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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

6 սեպտեմբերի 2021թ.                                                                       N 977-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-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 

փետրվարի 26-ի «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի 

պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» 

N 145-Ն որոշմամբ սահմանված N 2 հավելվածի NN 1, 3.3 

աղյուսակների 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 սեպտեմբերի 6-ի N 977-Ն որոշման 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

                                                                                                       (հազար ՀՀ դրամ) 
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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`  - - - - 

09       ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ - - - - 

  2     Տարրական, հիմնական և միջ-

նակարգ ընդհանուր կրթություն  -   -  (84 055,0)  -  

    1   Տարրական, հիմնական և միջ-

նակարգ ընդհանուր կրթություն  -   -  (84 055,0)  -  

      03 Պետական աջակցություն ԱՀ 

շրջանների պետական հանրա-

կրթական ուսումնական 

հաստատությունների 

տնօրենություններին  -   -  (84 055,0)  -  

        Մարտակերտի շրջանի 

վարչակազմ  -   -  (10 000,0)  -  

        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ  -   -  (10 000,0)  -  

        Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ  -   -  (64 055,0)  -  

  4     Բարձրագույն կրթություն  -   -  84 055,0  -  

    1   Բարձրագույն մասնագիտական 

կրթություն  -   -  84 055,0  -  

      02 «Արցախի պետական 

համալսարան» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության 

կրթության գծով ուսանողական 

նպաստների և կրթաթոշակների 

տրամադրում  -   -  54 055,0  -  

        ԱՀ կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն  -   -  54 055,0  -  

      03 «Շուշիի տեխնոլոգիական 

համալսարան» հիմնադրամի 

կրթության գծով ուսանողական 

նպաստների և կրթաթոշակների 

տրամադրում  -   -  30 000,0  -  

        

ԱՀ կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն  -   -  30 000,0  -  

 

 

Աղյուսակ N 2 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ 

 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.3 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

Ծրագրերի և կատարողների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին Առաջին Ինն Տարի 
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եռամ-

սյակ 

կիսամ-

յակ 

 ամիս 

09 2 1 
Մարտակերտի շրջանի 

վարչակազմ 
 -   -  (10 000,0)  -  

      

«Մարտակերտի շրջանի 

հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների 

տնօրենություն» ՊՈԱԿ 

 -   -  (10 000,0)  -  

      Շահումյանի շրջանի վարչակազմ  -   -  (10 000,0)  -  

      

«Շահումյանի շրջանի 

հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների 

տնօրենություն» ՊՈԱԿ 

 -   -  

(10 000,0) 

 -  

      Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ  -   -  (64 055,0)  -  

      

«Քաշաթաղի շրջանի 

հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների 

տնօրենություն» ՊՈԱԿ 

 -   -  

(64 055,0) 

 -  

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ  -   -  (84 055,0)  -  

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                    Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

    7 սեպտեմբերի  2021թ.                                                                    N 980-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 

20-Ի N 541 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» օրենքի 8-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 

օրենքի  41-րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը 

որոշում  է. 

1. Հաստատել ծխախոտի անվտանգության տեխնիկական կանոնա-

կարգը` համաձայն հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 20-ի «Ծխախոտի վերաբերյալ 

տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 541 որոշումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից  

6 ամիս հետո: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված    

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021 թվականի սեպտեմբերի  7-ի N 980-Ն որոշման 

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 

 
1. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ 

 
1. Ծխախոտի անվտանգության տեխնիկական կանոնակարգի (այսուհետ` 

տեխնիկական կանոնակարգ) գործողությունը տարածվում է արտաքին տնտեսական 

գործունեության ապրանքային անվանացանկի ծածկագրերին համապատասխան 

ծխախոտային արտադրանք հանդիսացող հետևյալ ծխախոտային 

արտադրատեսակների վրա` 

 

սիգարներ, սիգարիլաներ (սիգարիտաների), 2402 10 000 0 

սիգարետ, կրետեկ, բիդի 2402 20 100 0 

 2402 20 900 0 

բարակ կտրատած ծխելու ծխախոտ, 2403 11 000 0 

նարգիլեի ծխախոտ, ծխագլանակ 2403 19 100 0 

 2403 19 900 0 

 : 

2. Տեխնիկական կանոնակարգով սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգի   

1-ին կետում ներկայացված ծխախոտային արտադրանքի անվտանգությունը 

բնութագրող ցուցանիշները, դրանց մակնշմանը, փաթեթավորմանը և պահմանը 

ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաև համապատասխանության գնահատման 

ընթացակարգերը։ 

3. Տեխնիկական կանոնակարգը մշակված է մարդու կյանքն ու առողջությունը, 

շրջակա միջավայրը պաշտպանելու, ինչպես նաև ծխախոտային արտադրանքի 

նշանակության ու անվտանգության առումով սպառողներին մոլորության մեջ գցող 

գործողությունները կանխելու նպատակով և տարածվում է Արցախի 

Հանրապետության տարածքում շրջանառության մեջ դրվող ծխախոտային 

արտադրանքի վրա: 

4. Տեխնիկական կանոնակարգի 1-ին կետում ներկայացված ծխախոտային 

արտադրանքը ենթակա է համապատասխանության գնահատման: 

5. Տեխնիկական կանոնակարգի գործողությունը չի տարածվում հետևյալ 

ծխախոտային արտադրանքների վրա՝ 

1) ծխախոտային արտադրանքի նմուշներ, որոնք ներմուծվում են Արցախի 

Հանրապետության տարածք լաբորատորիաների, ծխախոտային արտադրատեսակներ 

արտադրողների և (կամ) ներմուծողների (վաճառողների) կողմից և նախատեսված են 

որակի ու անվտանգության հսկողության, միջազգային ստանդարտներին 

համապատասխան չափումների, միջլաբորատոր համեմատական փորձարկումների 

անցկացման, Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

պահանջներին համապատասխան նորմավորվող պարամետրերի չափումների, 

սարքավորումների տրամաչափարկման, համեմատական թեստերի, համտեսի 

(դեգուստացիաների) անցկացման, դիզայնի ուսումնասիրման համար. 

2) ծխախոտային արտադրանքի նմուշներ, որոնք միջազգային ցուցահանդեսների 

և տոնավաճառների կազմակերպիչների և (կամ) մասնակիցների կողմից որպես 

նմուշներ և ցուցանմուշներ ներմուծվում են Արցախի Հանրապետության տարածք. 

3) ծխախոտային արտադրանք, որն արտահանվում է Արցախի Հանրապետության 

տարածքի սահմաններից դուրս՝ արտաքին առևտրային պայմանագրերի համաձայն։ 

 

 
2. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
6. Տեխնիկական կանոնակարգում կիրառված են «Ծխախոտի իրացման, սպառման 

և օգտագործման սահմանափակումների մասին» օրենքով և սույն բաժնով 

նախատեսված հետևյալ հասկացությունները` 

1) սպառողական տարա`  տարա, որով իրացվում է արտադրատեսակը և որը 

փոխադրական տարա չէ. 
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2) փոխադրական տարա`  տարա, որը կազմում է ինքնուրույն փոխադրական 

միավոր. 

3) տուփ`  սպառողական տարայի միավոր, որը պարունակում է որոշակի 

քանակով ծխախոտային արտադրատեսակ. 

4) բլոկ`  խմբակային սպառողական տարայի միավոր, որը պարունակում է թղթով 

կամ պոլիմերային թաղանթով փաթաթված կամ թղթե ժապավենով փաթաթված 

որոշակի քանակությամբ սիգարետներով կամ ծխագլանակներով տուփեր. 

5) ծխախոտային արտադրատեսակի մակնիշ`  որոշակի սպառողական 

հատկություններ ունեցող ծխախոտի արտադրանքի անվանում, որով 

նույնականացվում է ծխախոտի արտադրանքի յուրաքանչյուր առանձին տեսակը 

(ենթատեսակը). 

6) ծխախոտային արտադրատեսակի խմբաքանակ՝  վերահսկման ենթակա 

միևնույն մակնիշի և փաթեթավորմամբ ծխախոտային արտադրատեսակի քանակ. 

7) ծխախոտային արտադրանք`  սպառողական փաթեթվածքում փաթեթավորված 

ծխախոտային արտադրատեսակ: 

 
3. ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԴՈՒՐՍԲԵՐՄԱՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ 

 ԻՐԱՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 

 
7. Արտադրողը կամ Արցախի Հանրապետությունում նրա լիազոր ներկայացուցիչը 

պետք է կիրառի անհրաժեշտ միջոցներ, որպեսզի երաշխավորի, որ շրջանառության 

մեջ դրվող ծխախոտային արտադրանքն անվտանգության ապահովման հարցերով 

արտադրված է տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջներին 

համապատասխան, մարդու կյանքի և առողջության, ֆիզիկական և իրավաբանական 

անձանց ու պետական գույքի, կենդանիների և բույսերի կյանքի և առողջության, 

շրջակա միջավայրի համար վտանգի աղբյուր չէ, ինչպես նաև չի պարունակում 

անվտանգության վերաբերյալ սպառողներին թյուրիմացության մեջ գցող գործոններ:  

8. Արցախի Հանրապետության տարածքում տեխնիկական կանոնակարգի 1-ին 

կետում նշված ծխախոտային արտադրանքի շրջանառության դուրսբերումը, այդ 

թվում՝ իրացումը՝ առանց համապատասխանության գնահատման և (կամ)  համապա-

տասխանության ազգային նշանի` արգելվում է։ 

9. Արցախի Հանրապետության տարածքում ծխախոտային արտադրանքը պետք է 

ուղեկցվի համապատասխանության հայտարարագրով և (կամ) համապատասխանու-

թյան ազգային նշանով:  

10. Ծխախոտային արտադրանքի և ծխախոտային արտադրանքի արտադրական 

թափոնների օգտահանումը (ոչնչացումը) իրականացվում է Արցախի Հանրապետու-

թյան օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

 
4. ԾԽԱԽՈՏԱՀՈՒՄՔԻՆ ԵՎ ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻՆ 

 ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 
 

11. Ծխախոտահումքի և ծխախոտային արտադրանքի անվտանգությունը 

բնութագրող ցուցանիշները ներկայացված են տեխնիկական կանոնակարգի 12-րդ 

կետում և N 1 աղյուսակում: 

12. Ծխախոտահումքի և ծխախոտային արտադրանքում ածխածնի օքսիդի 

առավելագույն պարունակությունը մեկ սիգարետի ծխում չպետք է գերազանցի 10 

մգ/սիգ: 

 

 

Աղյուսակ N 1 
  

ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՖԻԶԻԿԱՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

Ծխախոտային 

արտադրատեսակը 

Ցուցանիշի անվանումը Նորմը 

 Խոնավությունը, % 11 - 15 

 

Սիգարետ 

Նիկոտինի առավելագույն պարունակու-

թյունը մեկ սիգարետի (ֆիլտրով և առանց 

ֆիլտրի) ծխում չպետք է գերազանցի, մգ/սիգ 

1 

Խեժի առավելագույն պարունակությունը  10 
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մեկ սիգարետի (ֆիլտրով և առանց ֆիլտրի) 

ծխում չպետք է գերազանցի, մգ/սիգ 

Սիգար, սիգարիլլա  

Խոնավությունը, % 

10 - 14 

Ծխագլանակ 11 - 15 

Ծխելու ծխախոտ 12 - 16 

  Ծխամորճի ծխախոտ 11,5 - 15,5 

  : 

13. Ծխախոտային արտադրանքի արտադրության ժամանակ արգելվում է 

օգտագործել որպես բաղադրիչներ տեխնիկական կանոնակարգի N 2 աղյուսակով 

ներկայացված նյութերը՝ 

 

Աղյուսակ N 2 

 

NN 

ը/կ 
Արգելվող նյութերը 

1. ագարինաթթու (Acidumagaricinicum). 
կեչու ձյութայուղ (Գleum Betulaeempyreumaticum). 

դառը նուշի յուղ (Գleum Amygdalarumamarum)՝ ազատ կամ կապված 

սինիլաթթվի պարունակությամբ 

սասաֆրասի յուղ (Գleum Sassafratis). 

գիհու ձյութայուղ (Գleum Juniperi Empyreumaticum). 

կամֆորայի յուղ (Գleum Camphգratum). 

կամֆորա 

կումարին 

կանճրակ 

կենսածառ` թույա 
2. Այն նյութերը, որոնց շրջանառությունն արգելված է՝ Եվրասիական 

տնտեսական միության և Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ 

պետությունների միջազգային պայմանագրերին համապատասխան 

3. Բուրավետիչ և համային նյութեր` պատրաստված. 
դառը և քաղցր համով մորմի փայտե ցողունից (Stipites Dulcamarae) 

կամֆորայի ծառի փայտից (Lignum Camphգrae) 

բազմոտիկ սովորական կոճղարմատից (Rhizգma Pգiypգdii) 

ճահճային դաղձի տերևներից (Herba Pulegii), կվասսիայի փայտից  

(Lignum Quassiae), օճառածառի կեղևից (Cգrtex Quillaja) 

տարկավանի խոտերից (Herba Tanaceti) 

սատապի խոտեր (Herba Rutae) 

սասաֆրասի ցողուններից, տերևներից 

կեղևից (Stipes, Fգlium, Cգrtex Sassafratis) 

դեղատու իշառվույտից (Millilգtus գfficinalis) 

տոնկա հատիկներից (Semen Tգncae) 

հոտավետ լիատրիսից (Liatris գdգratissima) 

գետնաստղից (Asperulaգdգrata) 

 : 
    5. ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՄԱԿՆՇՄԱՆՆ ՈՒ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆԸ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՀՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

14. Ծխախոտային արտադրանքի ծխախոտի տուփի յուրաքանչյուր միավորը, 

ինչպես նաև բլոկը և ծխամորճի ու ծխելու ծխախոտների թափանցիկ փաթեթում 

տեղադրվող ներդիր թերթիկը պետք է պարունակեն հետևյալ տեղեկատվությունը` 

1) արտադրանքի անվանումը («Սիգարետներ», «Ծխագլանակներ», «Սիգարներ», 

«Սիգարիլլաներ», «Ծխամորճի ծխախոտ» կամ «Ծխելու ծխախոտ»). 

2) մակնիշը կամ ապրանքային նշանը. 

3) արտադրողի և լիցենզավորողի (առկայության դեպքում) անվանումները և 

գտնվելու վայրը կամ այն կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը, որն 

արտադրող կազմակերպությունում հսկում է իրեն պատկանող մակնիշներով 

ծխախոտային արտադրանքի արտադրության գործընթացը, օգտագործվող հումքը և 

որակը` այդ դեպքում մակնշվածքում նշելով նաև արտադրող երկիրը. 

4) Արցախի Հանրապետությունում սպառողների բողոքներն ընդունող կազմակեր-

պության անվանումը և գտնվելու վայրը (եթե արտադրողը գտնվում է այլ երկրում). 
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5) ֆիլտրի առկայությունը. 

6) քանակը` հատերով, կամ զանգվածը՝ գրամներով (ծխամորճի և ծխելու 

ծխախոտի համար). 

7) մենթոլի առկայությունը. 

8) ծխելու վնասակարության վերաբերյալ հիմնական և լրացուցիչ նախազգու-

շացումները՝ տեխնիկական կանոնակարգի 16-րդ կետին համապատասխան. 

9) նիկոտինի, խեժի պարունակությունը մեկ սիգարետի ծխում (միայն սիգարետ-

ների համար)՝ տեխնիկական կանոնակարգի 11-րդ կետին համապատասխան։ 

15. Ծխախոտային արտադրատեսակի տուփի վրա պետք է մակնշված լինի դրա 

առավելագույն մանրածախ գինը Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 

թվականի մարտի 8-ի N 198-Ն որոշմամբ սահմանված կարգին համապատասխան: 

16. Մարդու առողջության վրա ծխախոտի ունեցած բացասական ազդեցության 

մասին նախազգուշացման տեքստերը լինում են` 

1) հիմնական նախազգուշացման տեքստերով՝ 

ա. «Ծխելը վնասակար է առողջությանը», 

բ. «Ծխելը կարող է լինել մահացու», 

գ. «Ծխելը լրջորեն վնասում է Ձեզ և Ձեզ շրջապատող անձանց», 

2) լրացուցիչ նախազգուշացման տեքստերով` 

ա. «Ծխելն առաջացնում է թոքի քաղցկեղ», 

բ. «Պահպանեք երեխաներին` թույլ մի տվեք նրանց շնչել ծխախոտի ծուխը», 

գ. «Ծխելը հղիության ընթացքում վնասում է Ձեր ապագա երեխային», 

դ. «Ծխելն առաջացնում է սիրտ-անոթային հիվանդություններ», 

ե. «Ծխելը հանգեցնում է անոթների խցանման և հանդիսանում է սրտի և ուղեղի 

կաթվածի պատճառ», 

զ. «Ծխելը թողնելով կարող եք նվազեցնել սրտի և թոքերի մահաբեր 

հիվանդությունների հավանականությունը», 

է. «Ծխելը վնասում է սերմնահեղուկը և նվազեցնում վերարտադրողականու-

թյունը», 

ը. «Ծխելն առաջացնում է թոքի մահացու քաղցկեղ»: 

17. Ծխելու վնասակարության վերաբերյալ հիմնական նախազգուշացման տեքստը 

պետք է զետեղվի ցանկացած տուփի 2 առավել մեծ մակերեսով կողմերից մեկի վրա, 

իսկ լրացուցիչ նախազգուշացման տեքստը` մյուսի վրա: Նախազգուշացման 

տեքստերը պետք է ներառվեն սև գույնի շրջանակի մեջ և զբաղեցնեն ծխախոտային 

արտադրանքի մեծածախ ու մանրածախ առևտրում օգտագործվող սպառողական 

փաթեթի (ծխախոտի տուփի և բլոկի) 2 առավել մեծ կողմերից յուրաքանչյուրի 

մակերևույթի 30 տոկոսից ոչ պակաս մակերեսը՝ ներառյալ շրջանակը (օրինակները 

ներկայացված են տեխնիկական կանոնակարգի N 1 և N 2 ձևերով) և համապատաս-

խանեն հետևյալ պահանջներին` 

1) նախազգուշացման տեքստերը պետք է տպված լինեն այնպես, որպեսզի 

բացառվի դրանք հեռացնելու հնարավորությունը և տպված լինեն` 

ա. հստակ ու ընթեռնելի, 

բ. մուգ թանաքով` հակադիր ֆոնի վրա, 

գ. Արիալ Արմենիան (Arial Armenian) թավ տառատեսակով, հիմնական նախա-

զգուշացման տեքստերը` մեծատառերով, լրացուցիչ նախազգուշացման տեքստերը` 

փոքրատառերով՝ բացառությամբ առաջին տառի, որը գրվում է մեծատառով. 

2) հիմնական և լրացուցիչ նախազգուշացման տեքստերը շրջագծող շրջանակի 

հաստությունը պետք է լինի 3-4 մմ. 

3) տառատեսակի չափը պետք է ընտրված լինի այնպես, որպեսզի 

նախազգուշացման տեքստերն զբաղեցնեն դրանց համար նախատեսված մակերեսի 

հնարավոր առավելագույն մասը. 

4) նախազգուշացման տեքստերը պետք է գտնվեն դրանց համար նախատեսված 

մակերևույթի կենտրոնում, տուփի վերին եզրին զուգահեռ և բացելիս հնարավոր լինի 

խուսափել այն վնասելուց. 

5) նախազգուշացման տեքստերը չպետք է` 

ա. տպագրվեն կամ ամրացվեն թափանցիկ կամ արտաքին փաթեթավորման 

տարր համարվող թղթի վրա, 

բ. թաքնված կամ ծածկված լինեն այլ տպագրված տեղեկատվությամբ կամ 

պատկերով, 

գ. տպագրված լինեն սպառողական փաթեթի (ծխախոտի տուփի և բլոկի) 

ակցիզային դրոշմանիշերի վրա. 
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6) ծխամորճի և ծխելու ծխախոտների թափանցիկ փաթեթվածքների դեպքում` 

տեխնիկական կանոնակարգի 16-րդ կետով նախատեսված` ծխելու վնասակարության 

վերաբերյալ նախազգուշացման տեքստերը պետք է զետեղվեն ներդիր թերթիկի վրա և 

զբաղեցնեն դրա մակերևույթի 30 տոկոսից ոչ պակաս մակերեսը. 

7) տեխնիկական կանոնակարգի 16-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված 8 

տարբերակներով լրացուցիչ նախազգուշացման տեքստերը պետք է նշված լինեն 

ծխախոտային արտադրանքի սպառողական փաթեթի (ծխախոտի տուփի և բլոկի) վրա՝ 

ապահովելով ծխախոտային արտադրանքի սպառողական փաթեթի (ծխախոտի տուփի 

և բլոկի) վրա դրանց փոփոխելու հնարավորությունը: 

18. Արցախի Հանրապետությունում սպառողների բողոքներն ընդունող 

կազմակերպության մասին տեղեկատվությունը թույլատրվում է զետեղել տուփի 

ներսում` կարդալու համար հարմար տեղում (եթե արտադրողը գտնվում է այլ 

երկրում): 

19. Նիկոտինի, խեժի պարունակության վերաբերյալ տեքստերը պետք է ներառվեն 

սև գույնի շրջանակի մեջ և զբաղեցնեն մեծածախ ու մանրածախ առևտրում 

օգտագործվող սպառողական փաթեթի (ծխախոտի տուփի և բլոկի) կողմնային 

մակերևույթի 10 տոկոսից ոչ պակաս մակերեսը` ներառյալ շրջանակը, և 

համապատասխանեն տեխնիկական կանոնակարգում ներկայացված օրինակներին (N 

1 և N 2 ձևեր) ու հետևյալ պահանջներին` 

1) նիկոտինի, խեժի պարունակության վերաբերյալ տեքստերը պետք է տպված 

լինեն այնպես, որպեսզի բացառվի դրանք հեռացնելու հնարավորությունը և լինի 

տպված` 

ա. հստակ ու ընթեռնելի, 

բ. մուգ թանաքով` հակադիր ֆոնի վրա, 

գ. Արիալ Արմենիան (Arial Armenian) թավ տառատեսակով, «ԽԵԺ`», «ՆԻԿՈՏԻՆ`» 

բառերը` մեծատառերով, նիկոտինի, խեժի չափման միավորները` փոքրատառերով. 

2) նիկոտինի, խեժի պարունակության վերաբերյալ տեքստերը շրջագծող 

շրջանակի հաստությունը պետք է լինի 3-4 մմ. 

3) տառատեսակի չափը պետք է ընտրված լինի այնպես, որպեսզի նիկոտինի, 

խեժի պարունակության վերաբերյալ տեքստը զբաղեցնի դրա համար նախատեսված 

մակերեսի հնարավոր առավելագույն մասը. 

4) նիկոտինի, խեժի պարունակության վերաբերյալ տեքստը պետք է տպված լինի 

դրանց համար նախատեսված մակերեսի կենտրոնում, տուփի կողմնային եզրին 

զուգահեռ և բացելիս հնարավոր լինի խուսափել այն վնասելուց. 

5) նիկոտինի, խեժի պարունակության վերաբերյալ տեքստը չպետք է` 

ա. տպագրվի կամ ամրացվի թափանցիկ կամ արտաքին փաթեթավորման տարր 

համարվող թղթի վրա, 

բ. թաքնված կամ ծածկված լինի այլ տեղեկատվությամբ կամ պատկերով, 

գ. տպագրված լինի սպառողական փաթեթի (ծխախոտի տուփի) ակցիզային 

դրոշմանիշերի վրա: 

20. Թույլատրվում է ծխախոտահումքի տրանսպորտային փաթեթվածքի, ինչպես 

նաև ծխախոտային արտադրանքի տուփերի, բլոկերի, ծխամորճի և ծխելու 

ծխախոտների, ներդիր-թերթիկների վրա արտադրանքը բնութագրող այլ 

տեղեկությունների լրացուցիչ զետեղումը, որոնք չեն հակասում տեխնիկական 

կանոնակարգի 14-րդ կետում նշված տվյալներին, սակայն չի թույլատրվում «Նիկոտինի 

(խեժի) ցածր պարունակություն», «Թեթև», «Շատ թեթև» («Գերթեթև»), «Փափուկ», 

«Յուրահատուկ ֆիլտր» կամ ցանկացած այլ` մոլորության մեջ գցող տերմինների 

օգտագործումը, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի կերպով նպաստում են տվյալ 

ծխախոտային արտադրատեսակի պակաս վտանգավոր լինելու մասին կարծիքի 

ձևավորմանը: 

21. Արտադրողը կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչը պետք է ապահովի Արցախի 

Հանրապետությունում իրացվող` Արցախի Հանրապետությունում արտադրվող կամ 

ներմուծվող ծխախոտային արտադրանքի մասին տեխնիկական կանոնակարգի 14-րդ 

և   20-րդ կետերում նշված տեղեկատվության տրամադրումը` հայերենով: Արտադրողի 

ու լիցենզավորողի անվանումները և ծխախոտային արտադրանքի մակնիշները կամ 

ապրանքային նշանները կարող են ներկայացվել լատիներեն տառերով: 

22. Ծխախոտահումքը պետք է պահվի չոր, մաքուր, լավ օդափոխվող, ամբարային 

վնասատուներով չվարակված պահեստներում, որոնց հատակը պետք է լինի փայտե` 

առանց ճեղքերի։ Եթե հատակը փայտե չէ, ապա կապոցներն ու հակերը պետք է 

դասավորվեն փայտե տախտակամածի վրա։ 
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23. Ծխախոտային արտադրանքը պետք է պահվի հողի մակերևույթից բարձր 

հատակ ունեցող չոր, մաքուր, (60±10)% օդի հարաբերական խոնավություն ունեցող 

շենքերում և դասավորված լինի շենքի հատակից առնվազն 10 սմ բարձր։ 

 

6. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ 

 ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 

 
24. Տեխնիկական կանոնակարգին ծխախոտային արտադրատեսակների համա-

պատասխանությունն ապահովվում է դրա  անվտանգության  պահանջների, 

տեխնիկական կանոնակարգի N 3 աղյուսակով ներկայացված ստանդարտների 

անվանացանկում ներառված ստանդարտների կիրառմամբ և անմիջական 

կատարմամբ: 

25. Ծխախոտահումքի և ծխախոտային արտադրատեսակների փորձարկման 

մեթոդները և չափումները սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգի N 3 

աղյուսակում ներառված ստանդարտներով՝ 

 

Աղյուսակ N 3 
 

1. ՀՍՏ 294-2008 

 (ԻՍՕ 10315:2000 MOD) 
Սիգարետներ. Ծխի խտուցքում նիկոտինի պարու-

նակության որոշում. Գազաքրոմատագրման մեթոդ 

2. ՀՍՏ 325-2010  

(ԻՍՕ 8454:2007 MOD) 

Սիգարետներ. Սիգարետի ծխի գազային ֆազում 

ածխածնի մոնօքսիդի պարունակության որոշում 

(NDIR մեթոդ) 
3. ՀՍՏ ԻՍՕ 4387-2008 Ընդհանուր և նիկոտին չպարունակող չոր նյութի 

որոշում սովորական ծխեցնող մեքենայով 

4. ԳՕՍՏ ԻՍՕ 3308-2015 Լաբորատոր սովորական մեքենա սիգարետների 

ծխեցման համար (ծխեցնող մեքենա). 

Սահմանումներ և ստանդարտ պայմաններ 

5. ԳՕՍՏ ԻՍՕ 3402-2003 Ծխախոտ և ծխախոտային արտադրատեսակներ. 

Լավորակման և փորձարկման մթնոլորտներ 

6. ԳՕՍՏ 30622.1-2003 Սիգարետներ. Ջրի պարունակության որոշումը ծխի 

խտուցքում. Գազային քրոմատագրության մեթոդ 

7. ՀՍՏ ԻՍՕ 12863-2014 Սիգարետների բոցավառման հակվածության 

գնահատման ստանդարտ փորձարկման մեթոդ 

8. ՀՍՏ ԻՍՕ 16055-2020  

(ԻՍՕ 16055:2012 IDT) 

Ծխախոտ և ծխախոտային արտադրատեսակներ. 

Հսկիչ նմուշ. Պահանջներ և կիրառում 

9. ԳՕՍՏ 31632-2012 Սիգարետներ. Նմուշառում 

10. ՉԻՄ 01-2009 Բարակ կտրված ծխախոտի և ծխամորճի ծխախոտի 

լայնության չափման իրականացման մեթոդիկա 

11. ՉԻՄ 02-2009 Սիգարների և սիգարիլաների հաստության չափման 

իրականացման մեթոդիկա 

  : 

7. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ 

  

26. Տեխնիկական կանոնակարգին ծխախոտային արտադրանքի համապատաս-

խանության գնահատումն իրականացվում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2019 թվականի մարտի 25-ի «Համապատասխանության գնահատման 

ընթացակարգերը սահմանելու մասին» N 186-Ն որոշմամբ սահմանված հայտարա-

րագրման Ա1, Ա2, Գ1, Գ2, Դ, Դ1 ընթացակարգերից որևէ մեկի միջոցով: 

27. Ծխախոտային արտադրանքի սպառողական և փոխադրական տարաների վրա 

կամ ապրանքաուղեկից փաստաթղթերում համապատասխանության ազգային նշանը 

դրվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի ապրիլի 5-ի 

«Տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխանությունը 

հավաստող համապատասխանության ազգային նշանի նմուշը (նկարագիրը), 

կիրառման կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 522 որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» N 232-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով` արտադրողի կամ 

Արցախի Հանրապետությունում նրա լիազոր ներկայացուցչի կողմից: 

28. Տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխան  ծխախոտա-

յին արտադրանքի հայտարարագրման համար ապացուցողական նյութեր են՝ 
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1) սպառողական տարայի նմուշը կամ ներդիր թերթիկը. 

2) համապատասխանության գնահատման մարմնի կողմից կատարված 

սիգարետների փորձարկումների արձանագրությունները, որոնցով հավաստվում է մեկ 

սիգարետի ծխում նիկոտինի ու խեժի պարունակությունը և մեկ ֆիլտրով սիգարետի 

ծխում ածխածնի օքսիդի պարունակության համապատասխանությունը տեխնիկական 

կանոնակարգի 11-րդ կետով սահմանված պահանջներին: 

29. Արտադրողի կամ Արցախի Հանրապետությունում նրա լիազոր ներկայացուցչի 

ընտրությամբ կարող են ընդգրկվել այլ փաստաթղթեր, որոնք վերջինիս համար հիմք 

են ծառայում տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին  ծխախոտային 

արտադրանքի համապատասխանությունը հայտարարագրելու համար, այդ թվում՝ 

որակի կառավարման համակարգի սերտիֆիկատը: 

30. Արտադրողը կամ Արցախի Հանրապետությունում նրա լիազոր 

ներկայացուցիչը կարող է համապատասխանության հայտարարագիր ընդունել 

թողարկվող յուրաքանչյուր անվանման ծխախոտային արտադրատեսակի կամ մեկ 

տեսակի ծխախոտային արտադրատեսակի ամբողջ տեսականու համար: 

31. Համապատասխանության հայտարարագիրը պետք է ներառի հետևյալ 

տեղեկատվությունը՝ 

1) արտադրողի կամ Արցախի Հանրապետությունում նրա լիազոր ներկայացուցչի 

անվանումը և գտնվելու վայրը (կամ բնակության վայրը) և ստորագրությունը. 

2) սպառողական տարայի և (կամ) ներդիր-թերթիկի վրա նշված հետևյալ 

տեղեկատվությունները՝ 

ա. ծխախոտային արտադրատեսակը, 

բ. ծխախոտահումքի կամ ծխախոտային արտադրատեսակի անվանումը կամ 

ծխախոտային արտադրանքի անվանումները, 

գ. սիգարետների համար ֆիլտրի առկայությունը կամ բացակայությունը, ինչպես 

նաև նիկոտինի ու խեժի պարունակությունը մեկ սիգարետի ծխում պարունակությունը 

մեկ ֆիլտրով սիգարետի ծխում. 

3) տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխանության 

վերաբերյալ հայտարարություն, որին պետք է համապատասխանի արտադրանքը՝ 

ներառյալ հղումներ փոխկապակցված ազգային ստանդարտներին և իրականացված 

համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերին. 

4) հղում սահմանված պահանջներին համապատասխանության ապացույց 

հանդիսացող մասնագրերին (դրանց կիրառման դեպքում). 

5) հայտարարագրի ձևակերպման ամսաթիվը. 

6) համապատասխանության գնահատման ընթացակարգ իրականացրած 

համապատասխանության գնահատման մարմնի անվանումը, հասցեն և 

(անհրաժեշտության դեպքում) նույնականացման կոդը. 

7) համապատասխանության հայտարարագրի գործողության ժամկետը։ 

32. Համապատասխանության հայտարարագրի գործողության ժամկետը՝ 

ստորագրվելու օրվանից չպետք է գերազանցի երեք տարին: 

 
8. ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

33. Տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին ծխախոտային արտադրանքի 

համապատասխանության նկատմամբ պետական վերահսկողությունը պետք է 

իրականացվի «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» օրենքով սահմանված կարգով: 
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Ձև N 1 

ԾԽԱԽՈՏԻ ՏՈՒՓԻ ՎՐԱ ԾԽԵԼՈՒ՝ ՄԱՐԴՈՒ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՈՒՆԵՑԱԾ 

ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ 

ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՄԱՆ, ԻՆՉՊԵՍ  ՆԱԵՎ ՆԻԿՈՏԻՆԻ, ԽԵԺԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՔՍՏԵՐԻ ԶԵՏԵՂՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐԸ  

 

Հիմնական նախազգուշացման տեքստերը 

 
 

    

ԾԽԵԼԸ 

ՎՆԱՍԱԿԱՐ Է 

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ 

ԾԽԵԼԸ  

ԿԱՐՈՂ Է ԼԻՆԵԼ 

ՄԱՀԱՑՈՒ 

ԾԽԵԼԸ ԼՐՋՈՐԵՆ 

ՎՆԱՍՈՒՄ Է ՁԵԶ ԵՎ ՁԵԶ 

ՇՐՋԱՊԱՏՈՂ ԱՆՁԱՆՑ 

 

Լրացուցիչ նախազգուշացման տեքստերը 

 
 

    

Ծխելն 

առաջացնում է 

թոքի քաղցկեղ 

Պահպանեք 

երեխաներին՝ թույլ մի 

տվեք նրանց շնչել 

ծխախոտի ծուխը 

Ծխելը հղիության 

ընթացքում վնասում է 

Ձեր ապագա երեխային 

 

 
 

    

Ծխելն 

առաջացնում է 

սիրտ-անոթային 

հիվանդություններ 

Ծխելը հանգեցնում է 

անոթների խցանման և 

հանդիսանում է սրտի և 

ուղեղի կաթվածի պատճառ 

Ծխելը 

առաջացնում է 

թոքի մահացու 

քաղցկեղ 

 

 

 

 

 

 

http://www.arlis.am/Annexes/4/PT10_07page137.gif
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Ծխելը թողնելով կարող  

եք նվազեցնել սրտի և  

թոքերի մահաբեր  

հիվանդությունների 

հավանականությունը 

Ծխելը վնասում է 

սերմնահեղուկը և 

նվազեցնում  

վերարտադրո-

ղականությունը 

 

 

Նիկոտինի, խեժի պարունակության վերաբերյալ տեքստը 
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Ձև N 2  

ԲԼՈԿԻ ՎՐԱ ԾԽԵԼՈՒ՝ ՄԱՐԴՈՒ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՈՒՆԵՑԱԾ  

ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ 

ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՄԱՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՆԻԿՈՏԻՆԻ, ԽԵԺԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՔՍՏԵՐԻ ԶԵՏԵՂՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐԸ 

 

Հիմնական նախազգուշացման տեքստերը 

 

 

Ծ
Խ
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Շ
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Լրացուցիչ նախազգուշացման տեքստերը
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Նիկոտինի, խեժի պարունակության վերաբերյալ տեքստը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

    7 սեպտեմբերի  2021թ.                                                                    N 981-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  

ՄԻՈՒԹՅԱՆ (ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ) ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐՆ 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» օրենքի 14-

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

1. Ընդունել և գործողության մեջ դնել Եվրասիական տնտեսական 

միության (Մաքսային միության) տեխնիկական կանոնակարգերը` համաձայն 

հավելվածի: 

2. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

պարտադիր պահանջներին համապատասխանության գնահատման մասին 

փաստաթղթերը, որոնք տրամադրվել կամ ընդունվել են Մաքսային միության 

«Ծխախոտային արտադրանքի մասին տեխնիկական կանոնակարգ» (ՄՄ ՏԿ 

035/2014) տեխնիկական կանոնակարգի տեխնիկական կարգավորման 

առարկա հանդիսացող արտադրանքի առնչությամբ (այսուհետ 

համապատասխանաբար՝ տեխնիկական կանոնակարգ, արտադրանք) 

նախքան տեխնիկական կանոնակարգն ուժի մեջ մտնելու օրը, վավերական են 

Արցախի Հանրապետության տարածքում շրջանառության մեջ դրվող 

արտադրանքի համար մինչև դրանց գործողության ժամկետի ավարտը, 

սակայն ոչ ուշ, քան 2024 թվականի հունվարի 1-ը: Մինչև 2024 թվականի 

հունվարի 1-ը թույլատրվում է Արցախի Հանրապետության տարածքում 

արտադրանքի արտադրությունն ու շրջանառության մեջ բացթողումը 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պարտադիր 

պահանջներին համապատասխան՝ նշված պարտադիր պահանջներին 

արտադրանքի համապատասխանության գնահատման մասին 

փաստաթղթերի առկայության դեպքում: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից  

6 ամիս հետո: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված    

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021 թվականի սեպտեմբերի  7-ի N 981-Ն որոշման 

 

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ  

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ (ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ)  

 

 

1. «Ցածրավոլտ սարքավորումների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 004/2011) 

2. «Փաթեթվածքի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 005/2011) 

3. «Հրատեխնիկական արտադրատեսակների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 

006/2011) 

4. «Երեխաների և դեռահասների համար նախատեսված արտադրանքի 

անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 007/2011) 

5. «Խաղալիքների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 008/2011) 

6. «Oծանելիքակոսմետիկական արտադրանքի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 

009/2011) 

7. «Մեքենաների և սարքավորումների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 010/2011) 

8. «Վերելակների անվտանգություն» (ՄՄ ՏԿ 011/2011) 

9. «Պայթյունավտանգ միջավայրերում աշխատանքի համար նախատեսված 

սարքավորումների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 012/2011) 

10. «Ավտոմոբիլային և ավիացիոն բենզինին, դիզելային և նավերի վառելիքին, 

ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքին և մազութին ներկայացվող 

պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ 013/2011) 

11. «Ավտոմոբիլային ճանապարհների անվտանգություն» (ՄՄ ՏԿ 014/2011) 

12. «Հացահատիկի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 015/2011) 

13. «Գազանման վառելիքով աշխատող ապարատների անվտանգության մասին» 

(ՄՄ ՏԿ 016/2011) 

14. «Թեթև արդյունաբերության արտադրանքի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 

017/2011) 

15. «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 

018/2011) 

16. «Անհատական պաշտպանության միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 

019/2011) 

17. «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» (ՄՄ ՏԿ 

020/2011) 

18. «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 021/2011) 

19. «Սննդամթերքի մակնշման մասով» (ՄՄ ՏԿ 022/2011) 

20. «Մրգերից և բանջարեղենից ստացված հյութամթերքի տեխնիկական 

կանոնակարգ» (ՄՄ ՏԿ 023/2011) 

21. «Ճարպայուղային արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգ» (ՄՄ ՏԿ 

024/2011) 

22. «Կահույքագործական արտադրանքի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 

025/2012) 

23.  «Հատուկ նշանակության սննդամթերքի առանձին տեսակների, այդ թվում՝ 

դիետիկ բուժիչ և դիետիկ կանխարգելիչ սննդի համար նախատեսված սննդամթերքի 

անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 027/2012) 

24. «Պայթուցիկ նյութերի և դրանց հիմքով արտադրատեսակների անվտանգության 

մասին» (ՄՄ ՏԿ 028/2012) 

25. «Սննդային հավելումների, բուրավետիչների և տեխնոլոգիական օժանդակ 

միջոցների անվտանգությանը ներկայացվող պահանջներ» (ՄՄ ՏԿ 029/2012) 

26. «Քսանյութերին, յուղերին և հատուկ հեղուկներին ներկայացվող պահանջների 

մասին» (ՄՄ ՏԿ 030/2012) 

27. «Գյուղատնտեսական և անտառատնտեսական տրակտորների ու դրանց 

կցորդների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 031/2012) 

28. «Ավելցուկային ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների անվտանգության 

մասին» (ՄՄ ՏԿ 032/2013) 

29.  «Կաթի և կաթնամթերքի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 033/2013) 

30. «Մսի և մսամթերքի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 034/2013) 
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31.  «Ծխախոտային արտադրանքի մասին տեխնիկական կանոնակարգ»  (ՄՄ ՏԿ 

035/2014) 

32.  «Որպես վառելիք օգտագործելու համար նախատեսված հեղուկացված 

ածխաջրածնային գազերին ներկայացվող պահանջներ» (ԵԱՏՄ ՏԿ 036/2016) 

33. «Էլեկտրատեխնիկայի և ռադիոէլեկտրոնիկայի արտադրատեսակներում 

վտանգավոր նյութերի կիրառումը սահմանափակելու մասին» (ԵԱՏՄ ՏԿ 037/2016) 

34. «Ատրակցիոնների անվտանգության մասին» (ԵԱՏՄ ՏԿ 038/2016) 

35.   «Ձկան և ձկնամթերքի անվտանգության մասին» (ԵԱՏՄ ՏԿ 040/2016) 

36. «Մանկական խաղահրապարակների սարքավորումների անվտանգության 

մասին» (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) 

37. «Հրդեհային անվտանգության ապահովման և հրդեհաշիջման միջոցներին 

ներկայացվող պահանջների մասին» (ԵԱՏՄ ՏԿ 043/2017) 

38. «Փաթեթավորված խմելու ջրի անվտանգության մասին, ներառյալ բնական 

հանքային ջուրը» (ԵԱՏՄ ՏԿ 044/2017) 

39. «Տրանսպորտային փոխադրման և (կամ) օգտագործման համար 

նախապատրաստված նավթի անվտանգության մասին» (ԵԱՏՄ ՏԿ 045/2017) 

40. «Հեղուկ և գազանման ածխաջրածինների փոխադրման համար մայրուղային 

խողովակաշարերին ներկայացվող պահանջների մասին» (ԵԱՏՄ ՏԿ 049/2020) 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

    8 սեպտեմբերի  2021թ.                                                                    N 986-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021  

ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 6-Ի N 295-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

 ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ 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 ապրիլի 

6-ի «Արցախի Հանրապետության նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունների առկա և հեռակա ուսուցման 2021-2022 ուսումնական 

տարվա մասնագիտությունների ցանկը հաստատելու մասին» N 295-Ն 

որոշմամբ հաստատված հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունը և 

լրացումը.  

1) 5-րդ գլուխը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ 

բովանդակությամբ. 

 

« 5. «ԱՆՏՈՆԻԱ ԱՐՍԼԱՆ ՀԱՅ-ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

 

Դասիչը Մասնագիտությունը 

0214.03.4 Փայտագործություն 

  
0214.03.01.4 Պատրաստող` փայտյա գեղարվեստական 

իրերի 

0714.11.4 
Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական 

սպասարկում և նորոգում  

  
0714.11.01.4 Ռադիոմեխանիկ` ռադիոհեռուստատեսային 

սարքավորումների նորոգման և սպասարկման 

0721.08.4 Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա 

  0721.08.01.4 Հրուշակագործ 

0722.02.4 
Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների 

շահագործում և տեխնոլոգիա 

  

0722.02.01.4 Պատրաստող` կահույքի զարդային տարրերի 

0722.02.03.4 Օպերատոր` փայտամշակման 

սարքավորումների և հոսքային գծերի 

0723.03.4 Կարի արտադրության տեխնոլոգիա  

  

0723.03.01.4 Օպերատոր՝ կարի սարքավորումների 

0723.03.02.4 Դերձակ 

0723.03.03.4 Ձևարար 

1012.01.4 Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում  

  

1012.01.01.4 Մատնահարդար 

1012.01.02.4 Դիմահարդար 

1012.01.03.4 Վարսահարդար 

1013.02.4 Հանրային սննդի մատուցում 

  
1013.02.01.4 Բարմեն         

1013.02.03.4 Մատուցող 

1013.03.4 Խոհարարական գործ 
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1013.03.01.4 Խոհարար 

1013.03.02.4 Խոհարար` մանկական սննդի 

1041.02.4 
Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ 

տեսակների)  

  
1041.02.05.4 Փականագործ` ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

նորոգման 

       ».     

2)  7-րդ գլխի մասնագիտությունների ցանկում լրացնել նոր տող՝ հետևյալ 

բովանդակությամբ. 

« 

 »: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2311 Հասարակական սնունդ  (հիմնական կրթությամբ) 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

     8 սեպտեմբերի  2021թ.                                                                    N 987-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ԱՊՐԻԼԻ 6-Ի N 296-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ 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 ապրիլի 

6-ի «Արցախի Հանրապետության նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունների 2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելության՝ ըստ 

մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով 

ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և ուսումնական 

հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման 

իրավունքներով (վճարովի) առկա ուսուցման տեղերը և հեռակա ուսուցման 

վճարովի տեղերը հաստատելու մասին» N 296-Ն որոշմամբ հաստատված 

հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը.  

1) 6-րդ գլուխը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ 

բովանդակությամբ. 

 

« 6. «ԱՆՏՈՆԻԱ ԱՐՍԼԱՆ ՀԱՅ-ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ  (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

Մասնագիտության  

դասիչն ու անվանումը,                                                                                          

որակավորման դասիչն  

ու անվանումը 

Ուսումնառության 

տևողությունը, տեղերի քանակը 

Անվճար  

տեղերը 

(հիմնական 

կրթության 

հիմքով՝  

3 տարի) 

Վճարովի 

տեղերը 

(միջնակարգ 

կրթության 

հիմքով՝  

1 տարի) 

0214.03.4 Փայտագործություն     

  

0214.03.01.4 Պատրաստող` 

փայտյա գեղարվեստական 

իրերի 

15 15 

0714.11.4 

Ռադիոէլեկտրոնային 

միջոցների տեխնիկական 

սպասարկում և նորոգում  

    

  

0714.11.01.4 Ռադիոմեխանիկ` 

ռադիոհեռուստատեսային 

սարքավորումների նորոգման և 

սպասարկման 

15 15 

0721.08.4 Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա     

  0721.08.01.4 Հրուշակագործ 20 15 

0722.02.4 

Փայտամշակման արտադրու-

թյունների սարքավորումների 

շահագործում և տեխնոլոգիա 

    

  

0722.02.01.4 Պատրաստող` 

կահույքի զարդային տարրերի 
15 10 

0722.02.03.4 Օպերատոր` 

փայտամշակման սարքավո-

րումների և հոսքային գծերի 

15 10 
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0723.03.4 
Կարի արտադրության 

տեխնոլոգիա  
    

  

0723.03.01.4 Օպերատոր՝ կարի 

սարքավորումների 
15 10 

0723.03.02.4 Դերձակ 15 15 

0723.03.03.4 Ձևարար 15 10 

1012.01.4 
Վարսավիրական արվեստ և 

զարդային դիմահարդարում  
    

  

1012.01.01.4 Մատնահարդար 15 10 

1012.01.02.4 Դիմահարդար 15 10 

1012.01.03.4 Վարսահարդար 15 10 

1013.02.4 Հանրային սննդի մատուցում     

  
1013.02.01.4 Բարմեն         15 10 

1013.02.03.4 Մատուցող 15 10 

1013.03.4 Խոհարարական գործ     

  

1013.03.01.4 Խոհարար 15 15 

1013.03.02.4 Խոհարար` 

մանկական սննդի 
15 15 

1041.02.4 

Տրանսպորտային միջոցների 

շահագործում և նորոգում (ըստ 

տեսակների)  

    

  

1041.02.05.4 Փականագործ` 

ավտոմոբիլային տրանսպորտի 

նորոգման 

20 15 

  Պահուստային տեղեր 10 - 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 260 195 

 ». 

2)  8-րդ գլխի ցանկում ՝  

ա. «Պահուստային տեղեր» տողից առաջ լրացնել նոր տող՝  հետևյալ 

բովանդակությամբ. 

« 

2311   Հասարակական սնունդ  15 - 

», 

բ. «ԸՆԴԱՄԵՆԸ» տողի «95» թիվը փոխարինել «110» 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 

    8 սեպտեմբերի  2021թ.                                                                    N 988-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 22-Ի N 147-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

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

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 

թվականի մարտի 22-ի «Ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների նախորդ տարիների շրջանավարտների պետական 

նմուշի դիպլոմ ստանալու համար ամփոփիչ ատեստավորման քննություն-

ների կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին» N 147-Ն որոշմամբ 

հաստատված հավելվածի 2-րդ կետի «2011 թվականից մինչև 2016/2017» 

բառերը փոխարինել «2022 թվականից մինչև 2023-2024» բառերով: 

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 

    14 սեպտեմբերի  2021թ.                                                                    N 1003-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ  

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ  

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի 

պետական աջակցության մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասը` Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Հաստատել Արցախի Հանրապետությունում տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ոլորտի խթանմանն ուղղված 2021 թվականի պետական 

աջակցության ծրագիրը՝  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 սեպտեմբերի 14-ի N 1003-Ն որոշման 

 

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ  

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

 

Վերջին տասնամյակում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (այսուհետ` ՏՏ) 

արդյունաբերության զարգացումն ու տեղեկատվական հասարակության կայացումը 

կարևորագույն խթան են հանդիսացել աշխարհի բոլոր զարգացած երկրների 

տնտեսության մրցունակության և արտադրողականության բարձրացման, 

կառավարման, ինովացիոն և գիտակրթական համակարգերի, ինչպես նաև 

համապատասխան ենթակառուցվածքների զարգացման համար և ճանաչվել են 

գերակա ուղղություն` որպես գիտելիքահենք տնտեսության կառուցման հիմնաքար։ 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը (այսուհետ՝ Կառավարություն), 

կարևորելով ՏՏ արդյունաբերության զարգացումը ոչ միայն որպես առանձին ոլորտ, այլ 

նաև որպես Արցախի Հանրապետությունում տնտեսության ընդհանուր առաջընթացի, 

արտադրողականության բարձրացման և համաշխարհային տնտեսության մեջ 

մրցունակությունն ապահովելու հիմնական գործոն, հատուկ շեշտադրել է Արցախի 

Հանրապետությունում ՏՏ ոլորտի արդյունավետության շարունակական աճի 

ապահովումը, տնտեսության այլ բնագավառներում ոլորտի արտադրանքի և 

ծառայությունների կիրառումն ու երկրում տեղեկատվական հասարակության 

ձևավորումը։ 

Արցախի Հանրապետությունում գործում են ՏՏ ոլորտի 8 ընկերություններ, 

որոնց աշխատողների ընդհանուր թիվը կազմում է 90 հոգի, իսկ գրանցված 2 

ընկերություններ ժամանակավորապես դադարեցրել են իրենց գործունեությունը՝ 

պատվերների բացակայության պատճառով: 

Արցախի Հանրապետությունում գործող ՏՏ ոլորտի ընկերությունները 

հիմնականում զբաղվում են ծրագրային ապահովման մշակմամբ (վեբ ծրագրերի 

մշակում, մոդելավորում, սպասարկում, մոբայլ ծրագրավորում, մոբայլ հավելվածների 

մշակում, անալիտիկ (վերլուծական) ծրագրերի պատրաստում): 

ՏՏ ոլորտի 2 ընկերություններ 2021 թվականի տարեսկզբից 6 ամիս ժամկետով 

100 դիմորդների հետ անց են կացրել դասընթացներ՝ ՏՏ ոլորտում նոր մասնագետների 

պատրաստման նպատակով, որից միայն թվով 20 հոգի են աշխատանքի ընդունվել: Այս 

ընկերությունները վերապատրաստման  դասընթացներ են կազմակերպում նաև 

աշխատակիցների համար: Պատվերների գերակշիռ մասը ընկերությունները ստանում 

են արտասահմանից և Հայաստանի Հանրապետությունից: 

 

1. ՏՏ ՈԼՈՐՏԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

1. ՏՏ ոլորտի զարգացման հիմնախնդիրներն են՝  

1) ՏՏ ոլորտի մասնագետների անբավարար քանակը, վերապատրաստման և 

վերաորակավորման կայուն գործընթացի բացակայությունը, 

2) ՏՏ ոլորտի վերաբերյալ հանրության անբավարար իրազեկվածությունը և 

աղավաղված ընկալումները, 

3) մասնագիտական կողմնորոշման և վերակողմնորոշման արդյունավետ 

միջոցների բացակայությունը, 

4) էլեկտրամատակարարման, էլեկտրոնային և տրանսպորտային հաղորդակ-

ցության ենթակառուցվածքների անհուսալի աշխատանքը կամ անկատարությունը, 

5) ՏՏ մասնավոր հատվածի և կրթական համակարգի միջև կապերի թերի 

զարգացումը, 

6) ձեռնարկատիրական գործունեությունը խթանող միջավայրի 

բացակայությունը։ 

 

2. ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ   

 

2. Ծրագրի իրականացման հիմնական նպատակներն են` 

1) ՏՏ ոլորտում զբաղվածության տեսակարար կշռի աճը, 
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2) ՏՏ ոլորտի արտադրանքի և ծառայությունների ծավալի տարածքային 

համաչափ աճը, 

3) ՏՏ ոլորտի արցախյան հատվածի առավելությունների և 

հնարավորությունների մասին իրազեկվածության և ներկայացվածության աստիճանի 

բարձրացումը: 

 

3. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 

3. Ծրագրի իրականացման սկզբունքներն են՝ 

1) պետական միջոցների նվազագույն ներգրավվածությամբ մասնավոր 

հատվածի հետ սերտ համագործակցությունը, 

2) մրցակցային և հավասար հնարավորությունների ապահովումը, 

3) տարածքային համաչափ զարգացումը, 

4) մարդկային կապիտալի զարգացման գերակայությունը, 

5) արդյունքների չափելիությունը, 

6) սեփական արտադրական կարողությունների զարգացման գերակայությունը, 

7) ծրագրի բոլոր մասնակիցների համար ֆինանսական պատասխանա-

տվությունը: 

  

4. ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

 

4. Ծրագրի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներն են՝ 

1) աջակցություն՝ մասնագիտական որակավորմանն ու վերաորակավորմանը, 

2) հեռավար աշխատանքի գրասենյակային կենտրոնների հիմնում, 

3) ՏՏ ոլորտի հանրայնացման աջակցություն, 

4) գիտություն, տեխնոլոգիա, ճարտարագիտություն, մաթեմատիկա (ԳՏՃՄ) 

առարկաների ուսուցման խրախուսում: 

5. Մասնագիտական որակավորման, վերաորակավորման աջակցության 

միջոցառման շրջանակներում ներգրավվելու են՝ 

1) Արցախի Հանրապետության շրջաններում (բացի մայրաքաղաք 

Ստեփանակերտից)՝ ՏՏ մասնագիտություններով վարձու աշխատանք 

առաջարկողների կամ տաղանդների հավաքագրմամբ և կառավարմամբ զբաղվող 

մասնագիտական կազմակերպությունները (այսուհետ՝ գործատուներ), 
2) Արցախի Հանրապետության շրջաններում (բացի մայրաքաղաք 

Ստեփանակերտից)՝ ՏՏ մասնագիտություններով վարձու աշխատանք փնտրողները, 

մասնագիտական որակավորման կամ վերաորակավորման կրթական ծրագրերի 

դիմողները (այսուհետ՝ աշխատանք փնտրողներ), 

3) մասնագիտական որակավորման կամ վերաորակավորման կրթական 

ծրագրեր իրականացնողները (այսուհետ՝ կրթական ծրագրեր իրականացնողներ), 

4) հեռավար աշխատանքի գրասենյակային կենտրոնները, 

5) Կառավարությունը՝ ի դեմս Արցախի Հանրապետության տարածքային 

կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության: 

6. Կառավարությունը գործատուների հետ պայմանավորվածության համաձայն 

ժամկետի ավարտին գործատուին է ներկայացնում համաձայնեցված որակավորման 

մասնագետների ցանկ, իսկ գործատուն այդ մասնագետներին  առաջարկում է 

համաձայնեցված աշխատանքը: 

7. Կառավարությունը սույն ծրագրի 6-րդ կետում նշված մասնագետների 

պատրաստման նպատակով հավաքագրում է աշխատանք փնտրողներին և նրանց 

առաջարկում է պայմանագրային հիմունքներով կրթական ծրագրին մասնակցություն և 

հետագա երաշխավորված աշխատանք։ 

8. Կառավարությունը ՏՏ ոլորտի մասնագետների պատրաստման համար 

մրցութային եղանակով պատվիրում է կրթական ծրագրեր իրականացնողներին: 

9. ՏՏ ոլորտի մասնագետների պատրաստման գործընթացը կիրականացվի մի 

քանի փուլերով՝ 

1) կողմնորոշիչ դասընթացի ընթացքում (մոտ մեկ ամիս տևողությամբ) 

աշխատանք փնտրողները հնարավորություն կունենան գնահատել իրենց 

կարողությունները և տվյալ գործով զբաղվելու նպատակահարմարությունը։ 

Աշխատանք փնտրողների համար կողմնորոշման փուլին մասնակցությունը պետք է 

լինի անվճար և առանց որևէ պարտավորվածության, 
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2) կողմնորոշման փուլի արդյունքում ուսուցումը շարունակելու որոշում 

կայացրած աշխատանք փնտրողների հետ անցկացվում է ինտենսիվ մասնագիտական 

դասընթաց։ Այս փուլում ուսուցման համար աշխատանք փնտրողների, 

կառավարության և կրթական ծրագրեր իրականացնողի միջև եռակողմ պայմանագրի 

հիման վրա աշխատանք փնտրողները կպարտավորվեն դեպոզիտ վճարել ուսուցման 

20%-ի չափով գումար՝ պայմանով, որ դասընթացը հաջողությամբ ավարտելու դեպքում 

այն կվերադարձվի աշխատանք փնտրողներին, իսկ աշխատանք փնտրողների 

նախաձեռնությամբ դասընթացին մասնակցությունը դադարեցնելու դեպքում՝ չի 

վերադարձվի։ Կրթական ծրագիր իրականացնողին դասընթացի սկզբում 

յուրաքանչյուր մասնակցի համար Կառավարությունը վճարում է կանխավճար՝ ուսման 

վճարի 50%-ի չափով։ Մասնակցի անբավարար առաջադիմության դեպքում կրթական 

ծրագրերը իրականացնողների նախաձեռնությամբ կարող է դադարեցվել աշխատանք 

փնտրողների մասնակցությունը դասընթացին։ Ուսման վճարի մյուս կեսը վճարվում է 

դասընթացի ավարտին՝ դասընթացը հաջողությամբ ավարտողի համար (թիրախային 

ցուցանիշները չապահոված մասնակիցների համար ուսման վճարի 2-րդ կեսը չի 

վճարվի), 

3) դասընթացը հաջողությամբ ավարտելուց հետո գործատուն պարտավորվում 

է աշխատանք փնտրողի համար կազմակերպել փորձուսուցում (internship)՝ 

առավելագույնը 3 ամիս տևողությամբ` վճարելով փորձուսուցման մասնակցին 

կրթաթոշակ, որը համաֆինանսավորվում է Կառավարության կողմից 50%-ի չափով, 

բայց ոչ ավելի, քան Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

նվազագույն ամսական աշխատավարձը: 

Փորձուսուցման հաջող ավարտին գործատուն աշխատանք փնտրողներին 

առաջարկում է աշխատանք առնվազն 1 տարվա աշխատանքային պայմանագրով և 

առնվազն նվազագույն ամսական աշխատավարձի 1.5-2 անգամ բարձր 

վարձատրությամբ:  

10. Կողմնորոշիչ ու մասնագիտական դասընթացները և փորձուսուցումը կարող 

են անցկացվել թե՛ հեռավար (առցանց), թե՛ առկա՝ Արցախի Հանրապետության 

յուրաքանչյուր շրջանում (բացառությամբ՝ Ստեփանակերտի) հիմնվող գրասենյակային 

կենտրոնում։ 

11. Հեռավար աշխատանքի գրասենյակային կենտրոնների հիմնման 

շրջանակներում` 

1) Արցախի Հանրապետության համայնքների բնակչության համար առանց 

բնակության վայրից տեղափոխվելու հեռավար աշխատանքի, դասընթացների 

կազմակերպումը հնարավոր դարձնելու համար նախատեսվում է ստեղծել համավայր 

աշխատանքի (համաշխատավայր, coworking space) հեռավար գրասենյակային 

կենտրոններ (remote office centers), որոնք ապահովված կլինեն անխափան 

էլեկտրական սնուցմամբ և օպտիկամանրաթելային կապի գծերով՝ հուսալի և 

լայնաշերտ կապակցումով համացանցին, ինչպես նաև գրասենյակային այլ 

անհրաժեշտ կահավորումով, ենթակառուցվածքներով և հարմարություններով, 

2) նախատեսվում է ստեղծել Արցախի Հանրապետության Ասկերանի, 

Մարտունու և Մարտակերտի շրջաններում առնվազն մեկական կենտրոն, 

3) կենտրոնների ստեղծումը պետք է իրականացվի պետություն-մասնավոր 

գործընկերության շրջանակում։ Մասնավորապես,  այն գրասենյակային տարածքները, 

որոնք գտնվում են պետական սեփականության ներքո, որոշակի ժամկետով 

անհատույց տրամադրվում են հեռավար աշխատանքի գրասենյակային կենտրոնի 

կազմակերպչին՝ գրասենյակային կենտրոնի վերանորոգման, կահավորման, 

բնականոն գործունեության համար անհրաժեշտ ներդրումներ կատարելու, ինչպես 

նաև ծառայությունների մատուցումը կազմակերպելու, ընթացիկ սպասարկումը և 

կառավարումը ստանձնելու պայմանով։ 

12. ՏՏ ոլորտի հանրայնացման աջակցության միջոցառման շրջանակներում ՏՏ 

ոլորտի վերաբերյալ պետական աջակցության մասին իրազեկության բարձրացման, 

գովազդման, առավել լայն հանրության միջև կապերի ամրապնդման, ինչպես նաև 

թվային գրագիտության բարձրացման նպատակով նախատեսվում է՝ 

1) Արցախի Հանրապետությունում ՏՏ ոլորտին առնչվող միջոցառումներին 

(ցուցահանդեսներ, կոնֆերանսներ, մրցույթներ, աշխատանքային տոնավաճառներ) 

կազմակերպչական և ֆինանսական աջակցության ցուցաբերում, 

2) ՏՏ ոլորտին և թվային տնտեսությանը վերաբերող ուսումնական նյութերի և 

տեսահոլովակների պատրաստում ու տեղական հեռուստաալիքով հեռարձակում, 

ինչպես նաև սոցիալական մեդիա հարթակներում տարածում, 
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3) Արցախի Հանրապետությունում ՏՏ ոլորտի պետական աջակցության 

վերաբերյալ մարքեթինգային նյութերի պատրաստում:  

13. Գիտություն, տեխնոլոգիա, ճարտարագիտություն, մաթեմատիկա (ԳՏՃՄ) 

առարկաների ուսուցման խրախուսման շրջանակներում նախատեսվում է աջակցել՝ 

1) Արցախի Հանրապետությունում բնագիտական առարկաների դպրոցական 

օլիմպիադաների հաղթողներին՝ որպես խրախուսում թեմատիկ ճամբարների, 

ճանաչողական այցելությունների (էքսկուրսիաներ) կազմակերպման միջոցով, 

2) խրախուսել Արցախի Հանրապետության համայնքների դպրոցների «Արմաթ» 

ինժեներական լաբորատորիաների առաջխաղացումը: 

 

5. ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 

14. Ծրագրից ակնկալվող արդյունքներն են՝ 

1) Արցախի Հանրապետության շրջաններում ՏՏ ոլորտում զբաղված անձանց 

թվի ավելացում՝ նվազագույնը ընդհանուր 30 հոգով, 

2) Արցախի Հանրապետությունում ՏՏ ոլորտի արտադրանքի և ծառայություն-

ների 2021 թվականի ծավալի նվազման բացառումը՝  2020 թվականի համեմատ, 

3) տարեկան կտրվածքով ՏՏ ոլորտի մասնագիտություններով վերաորակա-

վորման ծրագրերին առնվազն 600 դիմողի մասնակցության ապահովում (2020 

թվականի՝  նվազագույնը 300 դիմող ցուցանիշի համեմատ): 

 

6. ԾՐԱԳՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 

 

15. Ծրագրի իրականացման համար «Արցախի Հանրապետության 2021 

թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի N 1 հավելվածի 04 բաժնի 1 խմբի 1 դասի 

«09. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցություն» ծրագրով 

նախատեսվել է 50 000 000 (հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամ: 

16. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման պետական 

աջակցության 2021 թվականի ծրագիրը կֆինանսավորվի Արցախի Հանրապետության 

պետական բյուջեից և Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ 

միջոցներից։ 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

15 սեպտեմբերի 2021թ.                                                          N 1005-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021  

 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 15-Ի N 220-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 2021 թվականի մարտի 

15-ի «Արցախի Հանրապետությունում բուսաբուծության համալիր 

զարգացման ծրագիրը հաստատելու և Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2018 թվականի մայիսի 11-ի N 350-Ն որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» N 220-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածը շարադրել 

նոր խմբագրությամբ՝ 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 սեպտեմբերի 15-ի N 1005-Ն որոշման 

 

 «Հավելված  

Արցախի Հանրապետության                                         

կառավարության 2021 թվականի 

մարտի 15-ի N 220-Ն որոշման 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

ԾՐԱԳԻՐ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲՈՒՍԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ  

ՀԱՄԱԼԻՐ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ստեփանակերտ 2021 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

1. ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲՈՒՍԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ (ԱՅՍՈՒՀԵՏ՝ ԾՐԱԳԻՐ) ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

2. ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

3. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

 

4. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԻՑ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 
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1. ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

1. Գյուղատնտեսությունը երկրի պարենային ապահովության և 

անվտանգության ապահովման գլխավոր ոլորտն է և ընդհանուր ռազմավարության մեջ 

այն ունի առանցքային դեր: Նպատակային քաղաքականության իրականացման ու 

առկա ներուժի լիարժեք օգտագործման շնորհիվ հնարավոր է որոշակիորեն լուծել 

բնագավառում ծագած մի շարք խնդիրներ: 

2. Երկրում գյուղատնտեսական մթերքների արտադրությունը բարձր 

մակարդակի հասցնելու և մթերքների առատություն ապահովելու գործում կարևոր 

նշանակություն ունի գյուղատնտեսության վարման գիտականորեն հիմնավորված 

համալիր միջոցառումների մշակումը: 

3. Քաղաքականությունը պետք է նպատակաուղղվի գյուղատնտեսական ծագում 

ունեցող արտադրանքի արտադրության ծավալի աճին, ներմուծվող արտադրանքը 

տեղական արտադրանքով փոխարինելուն, նոր տեխնոլոգիաների ներդրմանը, որոնք 

պահանջում են պետական աջակցության տարբեր մեխանիզմների կիրառում: 2020 

թվականին բուսաբուծության զարգացման նպատակով հողօգտագործողներին 

տրամադրվել է 11 666,2 կիլոգրամ արևածաղկի, 417 611,5 կիլոգրամ կտավատի, 

22 638,0 կիլոգրամ սոյայի, 159 487,0 կիլոգրամ հնդկացորենի, 38 853,6 կիլոգրամ 

եգիպտացորենի, 112 563,0 կիլոգրամ սիսեռի, 188 180,0 կիլոգրամ ոլոռի, 18 900,0 

կիլոգրամ ոսպի, 5 000,0 կիլոգրամ լոբու, 36,0 կիլոգրամ սորգոյի, 15 508,0 կիլոգրամ 

առվույտի և 204 158,0 կիլոգրամ կորնգանի սերմեր: Հանքային պարարտանյութերից 

տրամադրվել է 516 050,0 կիլոգրամ ֆոսֆորական և 516 050,0 կիլոգրամ կալիումական 

պարարտանյութեր: Արդյունքում ցանվել է 1 923,8 հեկտար արևածաղիկ, 5 384,9 

հեկտար կտավատ, 299,0 հեկտար սոյա, 1 175,3 հեկտար հնդկացորեն, 2 377,3 հեկտար 

եգիպտացորեն, 701,8 հեկտար սիսեռ, 549,2 հեկտար ոլոռ, 90,0 հեկտար ոսպ, 50,0 

հեկտար լոբի, 3,0 հեկտար սորգո, 638,0 հեկտար առվույտ և 930,7 հեկտար կորնգան: 

Անհատույց ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվել բանջարեղեն և կարտոֆիլ 

մշակողներին: Աջակցության ծավալը կազմել է բանջարեղենի և կարտոֆիլի համար 

190 131 000 ՀՀ դրամ գումար` 633,77 հեկտարի դիմաց: Անհատույց ֆինանսական 

միջոցներ է տրամադրվել նաև ջերմատնային տնտեսությամբ զբաղվող թվով 179 

տնտեսավարողների, աջակցության ծավալը կազմել է 16 627 600 ՀՀ դրամ գումար՝ 

ընդհանուր 54 875 քառակուսի մետրի դիմաց: Ծրագրի իրականացման արդյունքում 

2019 թվականի համեմատ 2020 թվականին ավելացել են շուրջ 1,6 անգամ սոյայի, 2,5 

անգամ սիսեռի, 4,6 անգամ ոլոռի ցանքատարածքները: Շրջանառության մեջ է դրվել 

լոբու մշակությունը:  

4. Ծրագրում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են՝ 

1) բազմամյա տնկարկ՝ այգիներ, անկախ նրանց տարիքից, այդ թվում՝ պտղա-

հատապտղային տնկարկների բոլոր տեսակները (ծառեր և թփեր). 

2) տնկի՝ նուռ, խաղող, խնձոր, տանձ, սերկևիլ, զկեռ, կեռաս, բալ, սալոր, հոն, 

արևելյան խուրմա, դեղձ, ծիրան, նեկտար, նուշ, ընկույզ, տխիլ, թութ, թուզ, կիվի, 

ձիթենի, ազնվամորի, մոշ և այլ պտղատեսակ. 

3) բանջարաբոստանային մշակաբույսեր՝ պոմիդոր, պղպեղ, սմբուկ, վարունգ, 

սոխ, սխտոր, կաղամբ, գազար, բազուկ, լոբի, կարտոֆիլ, կանաչեղեն, ձմերուկ, սեխ, 

դդում և բամիա. 

4) դաշտավարություն՝  երկրագործության ճյուղ, որը գլխավորապես զբաղվում է 

պարենային, ինչպես նաև թելատու և կերային դաշտային բույսերի մշակությամբ. 

5) գարնանացան մշակաբույսեր՝ ոլոռ, սիսեռ, ոսպ, արևածաղիկ, սոյա, կտավատ, 

հլածուկ, հնդկացորեն, եգիպտացորեն և սորգո. 

6) բազմամյա կերային խոտաբույսեր (այսուհետ՝ կերային 

խոտաբույսեր)՝ առվույտ, ռայգրաս, կորնգան. 

7) ջերմատնային տնտեսություն՝ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աճեցման 

համար նախատեսված` աշխատանքային գործընթացների կատարման նպատակով 
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արտադրական համապատասխան գործիքներով հագեցված, ջեռուցվող կամ 

չջեռուցվող լուսաթափանց ծածկոցով արդյունաբերական, պաշտպանական կառույց. 

8) ավանդական տեխնոլոգիաներ՝ մշակաբույսերի աճեցման համար 

նախատեսված ջեռուցվող կամ չջեռուցվող լուսաթափանց ծածկոցով պաշտպանական 

կառույց. 

9) ժամանակակից տեխնոլոգիաներ՝ ջեռուցման, հովացման, ոռոգման, 

լուսավորության, օդափոխության և սնուցման լիարժեք ավտոմատացված 

վերահսկողությամբ կառավարման համակարգեր, որոնք տեղադրված են ջերմատան 

ներքին և/կամ արտաքին հատվածներում.  

10)  ցանքաշրջանառություն՝ գիտականորեն հիմնավորված, ժամանակի և 

միևնույն հողատարածության վրա գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և ցելերի 

հերթափոխություն: 

5. Գյուղատնտեսական որոշ մշակաբույսերի տեղական արտադրության 

ծավալներն ապահովում են ինքնաբավության ցածր մակարդակ և առաջնահերթ 

խնդիրը դրանց ցանքատարածությունների, արտադրության ծավալների ավելացումն 

ու ինքնաբավության մակարդակի հետագա բարձրացումն է, մասնավորապես, դա 

վերաբերում է գարնանացան մշակաբույսերին, կերային խոտաբույսերին և 

ծխախոտին: Հանրապետության բնակչությանը սննդամթերքով ապահովվածության, 

ինչպես նաև սպառողական շուկայի հագեցվածության հարցում հատուկ տեղ է տրվում 

նաև պտղաբուծությանը: 

6. Առաջնահերթ խնդիր է սեփական արտադրության հաշվին տեղական 

վերամշակող ընկերությունների կողմից մթերվող պտղատեսակների մրցունակության 

բարձրացումը, մթերման ծավալների ու արտադրվող արտադրանքի ավելացումը, 

անասնակերով ապահովվածության մակարդակի բարձրացումը, արտահանման 

համար մատակարարվող թարմ և վերամշակված պտուղների ծավալների ավելացումը, 

ինչպես նաև նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, որը բխում է նաև Արցախի 

Հանրապետության գյուղատնտեսության ռեսուրսային ներուժի լիարժեք 

օգտագործման անհրաժեշտությունից: 

7. Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից հողօգտագործողներին 

տրամադրվող պետական աջակցության շարունակական ծրագրերը նպաստում են 

տևականորեն չմշակված վարելահողերի շրջանառության մեջ ներգրավմանը, նոր 

այգիների հիմնադրմանը, բազմամյա տնկարկների և գյուղատնտեսական 

մշակաբույսերի ագրոտեխնիկական միջոցառումների բարելավմանը, 

ցանքատարածությունների, համախառն բերքի, գյուղացիական տնտեսությունների 

եկամուտների ավելացմանը և տնտեսական աճի ապահովմանը: 

8. Ծրագրով ներկայացվում են Արցախի Հանրապետությունում բազմամյա 

տնկարկների, գարնանացան և բանջարաբոստանային մշակաբույսերի, ջերմատնային 

տնտեսությունների և ծխախոտի մշակման տարածքների ավելացման խթանմանն 

ուղղված իրականացվելիք միջոցառումները և ակնկալվող արդյունքները: 

 

 2. ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

  

9. Դաշտավարության մեջ չափազանց կարևոր է ցանքաշրջանառության 

կիրառումը և ցանքատարածքների կառուցվածքի բարելավումը: Մեկ տեսակի 

կուլտուրայի տևական մշակությունը նույն դաշտում իջեցնում է բերքատվության 

մակարդակը: Դաշտավարության մեջ առանց մշակաբույսերի հաջորդափոխություն 

սահմանելու, հնարավոր չէ լուծել հողերի բերրիության ապահովման և կայուն բերքի 

ստացման խնդիրները: Ցանքաշրջանառությունը միայն մշակաբույսերի և ցելերի 

հաջորդականություն չէ, այլև ագրոտեխնիկական միջոցառումների համալիր, հողի 

մշակում, պարարտացում, հողատարման կանխարգելում, որոնց նպատակն է 

գյուղատնտեսական բույսերից կայուն և բարձր բերք ստանալը: Ժամանակն այն 

գործոնն է, երբ ցանքաշրջանառության մեջ ընդգրկված մշակաբույսերը և ցելերը նույն 
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դաշտում հաջորդում են մեկը մյուսին, իսկ տարածությունը՝ երբ յուրաքանչյուր 

դաշտում եղած մշակաբույսերը կամ ցելերը տվյալ ժամանակաշրջանում զբաղեցնում 

են որոշակի դաշտեր: 

10. Ցանքաշրջանառության մեջ ճիշտ ընտրված մշակաբույսերի մշակությունը 

բարելավում է հողի ֆիտոսանիտարական վիճակը, պաշտպանում է էռոզիայից, 

ավելացնում է օրգանական նյութերի քանակը և բարելավում ֆիզիկական 

հատկությունները: Այդ առումով գարնանացան մշակաբույսերի, կերային 

խոտաբույսերի, ծխախոտի, բանջարաբոստանային մշակաբույսերի մշակությունը 

կարևորվում է ցանքաշրջանառության լավագույն բաղադրիչ լինելու, պարենային որոշ 

մթերքների ինքնաբավության մակարդակի բարձրացման, անասնակերերի կայուն 

բազայի ստեղծման տեսանկյունից, իսկ ոռոգման կաթիլային համակարգերի 

կիրառումն ապահովում է մշակվող պտղատեսակների մրցունակության 

բարձրացումը, մթերման ծավալների ու արտադրվող արտադրանքի ավելացումը: 

11. Ծրագրի նպատակներն ու խնդիրներն են ՝ 

1) բարձրացնել պտղաբուծության ճյուղի արդյունավետությունը, ապահովել 

երկրի բնակչության կարիքները հայրենական արտադրության թարմ և վերամշակված 

պտուղներով, խթանել արտաքին շուկաներում ինքնաբավության կարիք ունեցող 

պտուղների (նուռ, խաղող, խնձոր, տանձ, սերկևիլ, զկեռ, կեռաս, բալ, սալոր, հոն, 

արևելյան խուրմա, դեղձ, ծիրան, նեկտար, նուշ, ընկույզ, տխիլ, թութ, թուզ, կիվի, 

ձիթենի, ազնվամորի, մոշ և այլն) արտադրությունը, նվազեցնել ներմուծումը և 

ավելացնել արտահանման ծավալները. 

2) ինտենսիվ պտղաբուծության զարգացման խթանման միջոցով իրականացնել 

պտղաբուծության աշխարհագրության ընդլայնման քաղաքականությունը. 

3) ապահովել վերամշակող ձեռնարկությունների համար անհրաժեշտ 

քանակությամբ հումք, այդ վերամշակող ձեռնարկությունների զարգացմամբ և 

քանակական աճով ապահովել դրանց կողմից օգտագործվող հումքի պահանջարկի 

բարձրացումը. 

4) գարնանացան մշակաբույսերի բերքի ինքնաբավության մակարդակի 

բարձրացումը, կերային խոտաբույսերի բերքի ապահովվածությունը, սպառման 

համար անհրաժեշտ ներկրման քանակի նվազեցումը. 

5) ցանքաշրջանառության կիրառմամբ գարնանացան մշակաբույսերի, կերային 

խոտաբույսերի ցանքատարածությունների ու համախառն բերքի ծավալների և 

գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսավարող սուբյեկտների եկամուտների 

ավելացումը. 

6) տարեկան մշակվող հողատարածքների ավելացումը, ագրոտեխնիկական 

միջոցառումների ժամանակին կատարումը, ցանքաշրջանառության ապահովումը, 

բարձր ծլունակությամբ սերմերի օգտագործումը, ցանքի նորմաների պահպանումը: 

 

3. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

 

12. Ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները՝ 

1) տնկիների արժեքի մասնակի սուբսիդավորում.  

2) գարնանացան մշակաբույսերի սերմերի արժեքի մասնակի սուբսիդավորում և 

լրավճարի տրամադրում. 

3) կերային խոտաբույսերի մշակությամբ զբաղվող անձանց անհատույց 

ֆինանսական միջոցների տրամադրում. 

4) բանջարաբոստանային մշակաբույսերի մշակությամբ զբաղվող անձանց 

անհատույց ֆինանսական միջոցների տրամադրում. 

5) ջերմատնային տնտեսությամբ զբաղվող անձանց անհատույց ֆինանսական 

միջոցների տրամադրում. 

6) նոր ջերմատնային տնտեսություն կառուցող անձանց անհատույց 

ֆինանսական միջոցների տրամադրում. 
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7) ծխախոտի մշակությունից ստացված բերքի իրացման (մթերման) դիմաց 

լրավճարի տրամադրում. 

8) կարկտապաշտպան ցանցերի տեղադրման դեպքում անհատույց 

ֆինանսական միջոցների տրամադրում: 

13. Սույն ծրագրի 12-րդ կետով նախատեսված միջոցառումների 

ֆինանսավորումն իրականացվում է յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեով այդ 

նպատակով նախատեսված միջոցներով: 

14. Սույն ծրագրի շրջանակներում պետական աջակցությունը կտրամադրվի այն 

անձանց, որոնք չունեն գյուղատնտեսության ոլորտում ծագած հարաբերություններից 

բխող նախորդ տարիներից կուտակված չմարված պարտավորություններ (հողի հարկ, 

վարձավճար, մատակարարված ոռոգման ջրի դիմաց պարտք, Արցախի 

Հանրապետության գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի 

(այսուհետ՝ հիմնադրամ) հանդեպ ժամկետանց պարտքեր), որը հավաստվում է 

համապատասխան փաստաթղթով: 

15. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության 

նախարարությունը (այսուհետ՝ նախարարություն) համակարգում և վերահսկում է 

ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման գործընթացը: 

16. Տեղական ինքնակառավարման մարմինները (Ստեփանակերտ քաղաքում՝ 

նախարարությունը), հիմք ընդունելով նախարարության կողմից սահմանված 

ժամկետները, ընդունում են գարնանացան մշակաբույսերի, կերային խոտաբույսերի, 

բանջարաբոստանային մշակաբույսերի, ջերմատնային տնտեսությամբ և 

այգեգործությամբ զբաղվող, ինչպես նաև նոր ջերմատնային տնտեսություն կառուցող 

հողօգտագործողների հայտերը: Հայտերի հետ միաժամանակ տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններին (Ստեփանակերտ քաղաքում՝ նախարարություն) 

են ներկայացվում համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող 

գյուղատնտեսական նշանակության տարածքների նկատմամբ սեփականության, 

վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման 

վկայականների (այսուհետ՝ վկայական), իսկ վերաբնակեցման տարածքներում 

վկայականի բացակայության դեպքում՝ համայնքի ղեկավարի կողմից տրված 

համապատասխան տեղեկանքի և անձնագրերի պատճենները: Տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններն ընդհանրացնում և շրջանների վարչակազմեր են 

ներկայացնում իրենց կողմից հաստատված տեղեկանք՝ նշելով հողօգտագործողի 

անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձնագրային տվյալները, վկայականի համարը և 

դրանց մշակության համար նախատեսված տարածքների մակերեսները՝ կցելով նաև 

հայտերի, վկայականի կամ համապատասխան տեղեկանքի պատճենները: 

Համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող պետական սեփականություն 

համարվող գյուղատնտեսական նշանակության տարածքների վարձակալները 

փաստաթղթերը ներկայացնում են համապատասխան շրջանի վարչակազմի 

աշխատակազմի գյուղատնտեսության բաժին: 

17. Տնկիների արժեքի մասնակի սուբսիդավորում՝ 

1) Արցախի Հանրապետության սեփականության, վարձակալության և 

անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացված տարածքներում նվազագույնը 

0,5 հեկտար (ամբողջական հողատարածքում), իսկ առավելագույնը 10 հեկտար 

մակերեսով հողատարածքում այգի հիմնադրելու դեպքում իրականացվում է 

հողօգտագործողների կողմից սեփական միջոցներով ձեռք բերված տնկիների արժեքի 

մասնակի սուբսիդավորում՝ մեկ տնկիի դիմաց առավելագույնը 1 000 ՀՀ դրամ՝ 

համաձայն N 1 աղյուսակի. 

2) սույն միջոցառումից օգտվելու պարտադիր պայման է հանդիսանում 

նվազագույնը 0,5 հեկտար (ամբողջական հողատարածքում), իսկ առավելագույնը 10 

հեկտար մակերեսով հողատարածքում այգի հիմնադրելու նպատակով հայտի 

ներկայացումը, այդ հողատարածքը ոռոգման ջրով ապահովված լինելը 

(բացառությամբ 500 մետր և ավելի բարձր գոտիներում հիմնադրելու դեպքում), 



38 
 

համայնքի վարչական սահմաններից դուրս գտնվող, պետական սեփականություն 

համարվող գյուղատնտեսական նշանակության տարածքների դեպքում՝ շրջանի 

վարչակազմի, իսկ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող գյուղատնտեսական 

նշանակության տարածքների դեպքում՝ համայնքի ղեկավարի կողմից տրված 

տեղեկանքը կատարված տունկի մասին. 

3) սույն կետի 2-րդ ենթակետում նշված տեղեկանքը ստորագրում է նաև 

համապատասխան շրջանի համայնքը սպասարկող գյուղատնտեսը. 

4) Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերը ընդհանրացնում և 2 

փուլով՝ մինչև յուրաքանչյուր տարվա մայիսի 1-ը և դեկտեմբերի 1-ը նախարարություն 

են ներկայացնում սույն կետի շրջանակներում ընդգրկված հողօգտագործողների 

վերաբերյալ տեղեկությունները՝ համաձայն N 2 աղյուսակի. 

5) սույն կետով սահմանված տնկիների արժեքի մասնակի սուբսիդավորման 

գործընթացն ապահովելու նպատակով Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և 

գյուղատնտեսության նախարարի (այսուհետ՝ նախարար) հրամանով ստեղծվում է 

հանձնաժողով. 

6) հանձնաժողովը Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի 

կողմից պտղատու և (կամ) հատապտղատու այգիներ հիմնադրած 

հողօգտագործողների մասին տեղեկությունների ներկայացման վերջնաժամկետից 

հետո, ուսումնասիրում է ներկայացված փաստաթղթերը, ստուգում դրանց 

ճշտությունը, տասնօրյա ժամկետում ընդհանրացնում և հիմնադրամ է ներկայացնում 

դրական եզրակացություն ստացած այգի հիմնադրած հողօգտագործողների ցանկը՝ 

նշելով հողօգտագործողի տվյալները և սուբսիդավորման չափը՝ պետական 

աջակցության տրամադրման գործընթացն ապահովելու նպատակով: 

18. Գարնանացան մշակաբույսերի սերմերի արժեքի մասնակի սուբսիդավորում և 

լրավճարի տրամադրում՝ 

1) Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչական սահմաններում 

սեփականության, վարձակալության և անհատույց օգտագործման իրավունքով 

հատկացված վարելահողերում նվազագույնը 0,5 հեկտար (մեկ ամբողջական 

հողատարածքում) մակերեսով հողատարածքում գարնանացան մշակաբույսեր 

մշակելու համար հողօգտագործողների կողմից  ցանված մշակաբույսերի սերմի դիմաց 

տրամադրվում է անհատույց ֆինանսական աջակցություն՝ 1 հեկտարի համար 

սահմանված համապատասխան քանակությամբ սերմի արժեքի 70 տոկոսի չափով, 

բացառությամբ եգիպտացորենի, որի համար սահմանվում է սերմի արժեքի 50 տոկոսի 

չափով՝ համաձայն N 3 աղյուսակի. 

2) Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերը ընդհանրացնում և 

մինչև յուրաքանչյուր տարվա հունիսի 1-ը նախարարություն են ներկայացնում ցանք 

կատարած հողօգտագործողների ցանկը, ցանված սերմի դիմաց անհատույց 

ֆինանսական աջակցություն ստանալու նպատակով՝ կցելով գարնանացան 

մշակաբույսի սերմի նմուշի լաբորատոր փորձարկման արձանագրության,  

հայտատուի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենները, հողամասի 

(ցանքատարածություն համարվող) նկատմամբ սեփականության, վարձակալության 

կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականների, 

իսկ վերաբնակեցման տարածքներում վկայականի բացակայության դեպքում՝ 

համայնքի ղեկավարի կողմից տրված համապատասխան տեղեկանքի և անձնագրերի 

պատճենները, հողամասի սեփականատիրոջ գրավոր համաձայնությունը՝ 

հողատարածքում ցանք կատարելու վերաբերյալ. 

3) սույն միջոցառումից օգտվելու պարտադիր պայման է հանդիսանում 

համայնքի վարչական սահմաններից դուրս գտնվող պետական սեփականություն 

համարվող գյուղատնտեսական նշանակության տարածքների դեպքում՝ շրջանի 

վարչակազմի, իսկ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող գյուղատնտեսական 

նշանակության տարածքների դեպքում՝ համայնքի ղեկավարի կողմից տրված 

տեղեկանքը՝ եգիպտացորենի և արևածաղկի մշակաբույսերի դեպքում ոռոգման ջրով 
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ապահովված լինելու կամ, ելնելով նշված հողատարածքում արձանագրված 

օդերևութաբանական ցուցանիշներից, տվյալ մշակաբույսերի մշակության համար 

պահանջվող կլիմայական գոտուն հողատարածքի համապատասխանության մասին.  

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկանքը ստորագրում է նաև 

համապատասխան շրջանի համայնքը սպասարկող գյուղատնտեսը. 

5) պետական աջակցություն կտրամադրվի այն հողօգտագործողներին, ովքեր 

հանրապետության գոտիական առանձնահատկություններին համապատասխան 

(ցանքաշրջանառություն կիրառելու անհրաժեշտ պայմանների առկայության դեպքում) 

կիրառում են ցանքաշրջանառություն. 

6) գարնանացան մշակաբույսերի սերմերի արժեքի մասնակի սուբսիդավորման 

գործընթացն ապահովելու նպատակով նախարարի հրամանով ստեղծվում է 

հանձնաժողով. 

7) հանձնաժողովը Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի 

կողմից ցանք կատարած հողօգտագործողների մասին տեղեկությունների 

ներկայացման վերջնաժամկետից հետո, ուսումնասիրում է ներկայացված 

փաստաթղթերը, ստուգում դրանց ճշտությունը և սերմերի նպատակային 

օգտագործումը, տասնօրյա ժամկետում ընդհանրացնում և հիմնադրամ է 

ներկայացնում դրական եզրակացություն ստացած հողօգտագործողների ցանկը՝ 

նշելով հողօգտագործողի տվյալները և տրամադրվող ֆինանսական միջոցների չափը, 

պետական աջակցության տրամադրման գործընթացն ապահովելու նպատակով. 

8) միջոցառման մեջ ընդգրկված մշակաբույսերի մշակության համար ցանված 

սերմերի արժեքի մասնակի սուբսիդավորումը կիրականացվի մինչև յուրաքանչյուր 

տարվա սեպտեմբերի 1-ը, նախարարության կողմից ներկայացված համապատասխան 

տեղեկությունների հիման վրա. 

9) Արցախի Հանրապետությունում սեփականության, վարձակալության և 

անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացված վարելահողերում մշակած 

գարնանացան մշակաբույսերից ստացված բերքի հիմնադրամի պահեստներում 

իրացման (մթերման) 1 կիլոգրամի դիմաց տրամադրվում է լրավճար` համաձայն N 3 

աղյուսակի. 

10) հիմնադրամը յուրաքանչյուր տարվա բերքի մթերման գործընթացն 

ավարտելուց հետո, տեղեկություններ է ներկայացնում նախարարություն (ոչ ուշ, քան 

մինչև նոյեմբերի 30-ը)՝ նշելով բերք հանձնած հողօգտագործողի անունը, ազգանունը, 

հայրանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի համարը, մթերված բերքի քանակը. 

11) նախարարությունը սույն կետի 10-րդ ենթակետում նշված 

տեղեկությունները ստանալուց հետո, տասնօրյա ժամկետում ընդհանրացնում և 

կազմակերպում է պետական աջակցության տրամադրման գործընթացը. 

12) հիմնադրամը համապատասխան ֆինանսական միջոցները ստանալուց 

հետո, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում հողօգտագործողներին է վճարում 

բերքի իրացման (մթերման) դիմաց սահմանված լրավճարները: 

19. Կերային խոտաբույսերի մշակությամբ զբաղվող անձանց անհատույց 

ֆինանսական միջոցների տրամադրում՝ 

 1) Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչական սահմաններում 

սեփականության, վարձակալության և անհատույց օգտագործման իրավունքով 

հատկացված վարելահողերում կերային խոտաբույսերի մշակությամբ զբաղվող 

հողօգտագործողներին յուրաքանչյուր տարվա նոր ցանքի դեպքում մեկ հեկտարի 

դիմաց տրամադրվում է 50 000 ՀՀ դրամի չափով անհատույց ֆինանսական 

աջակցություն. 

2) Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերը ընդհանրացնում և 

մինչև յուրաքանչյուր տարվա մայիսի 1-ը և դեկտեմբերի 1-ը, երկու փուլով 

նախարարություն են ներկայացնում սույն կետի 1-ին ենթակետում ընդգրկված 

հողօգտագործողների վերաբերյալ տեղեկություններ՝ համաձայն N 4 աղյուսակի. 
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3) սույն միջոցառման 1-ին կետով սահմանված անհատույց ֆինանսական 

միջոցների տրամադրման գործընթացն ապահովելու նպատակով նախարարի 

հրամանով ստեղծվում է հանձնաժողով. 

4) հանձնաժողովն Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի 

կողմից տեղեկությունների ներկայացման վերջնաժամկետից հետո, ուսումնասիրում է 

ներկայացված փաստաթղթերը, ստուգում դրանց ճշտությունը, տասնօրյա ժամկետում 

ընդհանրացնում և հիմնադրամ է ներկայացնում դրական եզրակացություն ստացած՝ 

կերային խոտաբույսերի մշակությամբ զբաղվող հողօգտագործողների ցանկը՝ նշելով 

տվյալները և տրամադրվող ֆինանսական միջոցների չափը՝ պետական աջակցության 

տրամադրման գործընթացն ապահովելու նպատակով. 

5) սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված աջակցությունն անհատույց 

կտրամադրվի հիմնադրամի միջոցով՝ հանձնաժողովի կողմից ներկայացված 

համապատասխան տեղեկությունների հիման վրա: 

20. Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի մշակությամբ և (կամ) ջերմատնային 

տնտեսությամբ զբաղվող անձանց անհատույց ֆինանսական միջոցների տրամադրում՝ 

1) Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչական սահմաններում 

սեփականության, վարձակալության և անհատույց օգտագործման իրավունքով 

հատկացված վարելահողերում հողօգտագործողներին անհատույց տրամադրվում է՝  

ա. բանջարաբոստանային մշակաբույսեր մշակելու համար 1 հեկտարի դիմաց 

300 000 ՀՀ դրամ միանվագ գումար (պարտադիր պայման է հանդիսանում մեկ 

հողակտորի մակերեսը ոչ պակաս, քան 0,25 հեկտար լինելը (ամբողջական 

հողատարածք)), 

բ. ջեռուցվող ջերմատնային տնտեսությամբ զբաղվողներին՝ 1 հեկտարի դիմաց      

6 000 000 ՀՀ դրամ (1 քառակուսի մետրի դիմաց՝ 600 ՀՀ դրամ), չջեռուցվող 

ջերմատնային  տնտեսությամբ զբաղվողներին՝ 1 հեկտարի դիմաց  3 000 000 ՀՀ դրամ 

(1 քառակուսի մետրի դիմաց՝ 300 ՀՀ դրամ) (պարտադիր պայման է հանդիսանում մեկ 

ջերմատնային տնտեսության մակերեսը ոչ պակաս, քան 100 քառակուսի մետր լինելը). 

2) Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերը ընդհանրացնում և 

մինչև յուրաքանչյուր տարվա մայիսի 1-ը և օգոստոսի 1-ը, երկու փուլով 

նախարարություն են ներկայացնում սույն կետի 1-ին ենթակետի «ա» 

պարբերությունում ընդգրկված հողօգտագործողների վերաբերյալ տեղեկություններ՝ 

համաձայն N 5 աղյուսակի. 

3) Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերը ընդհանրացնում և 

մինչև յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 1-ը նախարարություն են ներկայացնում 

սույն կետի 1-ին ենթակետի «բ» պարբերությունում ընդգրկված հողօգտագործողների 

վերաբերյալ տեղեկություններ՝ համաձայն N 6 աղյուսակի. 

4) սույն միջոցառման 1-ին կետով սահմանված անհատույց ֆինանսական 

միջոցների տրամադրման գործընթացն ապահովելու նպատակով նախարարի 

հրամանով ստեղծվում է հանձնաժողով. 

5) հանձնաժողովն Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի 

կողմից տեղեկությունների ներկայացման վերջնաժամկետից հետո, ուսումնասիրում է 

ներկայացված փաստաթղթերը, ստուգում դրանց ճշտությունը, տասնօրյա ժամկետում 

ընդհանրացնում և հիմնադրամ է ներկայացնում դրական եզրակացություն ստացած՝ 

բանջարաբոստանային մշակաբույսերի մշակությամբ և (կամ) ջերմատնային 

տնտեսությամբ զբաղվող հողօգտագործողների կամ տնտեսավարողների ցանկը՝ 

նշելով տվյալները և տրամադրվող ֆինանսական միջոցների չափը՝ պետական 

աջակցության տրամադրման գործընթացն ապահովելու նպատակով. 

6) սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված աջակցությունն անհատույց 

կտրամադրվի հիմնադրամի միջոցով՝ հանձնաժողովի կողմից ներկայացված 

համապատասխան տեղեկությունների հիման վրա: 

21. Նոր ջերմատնային տնտեսություն կառուցող անձանց անհատույց 

ֆինանսական միջոցների տրամադրում՝ 
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1) Արցախի Հանրապետության սեփականության, վարձակալության և 

անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացված վարելահողերում և տնամերձ 

տարածքներում նոր հիմնադրված ավանդական՝ նվազագույնը 100 քառակուսի մետր 

(մեկ ամբողջական տարածքով) ու ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցված՝ 

նվազագույնը 500 քառակուսի մետր (մեկ ամբողջական տարածքով) ընդհանուր 

մակերեսով ջերմատնային տնտեսությունների կառուցման դիմաց անհատույց 

տրամադրվում է ֆինանսական միջոցներ՝ 1 քառակուսի մետրի հաշվով ավանդական 

ջերմատնային տնտեսության կառուցման դեպքում 8 000 ՀՀ դրամ, իսկ ժամանակակից 

տեխնոլոգիաներով հագեցած ջերմատնային տնտեսության կառուցման դեպքում 22 000 

ՀՀ դրամ. 

2) հայտատուները մինչև յուրաքանչյուր տարվա դեկտեմբերի 1-ը հայտերը 

ներկայացնում են նախարարություն՝ համաձայն N 1 ձևի. 

3) սույն կետի 1-ին ենթակետով սահմանված անհատույց ֆինանսական 

միջոցների տրամադրման գործընթացն ապահովելու նպատակով նախարարի 

հրամանով ստեղծվում է հանձնաժողով. 

4) հանձնաժողովը տասնօրյա ժամկետում ուսումնասիրում է ներկայացված 

փաստաթղթերը, ստուգում դրանց ճշտությունը: Դրական եզրակացություն ստացած 

շահառուների կողմից ջերմատնային տնտեսությունների կառուցման աշխատանքներն 

ավարտելուց հետո՝ աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում տասնօրյա 

ժամկետում ընդհանրացնում և հիմնադրամ է ներկայացնում դրական եզրակացություն 

ստացած ջերմատնային տնտեսություն կառուցած հայտատուների ցանկը՝ նշելով 

տվյալները և տրամադրվող ֆինանսական միջոցների չափը՝ պետական աջակցության 

տրամադրման գործընթացն ապահովելու նպատակով. 

5) սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված աջակցությունն անհատույց 

կտրամադրվի հիմնադրամի միջոցով՝ հանձնաժողովի կողմից ներկայացված 

համապատասխան տեղեկությունների հիման վրա: 

22. Ծխախոտի մշակությունից ստացված բերքի իրացման (մթերման) դիմաց 

լրավճարի տրամադրում՝ 

1) Արցախի Հանրապետությունում սեփականության, վարձակալության և 

անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացված վարելահողերում մշակած 

ծխախոտից ստացված բերքի իրացման (մթերման) դիմաց տրամադրվում է լրավճար՝ 1 

կիլոգրամի դիմաց 20 ՀՀ դրամ գումարի չափով. 

2) լրավճարը տրամադրվում է Արցախի Հանրապետության տարածքում գործող 

ընկերություններին մթերված բերքի դիմաց. 

3) մթերող ընկերությունները յուրաքանչյուր տարվա ծխախոտի բերքի (հումքի) 

մթերման գործընթացն ավարտելուց հետո, տեղեկություններ են ներկայացնում 

նախարարություն (ոչ ուշ, քան մինչև նոյեմբերի 30-ը)՝ նշելով բերք հանձնած 

հողօգտագործողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի 

համարը, մթերված բերքի քանակը. 

4) սույն միջոցառման ֆինանսավորումն իրականացվում է յուրաքանչյուր 

տարվա պետական բյուջեով այդ նպատակով նախատեսված միջոցներով. 

5) մթերող ընկերությունները համապատասխան ֆինանսական միջոցները 

ստանալուց հետո, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում հողօգտագործողներին են 

վճարում ծխախոտի բերքի իրացման (մթերման) դիմաց սահմանված լրավճարը: 

23. Կարկտապաշտպան ցանցերի տեղադրման դեպքում անհատույց 

ֆինանսական միջոցների տրամադրում՝ 

1) Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչական սահմաններում սեփա-

կանության, վարձակալության և անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացված 

վարելահողերում հիմնադրված այգիներում և ջերմատնային տնտեսություններում 

ռիսկերի մեղմման գործընթացում ռազմավարական մեծ նշանակություն ունեցող կար-

կտահարության դեմ պայքարում սեփական միջոցներով կարկտապաշտպան ցանցի 

տեղադրման դեպքում անհատույց տրամադրվում է՝ շպալերային (հենասյունային) 
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մշակությամբ հիմնադրված  այգիների դեպքում՝ 3 000 000 ՀՀ դրամ մեկ հեկտարի 

դիմաց, հիմնադրված և նոր հիմնադրվող խաղողայգիների, հատապտղանոցների և 

ինտենսիվ մշակությամբ այգիների դեպքում՝ 6 000 000 ՀՀ դրամ մեկ հեկտարի դիմաց, 

իսկ ջերմատնային տնտեսությունների դեպքում՝ 250 ՀՀ դրամ մեկ քառակուսի մետրի 

հաշվով. 

2) սույն միջոցառումից օգտվելու պարտադիր պայման է հանդիսանում 

նվազագույնը 0,5 (ամբողջական հողատարածք) և առավելագույնը 10 հեկտար 

մակերեսով այգու առկայությունը, իսկ ջերմատնային տնտեսությունների դեպքում՝ 

նվազագույնը 100 քառակուսի մետր (մեկ ամբողջական տարածքով) մակերեսի 

առկայությունը. 

3) Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերը ընդհանրացնում և 

մինչև յուրաքանչյուր տարվա դեկտեմբերի 1-ը նախարարություն են ներկայացնում 

սույն կետի 1-ին ենթակետում ընդգրկված հողօգտագործողների վերաբերյալ 

տեղեկություններ՝ համաձայն N 7 աղյուսակի. 

4) սույն կետի 1-ին ենթակետով սահմանված անհատույց ֆինանսական 

միջոցների տրամադրման գործընթացն ապահովելու նպատակով նախարարի 

հրամանով ստեղծվում է հանձնաժողով. 

5) հանձնաժողովն Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի 

կողմից տեղեկությունների ներկայացման վերջնաժամկետից հետո, ուսումնասիրում է 

ներկայացված փաստաթղթերը, ստուգում դրանց ճշտությունը, տասնօրյա ժամկետում 

ընդհանրացնում և հիմնադրամ է ներկայացնում դրական եզրակացություն ստացած՝ 

կարկտապաշտպան ցանցեր տեղադրած շահառուների ցանկը՝ նշելով տվյալները և 

տրամադրվող ֆինանսական միջոցների չափը՝ պետական աջակցության 

տրամադրման գործընթացն ապահովելու նպատակով. 

6) սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված աջակցությունն անհատույց 

կտրամադրվի հիմնադրամի միջոցով՝ հանձնաժողովի կողմից ներկայացված 

համապատասխան տեղեկությունների հիման վրա: 

 

4. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԻՑ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

  

24. Սույն ծրագրի իրականացումից ակնկալվող արդյունքներն են` 

1) գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության և ստացվող բերքի 

որակի բարձրացում. 

2) մոլախոտային բուսականության, հիվանդությունների և վնասատուների դեմ 

պայքարի անհրաժեշտության նվազեցում: 

25. Ծրագրի իրականացումից յուրաքանչյուր տարի նախատեսվում է՝ 

1) զարգացնել այգեգործությունը՝ յուրաքանչյուր տարի հասցնելով ավելի քան 

150 հեկտարի.  

2) ցանել ավելի քան 10 000 հեկտար գարնանացան մշակաբույսեր. 

3) ֆինանսական միջոցներ տրամադրել շուրջ 300 հեկտար բանջարաբոս-

տանային մշակաբույսերի մշակության համար. 

4) ֆինանսական միջոցներ տրամադրել շուրջ 6 հեկտար ջերմատնային 

պայմաններում աճեցվող մշակաբույսերի մշակության համար. 

5) ֆինանսական միջոցներ տրամադրել շուրջ 2,25 հեկտար ջերմատների 

կառուցման համար. 

6) վերամշակող ընկերություններում հողօգտագործողներից մթերել ստացված 

ծխախոտի ամբողջ հումքը. 

7) ֆինանսական միջոցներ տրամադրել շուրջ 24 հեկտար կարկտապաշտպան 

ցանցերի տեղադրման համար: 

26. Գարնանացան մշակաբույսերը և բանջարաբոստանային մշակաբույսերը 

հումք են հանդիսանում վերամշակող ընկերությունների համար: Յուղատու 

մշակաբույսերի վերամշակումից ստացված ձեթը, ընդեղեն մշակաբույսերից՝ հատիկը, 
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հնդկացորենից` հնդկաձավարը և բանջարաբոստանային մշակաբույսերից` 

պահածոները հանդիսանում են առաջին անհրաժեշտության պարենամթերք և ունեն 

մեծ դեր ու նշանակություն մարդու օրգանիզմի նորմալ գործունեության համար: 

Կերային խոտաբույսերից ստացվում է անասնակեր, որը կնպաստի 

անասնաբուծության զարգացմանը: 

27. Ծրագրի իրագործման համար պահանջվող ներդրումները 2021 թվականի 

համար ներկայացված են N 8 աղյուսակում: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ  ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Աղյուսակ N 1 

Արցախի Հանրապետության  շրջաններում 1 հեկտար պտղատու և հատապտղատու 

այգիների հիմնադրման համար անհրաժեշտ տնկիների քանակը և արժեքի մասնակի 

սուբսիդավորման գումարն ըստ մշակության տեխնոլոգիայի 

 

Հ/Հ 
Պտղա-

տեսակը 

Տնկման սխեման                   

ըստ մշակության 

տեխնոլոգիայի 

(միջշարային x 

միջբնային) 

Մեկ հեկտարի 

հաշվով տնկիների 

քանակն ըստ 

մշակության 

տեխնոլոգիայի 

(հատ) 

Փոխհատուցման 

ենթակա գումարը 

 (ՀՀ դրամ) 

ավան-

դական 

ինտեն-

սիվ 

ավան-

դական 

ինտեն-

սիվ 

ավան-

դական 
Ինտենսիվ 

1 Նռնենի 4x4 4x2,5 625 1 000 100 000 150 000 

2 Խաղող 3x2 3x1 1 667 3 334 1 000 000 2 000 000 

3 Խնձորենի 5x4 4x2,5 500 1 000 300 000 600 000 

4 Տանձենի 5x5 4x3 400 833 320 000 800 000 

5 սերկևիլենի 5x4 4x3 500 833 400 000 650 000 

6 Զկռենի 5x4 5x3,5 500 570 500 000 570 000 

7 կեռասենի  6x6 4x3 278 833 208 500 800 000 

8 Բալենի 6x6 4x3 278 833 208 500 800 000 

9 Սալորենի 5x5 5x3 400 667 300 000 500 000 

10 Նշենի 5x5 4x3 400 833 260 000 800 000 

11 Հոնենի 5x4 5x3 500 667 500 000 650 000 

12 
արևելյան 

խուրմա 
5x5 5x2 400  1 000 320 000   800 000  

13 Ընկուզենի 10x10 8x6 100 208 100 000 200 000 

14 Տխլենի 5x4 5x2,5 500 800 175 000 280 000 

15 Թթենի 10x10   100   100 000   

16 Թզենի 6x6 5x4 278 500 139 000 500 000 

17 Կիվի   3x2   1 667   1 000 000 

18 Ձիթենի 6x6 4x4 278 625 278 000 625 000 

19 Դեղձ 

5x5 4x3 400 833 260 000 800 000 20 Ծիրան 

21 Նեկտար 

22 Ազնվամորի   2x0,5   10 000   1 500 000 

23 Մոշենի   2x1   5 000   1 500 000 

24 Այլ         200 000   

 

Աղյուսակ N 2 
Արցախի Հանրապետության շրջաններում նոր հիմնադրված 

 պտղատու և հատապտղատու այգիների մասին 

 

Հ/Հ Համայնք 

Ազգանուն, 

անուն, 

հայրանուն 

Անձնագրային 

տվյալները 

Պտղա-

տեսակը 

Տարածքը   

(հա) 

Մշակության 

տեխնոլոգիան 

1             

2             

3             

…             

Ընդամենը՝ շրջանում     
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Աղյուսակ N 3 

 

Գարնանացան մշակաբույսերի սերմացուի արժեքի մասնակի  

սուբսիդավորման, աջակցության չափի և տրամադրվող լրավճարի մասին 

 
Աղյուսակ N 4 

 
Արցախի Հանրապետությունում կերային խոտաբույսերի  

մշակությամբ զբաղվող հողօգտագործողների վերաբերյալ 

 

Հ/հ Համայնք 
Ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

Անձնագրային 

տվյալները 

Ընդհանուր մակերեսը 

(հեկտար) 

1         

2         

3         

…         

Ընդամենը՝ շրջանում     

 

Աղյուսակ N 5 

 

Արցախի Հանրապետությունում բանջարաբոստանային մշակաբույսերի  

մշակությամբ զբաղվող հողօգտագործողների վերաբերյալ 

 

 
 

 

Հ/Հ Մշակաբույսը 

Ցանքի 

նորման 

(կգ/հա) 

Սերմացուի  

արժեքի 

մասնակի 

սուբսիդա-

վորում  

(%) 

Սերմացուի մեկ 

կիլոգրամի դիմաց 

տրամադրվող 

աջակցության 

չափը ոչ ավելի, 

քան  (ՀՀ դրամ) 

Մթերված 

արտադրանքի 

մեկ կիլոգրամի 

դիմաց տրամա-

դրվող լրավճար           

  (ՀՀ դրամ)                     

1 
Եգիպտացո-

րեն (հատիկ) 
20 50 1 500 10 

2 Հնդկացորեն 100 

70 

350 15 

3 Արևածաղիկ 4 2 500 40 

4 Կտավատ 60 450 15 

5 Սոյա 60 400 50 

6 Հլածուկ 6 600 50 

7 Սիսեռ  100 700 30 

8 Ոսպ 150 500 30 

9 Ոլոռ 200 250 30 

10 Սորգո 12 1 000 10 

Հ/հ Համայնք 
Ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

Անձնագրային 

տվյալները 

Ընդհանուր մակերեսը 

(հեկտար) 

1         

2         

3         

…         

Ընդամենը՝ շրջանում     
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Աղյուսակ N 6 

 

Արցախի Հանրապետությունում ջերմատնային տնտեսությամբ  

զբաղվող հողօգտագործողների վերաբերյալ 

 

Հ/հ Համայնք 

Ազգանուն, 

անուն, 

հայրանուն 

Անձնագրային 

տվյալները 

Ընդհանուր 

մակերեսը 

(քառ.մետր) 

որից՝ 

ջեռուցվող չջեռուցվող 

1             

2             

3             

…             

Ընդամենը՝ շրջանում         

 
Աղյուսակ N 7 

             

 Արցախի Հանրապետությունում կարկտապաշտպան ցանցեր  

տեղադրող հողօգտագործողների վերաբերյալ 

 

Հ/հ Համայնք 
Ազգանուն, անուն, 

հայրանուն 

Անձնագրային 

տվյալները 

Այգիներ   

 (հա) 

Ջերմատնային տնտեսու-

թյուն (քառ.մետր) 

1           

2           

3           

…           

Ընդամենը՝ շրջանում       

 

 
Ձև 1 

Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի 

 և գյուղատնտեսության նախարարություն 

 

Հ Ա Յ Տ 

Դիմող _______________________________________________________________________ 

     (ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի անունը (անվանումը)) 

 

Բնակության վայրը (գտնվելու վայրը) և  

հեռախոսահամարը __________________________________________________________ 

Անձնագրի և հանրային ծառայությունների համարանիշի  

կամ սոցիալական քարտի համարները________________________________________ 

Պետական գրանցման վկայականի համարը___________________________________ 

Գործունեության իրականացման վայրը ______________________________________ 

Նախատեսվում է կառուցել _____________ քառակուսի մետր մակերեսով (ավանդական 

կամ ժամանակակից տեխնոլոգիաներով) ջերմատուն 

Հայտին կից ներկայացվում են` 

 Ջերմատան կառուցման համար գործարար ծրագիր 

 Ֆիզիկական անձի անձնագրի և հանրային ծառայությունների համարանիշի կամ 

սոցիալական քարտի պատճենները 

 Իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականի պատճենը  

 Գործունեության իրականացման վայրի նկատմամբ իրավունքը հաստատող 

փաստաթղթի պատճենը (առկայության դեպքում) 
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 Անշարժ գույքի նկատմամբ համասեփականատերերի առկայության դեպքում՝ 

նոտարական կարգով վավերացված անշարժ գույքի սեփականատիրոջ 

(համասեփականատերերի) համաձայնությունը` ջերմատան կառուցման համար 

 Ներկայացված փաստաթղթերը ենթակա չեն վերադարձման: 

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________                                       ________________________ 

             (անուն, ազգանուն)                                         (ստորագրություն)  

          

  «____» ______________ 20 __ թ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Աղյուսակ N 8 

Ծրագրի իրագործման համար պահանջվող ներդրումները 2021 թվականի համար 

Հ/Հ 
Մշակաբույսի  կամ 

միջոցառման անվանումը 

Նախատես-

վում է մշակել                                               

(հա) 

Անհատույց դրամա-

կան միջոցների  

տրամադրում  

 (ՀՀ դրամ) 

Լրավճար 

մթերված բերքի 

դիմաց                                   

(ՀՀ դրամ) 

Ընդամենը                

ֆինանսական                       

միջոցներ                                    

(ՀՀ դրամ) 

ԱՀ 2021 

թվականի 

պետական 

բյուջե 

1 

Գարնանացան մշակաբույսեր 10 000 338 000 000 300 000 000 638 000 000 638 000 000 

Սերմերի արժեքի մասնակի փոխհատուցում   338 000 000   338 000 000 338 000 000 

Լրավճարի տրամադրում     300 000 000 300 000 000 300 000 000 

2 Բազմամյա կերային խոտաբույսեր 1 000 50 000 000   50 000 000 50 000 000 

3 Ծխախոտ 200   55 000 000 55 000 000 55 000 000 

4 Բանջարաբոստանային մշակաբույսեր 276,67 83 000 000   83 000 000 83 000 000 

5 

 

 

Ջեռուցվող և չջեռուցվող ջերմատնային 

տնտեսություն 
6 25 500 000   25 500 000 25 500 000 

Ջեռուցվող 2,5 15 000 000   15 000 000 15 000 000 

Չջեռուցվող  3,5 10 500 000   10 500 000 10 500 000 

6 

 

Ջերմատնային տնտեսություն 2,25 320 000 000   320 000 000 320 000 000 

Ավանդական 1,25 100 000 000   100 000 000 100 000 000 

Ժամանակակից տեխնոլոգիաներով  հագեցած 1 220 000 000   220 000 000 220 000 000 

7 Այգեգործություն 150 230 000 000   230 000 000 230 000 000 

8 

 

Կարկտապաշտպան ցանց 24 130 000 000   130 000 000 130 000 000 

Այգեգործություն 20 120 000 000   120 000 000 120 000 000 

Ջերմատնային տնտեսություն 4 10 000 000   10 000 000 10 000 000 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 11658,92 1 176 500 000 355 000 000 1 531 500 000 1 531 500 000 

»։ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

16 սեպտեմբերի 2021թ.                                                                N 1007-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 908-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի 

 N 797-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. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 

թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Ուկրաինայում տեղի ունեցած դեպքերի 

հետևանքով մշտական բնակության նպատակով Արցախի Հանրապետություն 

տեղափոխված անձանց կենսաթոշակային ապահովության մասին» N 908-Ն 

որոշման 2-րդ կետում «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական և բնակարանային հարցերի նախարարության սոցիալական 

ապահովության պետական» բառերը փոխարինել «Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի 

նախարարության «Միասնական սոցիալական ծառայություն»» բառերով:  

2. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի 

սեպտեմբերի 25-ի «Պետական կենսաթոշակային համակարգի տվյալների 

շտեմարանը ձևավորելու և վարելու կարգը սահմանելու մասին» N 797-Ն 

որոշմամբ սահմանված հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) 3-րդ կետում «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական և բնակարանային հարցերի» բառերը փոխարինել «Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի» 

բառերով. 

2) 10-րդ կետում «սոցիալական ապահովության պետական» բառերը 

փոխարինել ««Միասնական սոցիալական ծառայություն»» բառերով: 

3. 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 

17 սեպտեմբերի 2021թ.                                                                       N 1013-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 սեպտեմբերի 17-ի N 1013-Ն որոշման 

 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ, 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 

 26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 

 ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

(հազ. դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի գործա-

ռական դասակարգման բա-

ժինների, խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

 ամիս 
Տարի 

        
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ            

այդ թվում`  
- - - - 

07       ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ - - (1 000,0) (1 000,0) 

  1     
Բժշկական ապրանքներ, 

սարքեր և սարքավորումներ 
- 

- 
(1 000,0) (1 000,0) 

    3   
Բժշկական սարքեր և 

սարքավորումներ 
- 

- 
(1 000,0) (1 000,0) 

      01 

Կենտրոնացված կարգով 

բժշկական սարքավորումների 

և պարագաների ձեռքբերում 

- 

- 

(1 000,0) (1 000,0) 

      
 

ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն  

- 
(1 000,0) (1 000,0) 

11     
 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ 

ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ 
- 

- 
1 000,0 1 000,0 

  1   
 

Պետական բյուջեի և համայնք-

ների պահուստային ֆոնդեր 
- 

- 
1 000,0 1 000,0 

    1  
Պետական բյուջեի 

պահուստային ֆոնդ 
- 

- 
1 000,0 1 000,0 

      01 
Պետական բյուջեի 

պահուստային ֆոնդ 
- 

- 
1 000,0 1 000,0 

        ԱՀ կառավարություն - - 1 000,0 1 000,0 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

20 սեպտեմբերի 2021թ.                                                                       N 1018-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ  

ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

 

Հիմք ընդունելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների 

մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 4-րդ կետի և 9-րդ հոդվածի 1-ին կետի 

պահանջները՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ 

ու մ  է. 

1. Հաստատել՝ 

1) Արցախի Հանրապետության բնակարանային հարցերի 

կոմիտեի կանոնադրությունը՝ համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության բնակարանային հարցերի 

կոմիտեի աշխատակազմի կառուցվածքը՝ համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

 

 
«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 1018-Ն որոշման 

 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ  

ՀԱՐՑԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Արցախի Հանրապետության բնակարանային հարցերի կոմիտեն (այսուհետ՝ 

կոմիտե) Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի կառավարման ոլորտում 

գործող պետական մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է սույն 

կանոնադրությամբ և իրավական այլ ակտերով Արցախի Հանրապետությունում 

բնակարանային հարցերի բնագավառում Արցախի Հանրապետության 

կառավարության քաղաքականությունը: 

2. Կոմիտեն ստեղծվում, վերակազմակերպվում և լուծարվում է Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով: 

3. Կոմիտեն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը, Արցախի Հանրապետության օրենքներին, Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին, սույն կանոնադրությանը և 

իրավական այլ ակտերին համապատասխան և դրանցով իրեն վերապահված 

լիազորությունների շրջանակներում: 

4. Կոմիտեն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով 

և կոմիտեի հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք: Կոմիտեն կարող է ունենալ իր 

անվանմամբ հայերեն և այլ լեզվով կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և 

անհատականացման այլ միջոցներ: 

5. Կոմիտեի համակարգը կազմված է կոմիտեի նախագահից, նախագահի 

տեղակալներից, խորհրդականներից, մամուլի քարտուղարից, օգնականից, կոմիտեի 

աշխատակազմից: 

6. Կոմիտեի անվանումն է՝ 

1) հայերեն լրիվ անվանումը` Արցախի Հանրապետության բնակարանային 

հարցերի կոմիտե. 

2) ռուսերեն լրիվ անվանումը` Комитет по жилищным вопросам Республики 

Арцах. 

3) անգլերեն լրիվ անվանումը` Housing Committee of the Artsakh Republic: 

7. Կոմիտեի գտնվելու վայրն է` Արցախի Հանրապետություն, քաղաք 

Ստեփանակերտ, Սասունցի Դավիթ 2: 

 

2. ԿՈՄԻՏԵԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

8. Կոմիտեի նպատակներն են՝ 

1) բնակարանային ֆոնդի (Արցախի Հանրապետության սեփականություն 

հանդիսացող բնակարանների և բնակելի տների վերաբերյալ միասնական շտեմարան) 

ձևավորման և բնակարանային ապահովության քաղաքականության մշակումը և 

իրականացումը. 

2) բնակարանային ոլորտում պետական աջակցության ծրագրերի արդյունավետ 

իրականացումը, համակարգումը և կազմակերպումը: 

9. Կոմիտեի խնդիրներն են՝ 

1) բնակարանային ծրագրերի մշակումը. 

2) բնակարանային ծրագրերի իրականացման աշխատանքների, բնակարանային 

ոլորտում պետական աջակցության ծրագրերի համակարգումը և մոնիթորինգի 

իրականացումը:  

 

3. ԿՈՄԻՏԵԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

10. Կոմիտեն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է հետևյալ 

գործառույթները. 
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1) բնակարանային քաղաքականության իրականացման բնագավառում՝ 

ա. բնակչության սոցիալական առանձին խմբերի բնակարանային պայմանների 

բարելավման ուղղությամբ բնակարանային ծրագրերի մոնիթորինգի իրականացում, 

համապատասխան իրավասու մարմինների հետ շփումների և շրջայցերի միջոցով 

տվյալների հավաքագրում և մշակում, 

բ. բնակարանային ոլորտի միջնաժամկետ և երկարաժամկետ 

քաղաքականության ուղղություններին առնչվող հարցերի, ծրագրային մոտեցումների 

և դրանցում կատարվող փոփոխությունների վերաբերյալ համապատասխան 

մարմինների կողմից ներկայացված առաջարկությունների կապակցությամբ 

ուսումնասիրություն և դրանց վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում, 

գ. պետական և (կամ) այլ միջոցների հաշվին բնակարանային ոլորտի 

զարգացման ծրագրերի շրջանակներում միասնական մոտեցումների ձևավորման 

նպատակով ծրագրային դրույթների քննարկումների կազմակերպում, 

դ. բնակարանային ոլորտի զարգացման ծրագրերի և պետական աջակցության 

ծրագրերի շրջանակներում միասնական մոտեցումների ձևավորման համար 

հավաքագրված և մշակված նյութերի ամփոփում և վերլուծում, 

ե. բնակարանային ոլորտում պետական աջակցության ծրագրերի համակարգման 

աշխատանքների կազմակերպում, 

զ. բնակարանային ոլորտին վերաբերող միջազգային փորձի ուսումնասիրություն 

և դրա առաջավոր մեթոդների կիրառման վերաբերյալ առաջարկությունների 

ներկայացում, 

է. բնակարանային ծրագրերի իրականացման մասին տարեկան 

հաշվետվությունների քննարկումների կազմակերպում, 

ը. քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպում, դիմումների, բողոքների և 

հանրագրերի քննարկում, 

թ. բնակարանային ֆոնդի ստեղծում և վարում. 

2) իրավական սպասարկման բնագավառում՝ 

ա. բնակարանային ոլորտի օրենսդրական դաշտի կատարելագործման 

վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում և իրավաբանական 

խորհրդատվության տրամադրում, 

բ. բնակչության առանձին սոցիալական խմբերին բնակելի տարածքով 

ապահովելու վերաբերյալ իրավական ակտերի նախագծերի մշակում. 

3) ֆինանսատնտեսական գործունեություն բնագավառում՝ 

ա. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետական 

գնումների գործընթացի կազմակերպում, 

բ. կոմիտեի և դրա աշխատակազմի ֆինանսատնտեսական գործունեության 

կազմակերպում և հաշվապահական հաշվառման իրականացում. 

4) տեղեկատվության բնագավառում տեղեկատվական քաղաքականության և 

հանրության հետ կապերի կազմակերպում ու իրականացում: 

 

4. ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

11. Կոմիտեի նախագահը (այսուհետ՝ նախագահ) գլխավորում է կոմիտեն: 

Նախագահին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը: Նախագահն ունի տեղակալներ, որոնց 

պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը: 

12. Նախագահն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքներով, 

Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և իրավական այլ 

ակտերով: 

13. Նախագահն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

իրեն վերապահված խնդիրներն ու գործառույթները և պատասխանատու է լիազորված 

բնագավառներում քաղաքականության մշակման ու իրականացման, տիրող 

իրավիճակի գնահատման և վերլուծության, հեռանկարային զարգացման ապահովման 

համար: 

14. Նախագահը հաշվետու է Արցախի Հանրապետության կառավարությանը և 

Արցախի Հանրապետության պետական նախարարին: 

15. Նախագահը՝ 
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1) պատասխանատու է կոմիտեի առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների 

իրականացման համար. 

2) սույն կանոնադրությամբ և իրավական այլ ակտերով սահմանված 

գործունեության բնագավառների, նպատակների ու խնդիրների վերաբերյալ 

համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն. 

3) իրականացնում է կոմիտեի աշխատակազմի կառավարումը` Արցախի 

Հանրապետության օրենքով և կոմիտեի կանոնադրությամբ իրեն վերապահված 

իրավասությունների սահմաններում. 

4) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` Արցախի 

Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում կոմիտեի 

կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը. 

5) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և իրավական այլ ակտերով 

նախատեսված իր լիազորության սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է 

ճանաչում կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի` Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները, 

հանձնարարագրերը, կարգադրությունները և ցուցումները. 

6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը և կոմիտեի կանոնադրությանը 

համապատասխան՝ սահմանում է կոմիտեի աշխատակազմի կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների իրավասության սահմանները. 

7) վերահսկողություն է իրականացնում կոմիտեի կողմից պետական գույքի 

տնօրինման, տիրապետման և օգտագործման նկատմամբ. 

8) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` Արցախի 

Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում կոմիտեի 

համակարգի աշխատողների թիվը. 

9) կատարում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև. 

10) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և 

դեպքերում պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է կոմիտեի համակարգի 

աշխատողներին, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսանքի և 

կարգապահական տույժի միջոցներ. 

11) կարող է կազմավորել աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ. 

12) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս 

ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության կամ 

կոմիտեի անունից, ինչպես նաև տալիս է Արցախի Հանրապետության կամ կոմիտեի 

անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով 

լիազորագրեր. 

13) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում 

շնորհում է դասային աստիճաններ. 

14) տրամադրում է արձակուրդ կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարին` Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությանը և դրանով սահմանված կարգին 

համապատասխան. 

15) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և իրավական այլ ակտերով 

նախատեսված այլ լիազորություններ: 

16. Նախագահի բացակայության դեպքում, նրա հանձնարարությամբ, 

նախագահի պարտականությունները կատարում է նախագահի տեղակալներից մեկը: 

17. Նախագահի տեղակալը՝ 

1) համակարգում է կոմիտեի աշխատանքները` կոմիտեին վերապահված 

քաղաքականության իրականացման` իրեն հանձնարարված բնագավառներում. 

2) կոմիտեի նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան` իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում տալիս է հանձնարարականներ և 

առաջադրանքներ, վերահսկողություն իրականացնում դրանց կատարման նկատմամբ. 

3) նախագահին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում տիրող իրավիճակի մասին. 

4) ապահովում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախագահի 

հրամանների ու ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը և 

արդյունքների մասին տեղեկացնում նախագահին. 

5) իրականացնում է սույն կանոնադրությամբ և իրավական այլ ակտերով 

նախատեսված այլ լիազորություններ: 

18. Նախագահի խորհրդականը` 



56 
 

1) համաձայնեցնելով նախագահի հետ` կազմում է իր աշխատանքային 

ծրագրերը. 

2) պարբերաբար նախագահին է ներկայացնում զեկույցներ, անհրաժեշտ 

վերլուծական նյութեր իրեն հանձնարարված բնագավառներում տիրող իրավիճակի, 

երևույթների և իրադարձությունների մասին և առաջարկություններ առկա 

հիմնահարցերի լուծման վերաբերյալ. 

3) կազմակերպում է քաղաքացիների ընդունելություն. 

4) նախագահի հանձնարարությամբ մասնակցում է պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններում, կազմակերպություններում` իրեն 

հանձնարարված բնագավառներին վերաբերող հարցերի քննարկմանը. 

5) նախագահի որոշմամբ կարող է ղեկավարել նախագահի կողմից կազմավորած 

աշխատանքային խմբերի, հանձնաժողովների գործունեությունը կամ մասնակցել 

դրանց աշխատանքներին. 

6) նախագահի հանձնարարությամբ հրավիրում է խորհրդակցություններ, 

կազմակերպում իրեն հանձնարարված հարցերի քննարկումներ.  

7) կատարում է նախագահի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ: 

19. Նախագահի օգնականը կազմակերպական, տեղեկատվական և տեխնիկական 

աջակցություն է ցուցաբերում նախագահին: Նախագահի օգնականը` 

1) համաձայնեցնելով նախագահի հետ` կազմակերպում է նախագահի ընթացիկ 

և հեռանկարային աշխատանքների ծրագրերի նախապատրաստումը և դրանք 

ներկայացնում նախագահին. 

2) կազմակերպում է նախագահի խորհրդակցությունների, հանդիպումների, 

այցերի և ուղևորությունների նախապատրաստումը. 

3) համագործակցելով կոմիտեի աշխատակազմի կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների աշխատողների հետ` նախագահի համար նախապատրաստում 

է տեղեկատվական և վերլուծական նյութեր. 

4) նախապատրաստում և նախագահին է ներկայացնում առաջարկություններ 

աշխատանքային ծրագրերի վերաբերյալ. 

5) կատարում է նախագահի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ: 

20. Նախագահի մամուլի քարտուղարը` 

1) նախագահի պաշտոնական տեսակետները ներկայացնում է մամուլի և 

զանգվածային լրատվության մյուս միջոցներին. 

2) անցկացնում է ասուլիսներ և ճեպազրույցներ.  

3) իր գործունեության ծրագրման և իրականացման վերաբերյալ 

առաջարկություններ ու վերլուծություններ է ներկայացնում նախագահին և 

նախագահի հետ համաձայնեցնելուց հետո հետևում դրանց իրականացմանը. 

4) կազմակերպում է նախագահի հարցազրույցները, ասուլիսները և 

հանդիպումները մամուլի և զանգվածային լրատվության մյուս միջոցների 

ներկայացուցիչների հետ.  

5) նախագահի հանձնարարությամբ հանդես է գալիս հայտարարություններով, 

պարզաբանումներով, հերքումներով.  

6) կատարում է նախագահի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ: 

  

5. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ 

 

21. Կոմիտեի աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը կոմիտեի՝ սույն 

կանոնադրությամբ և իրավական այլ ակտերով վերապահված լիազորությունների 

լիարժեք ու արդյունավետ իրականացման, ինչպես նաև քաղաքացիական 

իրավահարաբերություններին կոմիտեի մասնակցության ապահովումն է: 

22. Կոմիտեի աշխատակազմն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությանը, Արցախի Հանրապետության օրենքներին, 

Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին, սույն կանոնադրությանը 

և իրավական այլ ակտերին համապատասխան: 

23. Կոմիտեի աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի 

պատկերով և իր հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք: Կոմիտեի աշխատակազմը կարող է 

ունենալ ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ: 

24. Կոմիտեի աշխատակազմը պետական կառավարչական հիմնարկ է, որն 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ենթակա է 

հաշվառման իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի կողմից: 
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25. Կոմիտեի աշխատակազմն իր իրավասության սահմաններում, Արցախի 

Հանրապետության անունից կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և 

անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում 

հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

26. Կոմիտեի աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ: 

27. Կոմիտեի աշխատակազմը չի կարող իրականացնել ձեռնարկատիրական 

գործունեություն: Կոմիտեի աշխատակազմի կատարած գործառնությունների և 

մատուցած ծառայությունների դիմաց կարող է գանձվել միայն պետական տուրք՝ 

Արցախի Հանրապետության օրենքով սահմանված չափով և կարգով, բացառությամբ 

օրենքով նախատեսված դեպքերի: 

28. Կոմիտեի աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն 

իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Կոմիտեի աշխատակազմի 

պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև կոմիտեի լիազորությանը 

վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները կատարվում են 

«Գնումների մասին» օրենքով սահմանված կարգով: 

29. Կոմիտեի աշխատակազմի պարտավորությունների համար 

պատասխանատվությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունը: 

30. Կոմիտեի աշխատակազմի անվանումն է՝ «Արցախի Հանրապետության 

բնակարանային հարցերի կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական 

հիմնարկ: 

31. Կոմիտեի աշխատակազմի գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապետություն, 

քաղաք Ստեփանակերտ, Սասունցի Դավիթ 2: 

  

6. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ 

 

32. Կոմիտեի աշխատակազմի գույքն Արցախի Հանրապետության օրենքով 

սահմանված կարգով ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության 

կողմից, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության անունից աշխատակազմի կնքած 

գործարքներով ձեռք բերված և աշխատակազմի տնօրինմանը, օգտագործմանը և 

տիրապետմանը հանձնված (ամրացված) գույքից (ներառյալ գույքային իրավունքները), 

որը հաշվառվում է դրա հաշվեկշռում: Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշմամբ կոմիտեի աշխատակազմին կարող է վերապահվել նաև պետական 

բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի տիրապետման իրավասություն: 

33. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած 

ժամանակ հետ վերցնել իր կողմից կոմիտեի աշխատակազմին ամրացված գույքը: 

34. Կոմիտեի աշխատակազմն իրավունք ունի Արցախի Հանրապետության 

օրենքով, իրավական այլ ակտերով ու սույն կանոնադրությամբ նախատեսված 

դեպքերում և կարգով, իր գործունեության նպատակներին և գույքի նշանակությանը 

համապատասխան օգտագործելու, տնօրինելու և տիրապետելու իրեն հանձնված 

գույքը (գույքային իրավունքները): 

  

7. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

 

35. Կոմիտեի աշխատակազմի կառուցվածքում ներառվում են դրա կառուցված-

քային ստորաբաժանումները (վարչություններ, բաժիններ, քարտուղարություն): 

36. Կոմիտեի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունները հաստատում է նախագահը: 

  

8. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

37. Կոմիտեի աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում են Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը և նախագահը` Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ իրենց վերապահված իրավասությունների 

սահմաններում: 

38. Կոմիտեի աշխատակազմը ղեկավարում է կոմիտեի աշխատակազմի 

ղեկավարը, որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը: 

39. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝ 

1) հաստատում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրությունը և դրանում 

կատարվող փոփոխությունները. 
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2) հաստատում է կոմիտեի աշխատակազմի կառուցվածքը. 

3) որոշում է կոմիտեի աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և չափը. 

4) իրականացնում է իրավական ակտերով իրեն վերապահված այլ 

լիազորություններ: 

40. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարն Արցախի Հանրապետության օրենքով, 

իրավական այլ ակտերով, նախագահի հրամաններով և սույն կանոնադրությամբ իրեն 

վերապահված լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է կոմիտեի 

աշխատակազմի ընթացիկ գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն 

օրենքների, իրավական այլ ակտերի, նախագահի հրամանների, սույն 

կանոնադրության պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

41. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարն Արցախի Հանրապետության օրենքով 

սահմանված կարգով գույքային պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով 

պետությանը պատճառված գույքային վնասի համար: Կոմիտեի աշխատակազմի 

ղեկավարի լիազորությունների դադարեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ 

պատճառված նյութական վնասը հատուցելու պարտականությունները չկատարելու 

համար: 

42. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարը պարտավոր է չկատարել հիմնադրի, 

նախագահի՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող որոշումները, 

կարգադրությունները, հրամաններն ու հրահանգները: 

43. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի բացակայության կամ պաշտոնեական 

պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում նրան փոխարինում 

է կոմիտեի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներից 

մեկը՝ նախագահի հրամանով: 

44. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարը՝ 

1) առանց լիազորագրի իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս 

Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, իր լիազորության 

սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող, 

տալիս է լիազորագրեր՝ դատարանում գործը վարելու և դատավարական այլ 

գործողություններ իրականացնելու համար. 

2) Արցախի Հանրապետության օրենքով, իրավական այլ ակտերով, հիմնադրի և 

սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է հիմնարկին ամրացված 

պետական գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները. 

3) իր իրավասությունների սահմաններում տալիս է Արցախի Հանրապետության 

անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև վերալիազորման իրավունքով 

լիազորագրեր. 

4) Արցախի Հանրապետության օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ սահմանված իր լիազորությունների սահմաններում պաշտոնի 

(աշխատանքի) նշանակում և պաշտոնից (աշխատանքից) ազատում է կոմիտեի 

աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողներին և տեխնիկական սպասարկումն 

ապահովող աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում խրախուսանքի ու 

կարգապահական տույժի միջոցներ. 

5) Արցախի Հանրապետության օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով 

շնորհում է Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային 

աստիճաններ. 

6) քաղաքացիական ծառայության ոլորտը կարգավորող օրենսդրությանը և այլ 

իրավական ակտերին համապատասխան՝ ապահովում է աշխատակազմում 

անձնակազմի կառավարման հետ կապված գործառույթների իրականացումը. 

7) Արցախի Հանրապետության օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ սահմանված իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է 

հրամաններ, տալիս պարտադիր կատարման ցուցումներ. 

8) նախագահի հաստատմանն է ներկայացնում կոմիտեի աշխատակազմի 

տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, այդ թվում՝ ապահովում է 

կոմիտեի աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառումը վարելը, ֆինանսական 

հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը, նախագահի հաստատմանն է 

ներկայացնում կոմիտեի աշխատակազմի տարեկան պահպանման ծախսերի 

նախահաշիվը, դրա կատարողականը, տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններն 

ու տարեկան հաշվեկշիռը, միջոցներ է ձեռնարկում ստուգումներով հայտնաբերված 

ֆինանսական խախտումների վերացման համար. 

9) նախագահին ներկայացնում է առաջարկություններ կոմիտեի աշխատակազմի 

գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ. 
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10) կազմակերպում է կոմիտեի բյուջեի նախագծի նախապատրաստական 

աշխատանքները և ապահովում բյուջետային միջոցների ծախսերի կատարումը. 

11) կազմակերպում է կոմիտեում քննարկումների և խորհրդակցությունների 

անցկացումը. 

12) վերահսկում է կոմիտեի աշխատակազմի կողմից սահմանված ժամկետներում 

աշխատանքների կատարման ընթացքը. 

13) նախագահի ստորագրմանն է ներկայացնում նախագահի հրամանները, 

ինչպես նաև կարգադրությունները. 

14) ապահովում է համագործակցությունն Արցախի Հանրապետության 

պետական կառավարման մարմինների աշխատակազմերի հետ. 

15) կազմակերպում է կոմիտեում գործավարության և տեխնիկական 

սպասարկման աշխատանքները. 

16) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենքով, իրավական այլ 

ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

45. Կոմիտեի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսական բաժնի պետը ղեկավարում 

է կոմիտեի աշխատակազմի ֆինանսական ու հաշվապահական ծառայությունները, 

գործում է կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի անմիջական ենթակայությամբ և 

իրականացնում «Գանձապետական համակարգի մասին» օրենքով իր վրա դրված 

լիազորությունները: 

46. Կոմիտեի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսական բաժնի պետը 

պատասխանատու է հաշվապահական հաշվառումը վարելու, կոմիտեի 

աշխատակազմի ֆինանսական, բյուջետային, հարկային, վիճակագրական, 

պարտադիր վճարների հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու համար: 

  

9. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

47. Կոմիտեի աշխատակազմն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և համապատասխան 

մարմիններ է ներկայացնում ֆինանսական, հարկային, մաքսային, պարտադիր 

վճարների, վիճակագրական, ինչպես նաև վարչական հաշվետվություններ, 

հաշվարկներ, հայտարարագրեր: 

48. Կոմիտեի աշխատակազմի գործունեության տարեկան ֆինանսական 

հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել վերստուգման 

(աուդիտի)՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

  

10. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ 

 

49. Կոմիտեի աշխատակազմի վերակազմակերպման և նրա գործունեության 

դադարման կարգն ու պայմանները սահմանվում են Արցախի Հանրապետության 

օրենքով: 

  

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                          Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 1018-Ն որոշման 

 

 

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ 

 ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

  

 

1. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ 

  

1. բնակարանային քաղաքականության և ծրագրերի իրականացման վարչություն 

2. իրավաբանական բաժին  

3. տեղեկատվական և հանրային կապերի բաժին 

4. քարտուղարություն 

5. ֆինանսատնտեսական բաժին 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ 

 ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 
 

ՀՐԱՄԱՆ 

         «07» սեպտեմբերի 2021թ.                              N 213 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ՎԻԼԻՋ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 

 ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ՈՒԺԸ  

ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 20-րդ, 22-րդ 

հոդվածներով, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետի և 7-րդ մասի 

դրույթներով, հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության 

գյուղատնտեսության ոլորտի լիցենզավորման հանձնաժողովի 2021 թվականի 

սեպտեմբերի 7-ի N 09 եզրակացությունն ու «ՎԻԼԻՋ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերության 2021 թվականի օգոստոսի 30-ին 

ներկայացրած դիմումը՝ 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել 2012 թվականի օգոստոսի 10-ին «ՎԻԼԻՋ» 

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրված բույսերի 

պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների արտադրության 

և (կամ) վաճառքի N 000014 լիցենզիան (այսուհետ՝ լիցենզիա): 

2. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության 

նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական բաժնին ապահովել՝  

1) լիցենզիայի գործողության դադարեցման մասին տեղեկության 

գրանցումը համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) սույն հրամանի առաքումն Արցախի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարություն՝ հրապարակման համար: 

 

 

                                                                                                 Արմեն Թովմասյան  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

 ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

 
2021 թվականի սեպտեմբերի 8-ի 

 

ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ  ԱՐԺԵՔԻ  ՀԱՐԿԻ ԶՐՈՅԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓՈՎ  

ՀԱՐԿՎՈՂ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՆՑՄԱՆ  

ԵՎ (ԿԱՄ) ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎԸ ՈՒ ԴՐԱ ԼՐԱՑՄԱՆ  

ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 217-Ն 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

 

Հիմք ընդունելով «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» օրենքի 

հավելվածի 3-րդ կետը` 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  ԵՄ՝ 

1. Սահմանել ավելացված արժեքի հարկի զրոյական դրույքաչափով 

հարկվող գործարքների գծով գումարների հաշվանցման և (կամ) վերադարձի 

դիմումի ձևը ու դրա լրացման կարգը` համաձայն հավելվածի:  

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                         Դ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

 

 

2021 թվականի սեպտեմբերի 8 
ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության 

 պետական եկամուտների  կոմիտեի նախագահի 

  2021 թվականի սեպտեմբերի 8-ի N 217-Ն հրամանի 

 

Ձև 

____________________________________ 
                                                                                                                                                                հարկ վճարողներին սպասարկող ստորաբաժանում 

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ 

 

ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ԶՐՈՅԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓՈՎ ՀԱՐԿՎՈՂ 

ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՆՑՄԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ 

1. Փաստաթղթի հերթական համարը __________________________________ 
                 (լրացվում է հարկային մարմնի կողմից) 

2. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը         

3. Իրավաբանական անձի անվանումը կամ 

անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը 

 

4. Գտնվելու (բնակության) վայրը  

5. Դիմումի ներկայացման ամսաթիվը, ամիսը, 

տարեթիվը 

 

6. ԱԱՀ-ի դեբետային մնացորդը` դիմումը 

ներկայացնելու օրվա դրությամբ (ՀՀ դրամ) 

 

 
7. Ժամանակաշրջանը, որին 

վերաբերող ԱԱՀ-ի 

գումարների հաշվանցման և 

(կամ) վերադարձի համար 

ներկայացվում է դիմումը 

8. Նշված ժամա-

նակաշրջանի 

ԱԱՀ-ի 

հաշվարկներով 

հաշվանցված 

գումարը  

(ՀՀ դրամ) 

9. Նշված ժամա-

նակաշրջանում 

ԱԱՀ-ի 0-ական 

դրույքաչափով 

հարկվող 

գործարքների 

հարկվող շրջանա-

ռությունը (ՀՀ դրամ) 

10. Նշված ժամա-

նակաշրջանում 

ԱԱՀ-ի 0-ական 

դրույքաչափով 

հարկվող 

գործարքների 

հարկվող շրջա-

նառության 20%-ը 

(ՀՀ դրամ) 

սկիզբը ավարտը    

տ
ա

ր
ե

թ
ի

վ
ը

 

ա
մ
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ս

ը
 

ե
ռ

ա
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ի

վ
ը

 

ա
մ

ի
ս

ը
 

ե
ռ

ա
մ

ս
յա

կ
ը

    

         

         

         

Ընդամենը    

 

11. Հաշվետու ժամանակաշրջանի արդյունքներով այլ հարկային պարտավորու-

թյունների դիմաց հաշվանցման և (կամ) վերադարձման ներկայացվող ԱԱՀ-ի 

գումարը (ՀՀ դրամ) 

 

12.Նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջաններին վերաբերող գումարը, որի 

հաշվանցման և (կամ) վերադարձի կասեցման հիմքերը վերացվել են (ՀՀ դրամ) 

 

13.Նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջաններին վերաբերող գումարը, որն առա-

ջացել է այդ ժամանակաշրջանների համար ներկայացված ԱԱՀ-ի հաշվարկների 

ճշգրտման արդյունքում (պակասեցումը` « - », ավելացումը` « + » նշանով) (ՀՀ 

դրամ) 

 

14. Ընդամենը հաշվանցման և (կամ) վերադարձման ներկայացվող գումարը 

(11+12+13) (ՀՀ դրամ) 

 

 

15. Խնդրում եմ հաշվանցման և (կամ) վերադարձման ներկայացված ԱԱՀ-ի գումարի 

հաշվին մարել հարկային մարմնի կողմից պետական բյուջե հաշվեգրվող` հարկային և 
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(կամ) այլ պարտադիր վճարների գծով ստորև նշված պարտավորությունները (լրաց-

վում է անհրաժեշտության դեպքում)` 

հարկային և (կամ) այլ պարտադիր վճարների 

գծով պարտավորության անվանումը 

մարման ենթակա գումարը,  

ՀՀ դրամ 

  

  

  

  

  

 Ընդամենը  

  

16. Խնդրում եմ հարկային մարմնի կողմից պետական բյուջե հաշվեգրվող` հարկային և 

(կամ) այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորությունները մարելուց հետո 

առաջացած մնացորդային գումարը` 

1) ուղղել հետագա հաշվետու ժամանակաշր-

ջաններում առաջանալիք հետևյալ հարկային 

և (կամ) այլ պարտադիր վճարների գծով 

պարտավորությունների մարմանը 

գումարը, ՀՀ դրամ 

  

  

  

  

2) վերադարձնել հետևյալ բանկային հաշվին` գումարը, ՀՀ դրամ 

  

  

  

  

 Ընդամենը  

 

Տնօրեն (անհատ ձեռնարկատեր)     _____________________      ___________________ 
                                                                                                                                           (ստորագրություն)                                          (անուն, ազգանուն)     

                  Կ.Տ.    

                       Հաշվապահ              _____________________      __________________ 
                                                                                                                (ստորագրություն)                                          (անուն, ազգանուն) 

 

ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ԶՐՈՅԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓՈՎ ՀԱՐԿՎՈՂ 

ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՆՑՄԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ)  

ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

  

1. Ավելացված արժեքի հարկի զրոյական դրույքաչափով հարկվող 

գործարքների գծով գումարների հաշվանցման և (կամ) վերադարձի դիմումը 

(այսուհետ` դիմում) լրացվում և ներկայացվում է հարկ վճարողի հաշվառման վայրի 

հարկային մարմին՝ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» օրենքի հավելվածի 3-րդ 
կետին համապատասխան: Դիմումը լրացվում և ներկայացվում է ավելացված արժեքի 

հարկի (այսուհետ` ԱԱՀ) զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների գծով 

գումարները այլ հարկային պարտավորությունների հաշվին հաշվանցելու և (կամ) 

վերադարձնելու նպատակով, այդ թվում` առևտրային կազմակերպությունների 

լուծարման և անհատ ձեռնարկատերերի գործունեության դադարեցման դեպքերում, 

եթե անձը իրականացրել է ԱԱՀ-ի 0-ական դրույքաչափով հարկվող գործարքներ: 

Դիմումը լրացվում է ՀՀ դրամներով (առանց լումաների):  

2. Դիմումի 1-ին կետը լրացնում է հարկային մարմինը: 

3. Դիմումի 2-րդ կետում լրացվում է հարկ վճարողի հաշվառման համարը 

(ՀՎՀՀ): 

4. Դիմումի 3-րդ կետում լրացվում է իրավաբանական անձի անվանումը կամ 

անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը:  

5. Դիմումի 4-րդ կետում լրացվում է իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը 

կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրը: 
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6. Դիմումի 5-րդ կետում լրացվում է դիմումի ներկայացման ամսաթիվը, ամիսը, 

տարեթիվը: Փոստով դիմումը ներկայացնելու դեպքում, անկախ դիմումում նշված 

ամսաթվից, դիմումի ներկայացման ամսաթիվ է համարվում փոստային բաժանմունքի 

ընդունման օրվա օրացուցային կնիքի արտատիպը: Դիմումը առձեռն ներկայացվելու 

դեպքում ներկայացման օր է համարվում դիմումը հարկային մարմին հանձնելու օրը: 

7. Դիմումի 6-րդ կետում լրացվում է ԱԱՀ-ի դեբետային մնացորդը` դիմումը 

ներկայացնելու օրվա դրությամբ: 

8. Դիմումի 7-րդ կետում լրացվում է այն ժամանակաշրջանը 

(ժամանակաշրջանները), որին վերաբերող ԱԱՀ-ի գումարների հաշվանցման և (կամ) 

վերադարձի համար ներկայացվում է դիմումը: Ընդ որում` 

1) իրար հաջորդող մի քանի հաշվետու ժամանակաշրջաններին վերաբերող 

ԱԱՀ-ի գումարների հաշվանցման և (կամ) վերադարձի համար լրացվում են առաջին 

հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի տարեթիվը, ամիսը կամ եռամսյակը և վերջին 

հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի տարեթիվը, ամիսը կամ եռամսյակը (որոնց 

համար պետք է կատարվի հաշվանցում և (կամ) վերադարձ). 

2) իրար չհաջորդող ժամանակահատվածներին վերաբերող ԱԱՀ-ի գումարների 

հաշվանցման և (կամ) վերադարձի համար լրացվում են առանձին տողեր` նշելով այդ 

ժամանակահատվածի առաջին հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի տարեթիվը, 

ամիսը կամ եռամսյակը և վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի տարեթիվը, ամիսը 

կամ եռամսյակը. 

3) մեկ հաշվետու ժամանակաշրջանին վերաբերող ԱԱՀ-ի գումարների 

հաշվանցման և (կամ) վերադարձի համար որպես ժամանակաշրջանի սկիզբ և 

ժամանակաշրջանի ավարտ նշվում է նույն տարեթիվը, ամիսը կամ եռամսյակը: 

9. Դիմումի 8-րդ կետում լրացվում է տվյալ ժամանակաշրջանի 

(ժամանակաշրջանների) ԱԱՀ-ի հաշվարկներով հաշվանցված գումարը, իսկ 9-րդ 

կետում` տվյալ ժամանակաշրջանում (ժամանակաշրջաններում) ԱԱՀ-ի 0-ական 

դրույքաչափով հարկվող գործարքների հարկվող շրջանառությունը: 

10. Դիմումի 10-րդ կետում լրացվում է տվյալ ժամանակաշրջանում 

(ժամանակաշրջաններում) ԱԱՀ-ի 0-ական դրույքաչափով հարկվող գործարքների 

հարկվող շրջանառության 20 տոկոսը: 

11. Դիմումի 11-րդ կետում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի 

արդյունքներով այլ հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման և (կամ) 

վերադարձման ներկայացվող ԱԱՀ-ի գումարը: 

12. Դիմումի 12-րդ կետում լրացվում է նախորդ հաշվետու 

ժամանակաշրջաններին վերաբերող գումարը, որի հաշվանցման և (կամ) վերադարձի 

կասեցման հիմքերը վերացվել են: 

13. Դիմումի 13-րդ կետում լրացվում է նախորդ հաշվետու 

ժամանակաշրջաններին վերաբերող գումարը, որն առաջացել է այդ 

ժամանակաշրջանների համար ներկայացված ԱԱՀ-ի հաշվարկների ճշգրտման 

արդյունքում (պակասեցումը` « - », ավելացումը` « + » նշանով): 

14. Դիմումի 14-րդ կետում լրացվում է հաշվանցման և (կամ) վերադարձման 

ներկայացվող ընդհանուր գումարը (14 = 11 + 12 + 13): 

15. Դիմումի 15-րդ կետում լրացվում են այն հարկատեսակները և (կամ) այլ 

պարտադիր վճարները, դրանց մասով պարտավորության մեծությունները, որոնք 

պետք է մարվեն հաշվանցման և (կամ) վերադարձման ներկայացված ԱԱՀ-ի 

գումարների հաշվին: 

16. Դիմումի 16-րդ կետում լրացվում է հարկային մարմնի կողմից պետական 

բյուջե հաշվեգրվող` հարկային և (կամ) այլ պարտադիր վճարների գծով 

պարտավորությունները մարելուց հետո առաջացած մնացորդային գումարի այն մասը 

(գումարը), որը պետք է ուղղվի հարկ վճարողի հետագա հաշվետու 

ժամանակաշրջաններում հարկային և (կամ) այլ պարտադիր վճարների գծով 

պարտավորությունների մարմանը (լրացվում է անհրաժեշտության դեպքում) և (կամ) 

պետք է վերադարձվի հարկ վճարողի կողմից նշված բանկային հաշվին: 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  

ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 
 

ՀՐԱՄԱՆ 

07 սեպտեմբերի 2021թ.                                ՆՀ-6 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ 

ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ ՆԵՐՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ, ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 9-րդ, 37-րդ, 40-րդ հոդվածների պահանջներով և 

հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարության մարդատար-տաքսի 

ավտոմոբիլներով միջպետական և ներհանրապետական 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության լիցենզավորող 

հանձնաժողովի 2021 թվականի սեպտեմբերի 3-ի  N379-ՏՆ եզրակացությունը`  

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ՝ 

 

1. Տրամադրել՝ անհատ ձեռնարկատեր Արկադի Ռուբենի Բուդաղյանին 

Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով 

ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման 

գործունեության  ՏԾN00564  լիցենզիայի N00004 ներդիր: 

2.Դադարեցնել՝  

1) անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Վարդանի Մարգարյանի Արցախի 

Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ներհանրապե-

տական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության 

ՏԾN00249 լիցենզիայի և լիցենզիայի N00003 ներդիրի գործողությունները. 

2) ֆիզիկական անձ  Վլադիմիր Ալբերտի Սողոմոնյանի Արցախի 

Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ներհանրապե-

տական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության 

ՏԾN00543 լիցենզիայի և լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունները. 

3) ֆիզիկական անձ Սամվել Արմենի Խաչատրյանի Արցախի 

Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ներհանրապե-

տական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության 

ՏԾN00577 լիցենզիայի գործողությունը. 

4) ֆիզիկական անձ Ռոբերտ Միքայելի Դադասյանի Արցախի 

Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ներհանրապե-

տական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության 

ՏԾN00654 լիցենզիայի և լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունները. 

5) ֆիզիկական անձ Սեյրան Սամվելի Դադասյանի Արցախի 

Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապե-

տական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության 

ՏԾN00700 լիցենզիայի և լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունները. 

6) անհատ ձեռնարկատեր Էդիկ Ալեքսանդրի Մովսեսյանի Արցախի 

Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ներհանրապե-

տական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության 

ՏԾN00702 լիցենզիայի և լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունները. 
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7) ֆիզիկական անձ Ռոբերտ Վլադիմիրի Սարգսյանի Արցախի 

Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապե-

տական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության 

ՏԾN00718 լիցենզիայի և լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունները. 

8) ֆիզիկական անձ Էրիկ Մամիկոնի Սարգսյանի Արցախի 

Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապե-

տական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության 

ՏԾN00724 լիցենզիայի և լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունները. 

9) անհատ ձեռնարկատեր Ռոբերտ Արարատի Խաչատրյանի Արցախի 

Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապե-

տական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության 

ՏԾN00730 լիցենզիայի և լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունները. 

10) անհատ ձեռնարկատեր Վարուժան Սամվելի Ստեփանյանի Արցախի 

Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապե-

տական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության 

ՏԾN00752 լիցենզիայի և լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունները: 

3. Եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը 

պաշտոնական տեղեկագիրը հրապարակող մարմնին: 

 

 

Հայկ Խանումյան 
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àôÔÔàôØ 

§ԱÐ å³ßïáÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·Çñ¦ å³ñµ»ñ³Ï³ÝÇ 07 օգոստոսի  2021Ã. N 20/440/ 

Ñ³Ù³ñáõÙ  ï»Õ ¿ ·ï»É íñÇå³Ï.  

Բովանդակության h/հ 479-ի ԱՀ տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարի N 167 հրամանը ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³ñ¹³É ëïáñ¨ 

ï»Õ³¹ñí³ÍÁ 

 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  

ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 
 

ՀՐԱՄԱՆ 

      «21» հուլիսի 2021թ.                                N 167 

ք. Ստեփանակերտ 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ 

ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՆԵՐՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐ 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ,  

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի   9-րդ, 37-րդ, 40-րդ հոդվածների պահանջներով և հիմք 

ընդունելով Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարության մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով 

միջպետական և ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման 

գործունեության լիցենզավորող հանձնաժողովի 2021 թվականի հուլիսի 17-ի N 377-ՏՆ 

եզրակացությունը`  

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ՝ 

 

1. Տրամադրել՝  

1) ֆիզիկական անձ Ալյոշա Խաչատուրի Ասրյանին Արցախի 

Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության  ՏԾN00778  լիցենզիա և 

լիցենզիայի N00001 ներդիր. 

2) անհատ ձեռնարկատեր Գրիշա Վալոդի Ղահրամանյանին Արցախի 

Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության  ՏԾN00196  լիցենզիայի 

N00004 ներդիր. 

3) անհատ ձեռնարկատեր Ղարիբ Միշայի Գրիգորյանին Արցախի 

Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության  ՏԾN00266  լիցենզիայի 

N00003 ներդիր. 

4) անհատ ձեռնարկատեր Սլավա Գեորգիի Ալեքսանյանին Արցախի 

Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության  ՏԾN00417  լիցենզիայի 

N00003 ներդիր: 

2. Դադարեցնել՝  

1) անհատ ձեռնարկատեր՝ Մասիս Արկադիի Հակոբյանի Արցախի 

Հանրապետությունում  մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ներհանրապետական 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00075 լիցենզիայի և 

լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունները. 

2) անհատ ձեռնարկատեր՝ Գագիկ Ռազմիկի Սարգսյանի Արցախի 

Հանրապետությունում  մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ներհանրապետական 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00549 լիցենզիայի և 

լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունները. 
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3) անհատ ձեռնարկատեր՝ Զորիկ Սերժիկի Զաքարյանի Արցախի 

Հանրապետությունում  մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00163 լիցենզիայի 

N00003 ներդիրի գործողությունը. 

4) անհատ ձեռնարկատեր Գրիշա Վալոդի Ղահրամանյանի Արցախի 

Հանրապետությունում  մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00196 լիցենզիայի 

N00003 ներդիրի գործողությունը. 

5) անհատ ձեռնարկատեր Ղարիբ Միշայի Գրիգորյանի Արցախի 

Հանրապետությունում  մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00266 լիցենզիայի 

N00002 ներդիրի գործողությունը. 

6) անհատ ձեռնարկատեր՝ Սլավա Գեորգիի Ալեքսանյանի Արցախի 

Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00417 լիցենզիայի 

N00002 ներդիրի գործողությունը: 

3. Դադարեցված համարել՝  

1) անհատ ձեռնարկատեր Ռադիկ Բագրատի Դանիելյանին  26.03.2018 թվականին 

տրամադրված Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով 

ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման ՏԾN00611 լիցենզիայի 

գործողությունը. 

2) ֆիզիկական անձ Լևոն Ահարոնի Համզոյանի  26.03.2018 թվականին 

տրամադրված Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով 

ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման ՏԾN00616 լիցենզիայի 

գործողությունը: 

4. Եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը պաշտոնական 

տեղեկագիրը հրապարակող մարմնին: 

 

 

Հայկ Խանումյան»   (¿ç 67): 
 
 

«ԴԻԶԱԿ  ՊԼՅՈՒՍ»  ՍՊԸ 
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