախարարի կողմից 

հաստատված հոսքային և (կամ) ընդհանուր հանրակրթական առարկաների ծրագրերով՝ 

ուսուցչի ընտրությամբ, 

 գ. «Համաշխարհային պատմություն» առարկան դպրոցի մանկավարժական 

խորհրդի որոշմամբ կարող է ընդգրկվել ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչի 

առարկայացանկում և ուսումնասիրվել առարկայի` ընդհանուր և 

բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար երաշխավորված ծրագրով (համաձայն 

սույն հավելվածի Աղյուսակ 4-ի),      

9) Ռուսերենով ուսուցմամբ հիմնական և միջնակարգ հանրակրթական դպրոցի 

(դասարանի) Ուսումնական պլանի (համաձայն սույն հավելվածի Աղյուսակ 5-ի և 

Աղյուսակ 6-ի)՝ «Մայրենի» (հայերեն) առարկայի դասաժամերը 1-ին դասարանում 

հատկացվում են բանավոր խոսքի զարգացմանը, տառուսուցմանը, 

 10) Ռուսերենով ուսուցմամբ  դասարանների Ուսումնական պլանով (համաձայն 

սույն հավելվածի Աղյուսակ 6-ի)՝ 6-9-րդ դասարաններում «Հայոց եկեղեցու պատմություն»  

առարկային լրացուցիչ դասաժամեր չեն հատկացվում, 

11) Տնային և հիվանդանոցային պայմաններում երկարատև (ոչ պակաս քան 21 օր) 

բուժվող երեխաների անհատական ուսուցման Ուսումնական պլանով (համաձայն սույն 
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հավելվածի Աղյուսակ 7-ի) և տնային և հիվանդանոցային պայմաններում երկարատև 

բուժվող չափավոր և ծանր մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների 

անհատական ուսուցման ուսումնական պլանով (համաձայն սույն հավելվածի 

Աղյուսակ 8-ի)՝ 

ա. ռուսերենով ուսուցման դեպքում ռուսաց լեզվին տրվում են հայերենի 

(տարրական դպրոցում՝ «Մայրենի», միջին և ավագ դպրոցում՝ «Հայոց լեզու և 

գրականություն» առարկաների) համար հատկացված դասաժամերը` ապահովելով 

նույն ժամաքանակի սահմաններում նաև ռուս գրականության ուսուցումը, իսկ 

ռուսերենի համար նախատեսված ժամաքանակը տրվում է հայոց լեզվի ուսուցմանը:  

1-ին դասարանում ռուսաց լեզվին հատկացված ժամաքանակից 2 ժամը տրվում է 

հայերենի («Մայրենի») ուսուցմանը, 

բ. տնային պայմաններում ուսուցում կազմակերպվում է բնակավայրը սպասարկող 

բուժհիմնարկի փաստաթղթերի հիման վրա (եթե բուժման ընթացքը տնային պայ-

մաններում շարունակվելու է մեկ ամսից ավելի)` ըստ Հաստատության ենթակայության՝ 

համապատասխան Լիազորված մարմնի գիտությամբ: Տնային ուսուցում 

կազմակերպվում է վնասվածքների և հիվանդությունների դեպքում, որոնք հանգեցնում 

են տեղաշարժման սահմանափակման կամ տնային պայմաններում խնամքի կամ 

մեկուսացման կազմակերպված անհրաժեշտության՝ հիվանդության սկզբից 22 և ավելի 

օր տևողությամբ, 

գ. տնային պայմաններում ուսուցման կազմակերպումն իրականացնում է այն 

Հաստատությունը, որտեղ հաշվառված է սովորողը: Տնային ուսուցում կարող է 

կազմակերպվել հեռավար ուսուցման տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, 

դ. տնային պայմաններում ուսուցում կազմակերպող ուսուցիչները վճարվում են 

դրույքաչափով, եթե ուսուցումը նախատեսվում է ամբողջ ուսումնական տարվա հա-

մար, մնացած դեպքերում՝ ժամավճարով,  

ե. հիվանդանոցներում երկարատև բուժվող երեխաների ուսուցումը կազմա-

կերպվում է` ըստ դասարանների՝ վերոնշյալ կարգի պահպանմամբ, տվյալ բուժհաս-

տատությունը սպասարկող ուսումնական Հաստատության կողմից (համաձայն սույն 

հավելվածի Աղյուսակ   7-ի):  

Աղյուսակ 1 

 

 Հաստատության ուսումնական պլան  

Ուսումնական առարկաներ Շաբաթական ժամերի քանակը 

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

Մայրենի  7 8 8 8 7 6 - - - - - - 

Հայոց լեզու - - - - - - 3 2,5 2,5 2 2 2,5 

Գրականություն - - - - - - 2 3 3 - - - 

Հայ գրականություն - - - - - - - - - 2 3 3 

Ռուսաց լեզու - 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Օտար լեզու - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Մաթեմատիկա 4 4 4 4 5 5 - - - - - - 

Երաժշտություն 2 1 1 1 1 0.5 0.5 - - - - - 

Կերպարվեստ 2 1 1 1 1 0.5 0.5 - - - - - 

Ես և շրջակա աշխարհը - 1 1 2 - - - - - - - - 

Հայրենագիտություն - - - - 1 - - - - - - - 

Բնագիտություն - - - - 2 2 - - - - - - 

Աշխարհագրություն - - - - - 1 1 2 - 2 1 1 

Հայաստանի աշխարհագրություն - - - - - - - - 2 - - - 

Հայոց պատմություն - - - - - 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 

Համաշխարհային պատմություն - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 

Հայոց եկեղեցու պատմություն - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - 

Հասարակագիտություն - - - - - - - 1 1 2 2 2 

Հանրահաշիվ - - - - - - 3 3 3 2.5 2.5 3 

Երկրաչափություն - - - - - - 2 2 2 1.5 1.5 2 

Ինֆորմատիկա - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 

Ֆիզիկա - - - - - - 2 2 2 3 3 3 

Քիմիա - - - - - - 1.5 2 2 2 2 2 

Կենսաբանություն - - - - - - 2 2 2 2 2 2 

Տեխնոլոգիա 2 2 1 1 1 1 2 - - - - - 

ՆԶՊ  - - - - - - - 1 1 1 1 1 

Ֆիզկուլտուրա 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1.5 
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Աղյուսակ 2 

Հանրակրթական ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 10-12-րդ  

դասարանների ուսումնական պլան  

 
Առարկայախումբ Առարկա Շաբաթական 

ժամերի քանակը 

X XI XII 

Հոսքային բաղադրիչ  

Խորացված ուսուցմամբ 

առարկաներ 1 

Հայոց լեզու-1 2 2 3 

Հայ գրականություն-1 3 4 5 

Հայոց պատմություն-1 3 5 8 

Համաշխարհային պատմություն-1 3 5 8 

Օտար լեզու-1  3 5 8 

Ռուսաց լեզու-1 (Ռուսաց լեզու, Ռուս 

գրականություն) 

3 5 8 

 Ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչ  

Ընդհանուր 

հանրակրթական 

առարկաներ 

 

Հայոց լեզու 2 2 2 

Հայ գրականություն 2 3 3 

Հայոց պատմություն 2 2 2 

Համաշխ. պատմություն 2 1 1 

Հասարակագիտություն 2 1.5 1 

Օտար լեզու-2  2 2 2 

Ռուսաց լեզու-2  2 2 2 

Հայոց եկեղեցու պատմություն 1 1 - 

Մաթեմատիկա (Հանրահաշիվ և 

մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 

Երկրաչափություն) 

3 3 3 

Բնագիտական առարկա 2  2 1 1 

Բնագիտական առարկա 2 1 1 - 

Բնագիտական առարկա 2 1 - - 

Բնագիտական առարկա 2 1 - - 

Ինֆորմատիկա 1  1  - 

Ֆիզկուլտուրա 3 3 1 

ՆԶՊ  1 1  1 

 Դպրոցական բաղադրիչ    

 Ընդամենը  34 34 34 

 

 

Աղյուսակ 3 

Հանրակրթական ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական  

հոսքի 10-12-րդ դասարանների ուսումնական պլան  
 

Առարկայախումբ Առարկա Շաբաթական 

ժամերի քանակը 

X XI XII 

Հոսքային բաղադրիչ  

Խորացված ուսուցմամբ 

առարկաներ 1 

Մաթեմատիկա (Հանրահաշիվ և 

մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 

Երկրաչափություն) -1  

7 8 8 

Ֆիզիկա - 1 4 5 8 

Քիմիա - 1  4 5 8 

Կենսաբանություն -1  4 5 8 

Աշխարհագրություն -1  3 5 8 

Ռուսաց լեզու-1 (Ռուսաց լեզու, Ռուս 

գրականություն) 

3 5 8 

Օտար լեզու -13  3 5 8 

 Ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչ  

Շախմատ - 2 2 2 - - - - - - - - 

Դպրոցական բաղադրիչ - 1 2 2 2 2.5 2 2 2 2 2 3 

 Ընդամենը 20 24 26 28 29 31 34 35 35 34 34 34 



45 
 

Ընդհանուր հանրակրթա-

կան առարկաներ 

 

Հայոց լեզու 2 2 2 

Հայ գրականություն 2 2 2 

Հայոց պատմություն 2 2 2 

Հասարակագիտություն 2 1,5 1 

Մաթեմատիկա (Հանրահաշիվ և 

մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 

Երկրաչափություն) 

5 5 5 

Բնագիտական առարկա 2 2 1 1 

Բնագիտական առարկա 2 1 1 - 

Բնագիտական առարկա 2 1 1 - 

Բնագիտական առարկա 2 1 - - 

Ինֆորմատիկա 1 2 1  

Օտար լեզու-2  2 2 2 

Ռուսաց լեզու 1 1 1 

Ֆիզկուլտուրա 3 3 1 

ՆԶՊ  1 1  1 

 Դպրոցական բաղադրիչ    

Ընդամենը  34 34 34 

 

 

Աղյուսակ 4 

Հանրակրթական ավագ դպրոցի արհեստագործական հոսքի  

10-12-րդ դասարանների ուսումնական պլան 
 

Առարկայախումբ Ուսումնական առարկաներ Շաբաթական 

ժամերի քանակը 

X XI XII 

Հոսքային բաղադրիչ   

Մասնագիտական 

դասընթացներ 

(առարկաներ)1 

 9 13 15.5 

 Ընդհանուր հանրակրթական 

բաղադրիչ 

 

Ընդհանուր հանրակր-

թական առարկաներ 

Հայոց լեզու 2 2 2 

 Հայ գրականություն 2 2 2 

Հայոց պատմություն 2 2 2 

Օտար լեզու  2 2 2 

Ռուսաց լեզու 2 2 2 

Հասարակագիտություն 2 1 1 

Մաթեմատիկա (Հանրահաշիվ և 

մաթեմատիկական անալիզի 

տարրեր, Երկրաչափություն) 

3 3 3 

Բնագիտական առարկա 2 2 1 1 

Բնագիտական առարկա2  1 1 - 

Բնագիտական առարկա2 1 - - 

Բնագիտական առարկա2 1 - - 

Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ 1 1  1  

Ֆիզկուլտուրա 3 3 1.5 

ՆԶՊ  1 1  1 

 Դպրոցական բաղադրիչ    

Ընդամենը  34 34 34 

 

 

Աղյուսակ 5 

Ռուսերենի խորացված ուսուցմամբ 1-9-րդ  

դասարանների ուսումնական պլան 
 

Ուսումնական առարկաներ Շաբաթական ժամերի քանակը 

I II III IV V VI VII VIII IX 

Մայրենի  7 8 8 8 7 6 - - - 

Հայոց լեզու - - - - - - 3 2 2 

Գրականություն - - - - - - 2 3 3 

Ռուսաց լեզու - 3 4 4 4 4 4 4 4 
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Օտար լեզու - - 2 2 2 2 2 2 2 

Մաթեմատիկա 4 4 4 4 5 5 - - - 

Երաժշտություն 2 1 1 1 1 0.5 0.5 - - 

Կերպարվեստ 2 1 1 1 1 0.5 0.5 - - 

Ես և շրջակա աշխարհը - 1 1 2 - - - - - 

Բնագիտություն - - - - 2 2 - - - 

Աշխարհագրություն - - - - - 1 1 2 - 

Հայաստանի աշխարհագրություն - - - - - - - - 2 

Համաշխարհային պատմություն - - - - - 1 1 1 1 

Հայոց պատմություն - - - - - 1.5 1.5 1.5 1.5 

Հայոց եկեղեցու պատմություն - - - - 1 1 1 1 1 

Հայրենագիտություն - - - - 1 - - - - 

Հասարակագիտություն - - - - - - - 1 1 

Հանրահաշիվ - - - - - - 3 3 3 

Երկրաչափություն - - - - - - 2 2 2 

Ինֆորմատիկա - - - - - 1 1 1 1 

Ֆիզիկա - - - - - - 2 2 2 

Քիմիա - - - - - - 1 2 2 

Կենսաբանություն - - - - - - 2 2 2 

Տեխնոլոգիա 2 2 1 1 1 1 2 - - 

ՆԶՊ  - - - - - - - 1 1 

Ֆիզկուլտուրա 3 2 2 2 3 3 3 3 3 

Շախմատ - 2 2 2 - - - - - 

Դպրոցական բաղադրիչ  - - - 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 

 Ընդամենը 20 24 26 28 29 31 34 35 35 

 

 

Աղյուսակ 6 

Ռուսերենով ուսուցմամբ միջնակարգ հանրակրթական  

դպրոցի (դասարանի) ուսումնական պլան 
 

Ուսումնական 

առարկաներ 

Շաբաթական ժամերի քանակը 

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

Ռուսաց լեզու 4 8 6 8 6 3 3 3 2.5 3 3 3 

Ռուս գրականություն - - - - - 2 2 2 2 3 3 3 

Մայրենի  3 3 5 4 6 5 - - - - - - 

Հայոց լեզու - - - - - - 3 2 2 2 2 2 

Գրականություն - - - - - - 2 3 3 - - - 

Հայ գրականություն - - - - - - - - - 2 2 2 

Օտար լեզու - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Մաթեմատիկա 4 4 5 4 5 5 - - - - - - 

Հանրահաշիվ - - - - - - 3 3 3 2.5 2.5 2.5 

Երկրաչափություն - - - - - - 2 2 2 1.5 1.5 1.5 

Ես և շրջակա աշխարհը - 1 1 2 - - - - - - - - 

Բնագիտություն - - - - 2 2 - - - - - - 

Երաժշտություն 2 1 1 1 1 0.5 0.5 - - - - - 

Տեխնոլոգիա 2 1 1 1 1 1 2 - - - - - 

Կերպարվեստ 2 1 1 1 1 0.5 0.5 - - - - - 

Հայաստանի աշխարհ. - - - - - - - - 2 - - - 

Աշխարհագրություն - - - - - 1 1 2 - 1.5 1 1 

Հայրենագիտություն - - - - 1 - - - - - - - 

Հայոց պատմություն - - - - - 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 

Համաշխարհային 

պատմություն 

- - - - - 1 1 1 1 1.5 1 1 

Հայոց եկեղեցու պատմ. - - - - 1 1 1 1 1 - - - 

Հասարակագիտություն - - - - - - - 1 1 1 1.5 2 

Ֆիզիկա - - - - - - 2 2 2 3 3 3 

Քիմիա - - - - - - 1 2 2 2 2 1 

Կենսաբանություն - - - - - - 2 2 2 2 2 2 

Ինֆորմատիկա - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 

ՆԶՊ  - - - - - - - 1 1 1 1  1 

Ֆիզկուլտուրա 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1.5 

Շախմատ - 2 2 2 - - - - - - - - 

Դպրոցական - 1 - 1 - 1.5 0.5 0.5 1 - 0.5 2.5 
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բաղադրիչ 

 Ընդամենը 20 24 26 28 29 31 34 35 35 34 34 34 

 

 

Աղյուսակ 7 

Տնային և հիվանդանոցային պայմաններում երկարատև բուժվող  

երեխաների անհատական ուսուցման ուսումնական պլան 
 

Ուսումնական 

առարկաներ 

Շաբաթական ժամերի քանակը 

Տարրական դպրոց Միջին դպրոց Ավագ դպրոց 

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

Մայրենի 5 4.5 4.5 4.5 4.5 4 - - - - - - 

Հայոց լեզու և գրակ. - - - - - - 3.5 2.5 3 2.5 2 2 

Ռուսաց լեզու - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Օտար լեզու - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ես և շրջակա աշխարհը - 0.5 0.5 0.5 - - - - - - - - 

Մաթեմատիկա 2 3 2 2 2 2 2 3 2.5 2.5 2 2 

Հայոց պատմություն - - - - - 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Համաշխարհային 

պատմություն 

- - - - - 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Հասարակագիտություն - - - - - - - 0,5 0,5 0.5 0.5 0.5 

Ֆիզիկա - - - - - - 0.5 0.5 0.5 1 1 1 

Քիմիա - - - - - - 0.5 0,5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Բնագիտություն - - - - 0.5 0.5 - - - - - - 

Կենսաբանություն - - - - - - 0.5 0,5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Աշխարհագրություն - - - - - 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Ընդամենը 7 9 9 9 9 10 11 11 11 11 10 10 

 

 

 

 

 

Աղյուսակ 8 

Տնային և հիվանդանոցային պայմաններում երկարատև բուժվող չափավոր և ծանր 

մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների անհատական  

ուսուցման ուսումնական պլան 

 
Ուսումնական առարկաներ Շաբաթական ժամերի քանակը 

I II III IV V VI VII VIII IX 

Լեզու և ընթերցանություն 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Մաթեմատիկա 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ես և շրջակա աշխարհը 1 2 2 2 1 1 1 1 1 

Տեխնոլոգիա (Ձեռքի աշխատանք) 1 2 2 2 1 2 2 2 2 

Բնագիտություն  - - - - 1 1 1 1 1 

Հայրենագիտություն - - - - 1 1 2 2 2 

Ընդամենը 7 9 9 9 9 10 11 11 11 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ,  

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«24» օգոստոսի 2021թ.                                                                      N 522-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 16-Ի N 150-Ն 

ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 

Հիմք ընդունելով  «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի     

37-րդ հոդվածը. 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 

 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության և գիտության 

նախարարի 2014 թվականի հուլիսի 16-ի «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության պետական և հավատարմագրված ոչ պետական 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հեռակա ուսուցման 

ընդունելության կարգը հաստատելու մասին» N 150-Ն հրամանով 

հաստատված հավելվածի 15-րդ կետի «7,5 և բարձր» բառերից հետո լրացնել   

«, իսկ 2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելության համար՝ 6,00 և բարձր» 

բառերը: 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի 

հուլիսի 13-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 
 
 

Լ. ՂԱՐԱԽԱՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


