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4 

 

բյուջեում վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 26-ի N 145-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1513-Ն որոշումը…………………......................... 
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789 «Նույնականացման քարտի և ժամանակավոր վկայականի ձևերը, 

ինչպես նաև ժամանակավոր վկայականի տրամադրման կարգը 

սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1514-Ն որոշումը…… 
 

 

 

108 
 

790 «Նույնականացման քարտում անվան և ազգանվան անգլերեն, 

ինչպես նաև անվան, ազգանվան և հայրանվան հայերեն 

ամրագրման կարգը սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 

1515-Ն որոշումը…………………………………................................... 
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791 «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և 

միգրացիայի հարցերի նախարարության համակարգում գործող 

ոչ կառավարչական հիմնարկները վերակազմակերպելու, 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և 

միգրացիայի հարցերի նախարարության աշխատակազմի 

կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումները 

վերակազմակերպելու (անվանափոխելու), Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 16-ի 

N 84 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 

թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 969-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 

կատարելու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2014 թվականի մայիսի 24-ի N 329-Ն և Արցախի 

Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 28-ի 

N 389-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1517-Ն որոշումը………………………………... 
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792 «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական 

օգնության և սպասարկման և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-

պետության կառավարության 2005  թվականի  դեկտեմբերի 20-ի 

N 556 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 1518-Ն որոշումը…………................................... 
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793 Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեում 

վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի փետրվարի 26-ի N 145-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 

1520-Ն որոշումը………………….......................................................... 
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794 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 

թվականի հունիսի 19-ի N 385-Ն որոշման մեջ լրացում կատա-

րելու մասին» ԱՀ կառավարության N 1521-Ն որոշումը…….......... 
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 ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

795 ««Գանձասար օպերատոր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 

էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի ծառայու-

թյան մատուցման լիցենզիա տրամադրելու մասին» ԱՀ հանրային 
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ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի N 77-Ա որոշումը……… 
 

 

146 

796 «Էլեկտրաէներգիայի առուվաճառքի և էլեկտրաէներգետիկական 

համակարգի օպերատորի ծառայության մատուցման 

պայմանագրերի օրինակելի ձևերը սահմանելու, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2008 թվականի  հունվարի 24-ի N 2Ն և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2011 թվականի փետրվարի 7-ի Թիվ 3Ն 

որոշումներն ուժը կորցրած  ճանաչելու մասին» ԱՀ հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի N 79-Ն որոշումը……………………… 
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797 ««Արցախկապ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը մրցույթում 

հաղթող ճանաչելու և Ստեփանակերտ քաղաքի և միաժամանակ 

մեկ կամ մի քանի շրջանների տարածքում ընդհանուր 

ուղղվածության հեռուստածրագրերի եթերային հեռարձակման 

(վերահեռարձակման) լիցենզիա տրամադրելու մասին» ԱՀ 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական հանձնաժողովի N 81-Ա որոշումը………. 
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798 ««Արցախկապ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը մրցույթում 

հաղթող ճանաչելու և Ստեփանակերտ քաղաքի և միաժամանակ 

մեկ կամ մի քանի շրջանների տարածքում ընդհանուր 

ուղղվածության ռադիոհաղորդումների եթերային հեռարձակման 

(վերահեռարձակման) լիցենզիա տրամադրելու  մասին» ԱՀ 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական հանձնաժողովի N 82-Ա որոշումը………. 
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799 «Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնա-

ժողովի 2021 թվականի օգոստոսի 27-ի N 54-Ա որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ հանրային ծառայություն-

ները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի N 83-Ա որոշումը………………………………….. 
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800 «Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տն-

տեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժո-

ղովի 2021 թվականի օգոստոսի 27-ի N 55-Ա որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ հանրային ծառայություն-

ները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի N 84-Ա որոշումը…………………………………….. 
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801 «Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տն-

տեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժո-

ղովի 2021 թվականի օգոստոսի 27-ի N 56-Ա որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ հանրային ծառայություն-

ները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի N 85-Ա որոշումը…………………………………… 
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802 «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար 

վճարողների 2022 թվականի անվանական կազմը և կարգավոր-

ման պարտադիր վճարների տարեկան դրույքաչափերը հաստա-
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տելու մասին» ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի N 87-Ա 

որոշումը………………………. ............................................................... 
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 ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
 

 

803 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության 

պետական խորհրդի 2004 թվականի մարտի 1-ի N 12 որոշման 

մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ Վիճակագրության 

պետական խորհրդի N 25-Ն որոշումը ……………………………… 
 

 

 

 

179 

 ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ, ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ 

ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ  

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ 
 

 

804 «Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 

2021 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 271-Ն հրամանում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ առողջապահության 

նախարարի N 311-Ն  հրամանը……………………………………….. 
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805 «Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության առաջատար 

խմբի պաշտոններին հավասարեցված այլ պաշտոնների 

անվանացանկը սահմանելու մասին» ԱՀ արդարադատության 

նախարարի N 201-Ն  հրամանը……………………………. 

 

 

 

182 

806 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիայի գործունեության 

դադարեցման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

N 2752-Ա  հրամանը…………………………………………………….. 
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807 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների գործունեության 

տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

N 2753-Ա  հրամանը…………………………………………………….. 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
Ընդունված է 2021 թվականի         

                       դեկտեմբերի 23-ին 

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ 

ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 

վարձատրության մասին» 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-70-Ն օրենքի 

(այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածում՝ 

1) 3-րդ մասի «կառավարության գործերի կառավարչության  պետ- 

աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալը» բառերը փոխարինել 

«կառավարության գործերի կառավարչության պետը» բառերով. 

2) 4-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել: 

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 2.3-րդ մաս. 

«2.3. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի 

չափը 2022 թվականի համար չի կարող ցածր լինել օրենքով սահմանված 

նվազագույն ամսական աշխատավարձի անվանական չափի 70 տոկոսից:»: 

Հոդված 3. Օրենքի 13.1-ին հոդվածում լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 4.1-ին  մաս. 

«4.1. Քննչական կոմիտեի ծառայողներին, ծառայության 

առանձնահատկություններով պայմանավորված,  տրվում են հավելումներ, 

որոնց վճարման չափերը և կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը:»: 

Հոդված 4.  Օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերն ուժը կորցրած 

ճանաչել: 

Հոդված 5.  Օրենքի 27-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «ֆոնդի» բառը 

փոխարինել «և դրան հավասարեցված միջոցների» բառերով: 

Հոդված 6. Օրենքի 30-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 2.1-ին  մաս. 

«2.1. Պետական ծառայողի համար սույն հոդվածի 2-րդ մասով 

նախատեսված պաշտոնի փոփոխման պայմանը չի տարածվում 

համապատասխան մարմնի վերակազմակերպման կամ կառուցվածքային 

փոփոխության կամ անվանափոխության կամ օրենքով սահմանված այլ 

դեպքերում արտամրցութային կարգով կամ ռոտացիայի հիման վրա 

հավասար կամ բարձր պաշտոնի փոխադրման (նշանակման) դեպքերի վրա: 

Այս դեպքերում  պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձը որոշվում է 

սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 1.1-ին կամ 2-րդ մասով սահմանված կարգով, 

ընդ որում` 

1) հավասար պաշտոնի փոխադրման (նշանակման) դեպքում 2014 

թվականի հուլիսի 1-ից սահմանված (պահպանված) հիմնական 

աշխատավարձի չափը պահպանվում է մինչև այն պահը, երբ տվյալ 

պետական ծառայողի համար սույն օրենքով սահմանված կարգով որոշված 

գործակցի և բազային աշխատավարձի արտադրյալը ավելի բարձր կլինի սույն 

հոդվածի համաձայն պահպանված հիմնական աշխատավարձի չափից. 

2) բարձր պաշտոնի փոխադրման (նշանակման) դեպքում, եթե 

պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձը ցածր է լինում 2014 
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թվականի հուլիսի 1-ից սահմանված (պահպանված) հիմնական 

աշխատավարձի չափից, ապա սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 

սահմանված կարգով որոշված հիմնական աշխատավարձի նկատմամբ 

պահպանվում է պետական ծառայողի՝ 2014 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ 

հիմնական աշխատավարձի և սույն օրենքի 30-րդ հոդվածի 10-րդ մասով 

սահմանված կարգով որոշված  հիմնական աշխատավարձի (որը պետք է 

ներառի նաև սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված 

բնականոն աճը) տարբերությունը մինչև այն պահը, երբ բազային 

աշխատավարձի փոփոխության դեպքում նրա հիմնական աշխատավարձի 

բարձրացված չափը կգերազանցի նաև այդ տարբերությունը: Ընդ որում, սույն 

հոդվածով նախատեսված կարգով պահպանված աշխատավարձի չափի 

տարբերությունը նվազեցվում է բազային աշխատավարձի փոփոխման և 

(կամ) սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասին համապատասխան 

աշխատավարձի բնականոն աճի կիրառման դեպքում` հիմնական 

աշխատավարձի բարձրացման չափով:»: 

 

Հոդված 7. Օրենքի NN 1-6 հավելվածները շարադրել նոր 

խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն օրենքի հավելվածի: 

 

Հոդված 8. Սույն օրենքի հավելվածը համարվում է սույն օրենքի 

անբաժանելի մասը: 

 

Հոդված 9.  Եզրափակիչ մաս 

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 

2022 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

2. Սույն օրենքի 2-րդ հոդվածը գործելու է մինչև 2022 թվականի 

դեկտեմբերի 31-ը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

2021թ. դեկտեմբերի 28 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-148-Ն 
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Հավելված  

««Պետական պաշտոններ զբաղեցնող  

անձանց վարձատրության մասին» օրենքում  

փոփոխություններ և լրացումներ  

կատարելու մասին» օրենքի 

 
«Հավելված N 1 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող 

անձանց վարձատրության մասին» օրենքի 

 

 
ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ 

ԵՎ ԱՅԼ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ 

ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ 

 

Պաշտոնի անվանում 
Գոր-

ծակից 

ԱՀ Նախագահ 16.00 

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահ 14.40 

ԱՀ պետական նախարար 14.40 

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար 12.00 

ԱՀ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար 12.00 

ԱՀ մարդու իրավունքների պաշտպան 12.00 

ԱՀ Գերագույն դատարանի նախագահ 12.00 

ԱՀ Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ 12.00 

ԱՀ գլխավոր դատախազ 12.00 

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ 11.20 

ԱՀ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահ 10.50 

ԱՀ նախարար 10.50 

ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն 10.50 

ԱՀ քննչական կոմիտեի նախագահ 10.50 

ԱՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար 10.50 

ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի նախագահ 
10.50 

ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ 10.50 

ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ 10.00 

ԱՀ ջրային կոմիտեի նախագահ 10.00 

ԱՀ ոստիկանության պետ 10.00 

ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն  10.00 

ԱՀ Գերագույն դատարանի դատավոր  9.50 

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի նախագահ 9.50 

ԱՀ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ 9.20 

ԱՀ վերաքննիչ դատարանի դատավոր 9.10 

ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի նախագահ 9.10 

ԱՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ 9.10 

ԱՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր 8.80 

ԱՀ Հաշվեքննիչ պալատի անդամ 8.80 

ԱՀ նախարարի առաջին տեղակալ 8.80 

ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի առաջին տեղակալ 8.80 

ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ 8.80 

Օրենքներով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (հանձնաժողովներ, 

ծառայություններ, խորհուրդներ և այլն) ղեկավար 
8.80 

ԱՀ պետական կառավարման այլ մարմնի ղեկավար 8.80 

Ստեփանակերտի քաղաքապետ 8.80 

ԱՀ շրջանի վարչակազմի ղեկավար 8.80 

ԱՀ ԱՆ գլխավոր հարկադիր կատարող 8.80 

ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ 
8.50 

ԱՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր 8.40 
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ԱՀ ջրային կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ 8.40 

ԱՀ ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ 8.35 

ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի առաջին 

տեղակալ  
8.35 

ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի անդամ  
7.90 

Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազ 7.80 

ԱՀ նախարարի տեղակալ 7.80 

ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ 7.80 

ԱՀ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ 7.80 

ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ 7.80 

ԱՀ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ 7.70 

Շրջանի դատախազ, կայազորների զինվորական դատախազ 7.50 

ԱՀ ոստիկանության պետի տեղակալ 7.40 

ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի տեղակալ  7.40 

ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի տեղակալ 7.40 

ԱՀ ջրային կոմիտեի նախագահի տեղակալ 7.40 

ԱՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի դեպարտամենտի 

ղեկավար 
7.40 

Օրենքներով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (խորհուրդներ, 

հանձնաժողովներ, ծառայություններ և այլն) ղեկավարի տեղակալ 
7.40 

ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար 7.40 

Ստեփանակերտի քաղաքապետի տեղակալ 7.40 

ԱՀ շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ 7.40 

Օրենքներով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (հանձնաժողովներ, 

ծառայություններ, խորհուրդներ և այլն) անդամ (բացառությամբ ԱՀ 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամի) 

6.90 

ԱՀ պետական կառավարման այլ մարմնի ղեկավարի տեղակալ 6.90 

ԱՀ ԱՆ գլխավոր հարկադիր կատարողի տեղակալ 6.90 

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմ   

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության պետ 10.50 

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ 10.00 

ԱՀ Նախագահի գլխավոր խորհրդական-հատուկ հանձնարարություններով դեսպան 10.00 

ԱՀ Նախագահի գլխավոր խորհրդական 10.00 

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ 8.80 

ԱՀ Նախագահի խորհրդական-վարչության պետ 8.80 

ԱՀ Նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար 8.80 

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ-վարչության պետ 8.50 

Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան 8.40 

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության 

պետի տեղակալ 
7.80 

ԱՀ Նախագահի խորհրդական 7.40 

ԱՀ Նախագահի ներկայացուցիչ՝ հատուկ հանձնարարությունների գծով 7.40 

Խորհրդատու 6.50 

ԱՀ Նախագահի առաջին օգնական 6.20 

ԱՀ Նախագահի օգնական 5.50 

ԱՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմ   

ԱՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ 7.80 

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահի գլխավոր խորհրդական 7.40 

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահի խորհրդական 5.80 

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահի օգնական 4.90 

ԱՀ պետական նախարարի կառավարման ոլորտում գործող պետական կառավարման 

մարմիններ 
  

ԱՀ պետական նախարարի կառավարման ոլորտում գործող պետական 

կառավարման մարմնի ղեկավար 
9.50 

ԱՀ պետական նախարարի կառավարման ոլորտում 

գործող պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի տեղակալ 
6.90 

ԱՀ պետական նախարարի աշխատակազմ   

ԱՀ պետական նախարարի խորհրդական 5.80 

ԱՀ պետական նախարարի օգնական 4.90 
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Հավելված N 2 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող 

անձանց վարձատրության մասին» օրենքի 

 
ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁ ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ԵՎ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ, ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 

ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ, ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ 

ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ 

ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ 

 
Պաշտոնի անվանում Գործակից 

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմ   

ԱՀ Նախագահի մամուլի քարտուղար 5.95 

ԱՀ Նախագահի ռեֆերենտ 4.00 

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության 

պետի օգնական 
3.00 

ԱՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմ   

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահի մամուլի քարտուղար 5.30 

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահի ռեֆերենտ 4.00 

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի օգնական 3.30 

ԱՀ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահի օգնական 3.00 

ԱՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի օգնական 3.00 

ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի ռեֆերենտ 2.70 

ԱՀ դատախազություն   

Գլխավոր դատախազության բաժնի պետ, հատուկ քննչական բաժնի պետ, 

զինվորական դատախազի տեղակալ 
7.75 

Գլխավոր դատախազության բաժնի պետի տեղակալ 7.35 

Գլխավոր դատախազության ավագ դատախազ, հատուկ քննչական բաժնի 

հատկապես կարևոր գործերի ավագ քննիչ, Ստեփանակերտ քաղաքի 

դատախազի տեղակալ 

7.25 

Գլխավոր դատախազության բաժնի ավագ դատախազ, զինվորական 

կենտրոնական դատախազության ավագ դատախազ, շրջանի դատախազի 

տեղակալ, կայազորի զինվորական դատախազի տեղակալ 

7.00 

Գլխավոր դատախազության դատախազ, գլխավոր դատախազության բաժնի 

դատախազ, հատուկ քննչական բաժնի հատկապես կարևոր գործերի քննիչ, 

զինվորական կենտրոնական դատախազության դատախազ 

6.75 

Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազության ավագ դատախազ  6.50 

Շրջանի դատախազության ավագ դատախազ, Ստեփանակերտ քաղաքի 

դատախազ, կայազորի զինվորական դատախազության ավագ դատախազ 
6.00 

Շրջանի դատախազության դատախազ, կայազորի զինվորական 

դատախազության դատախազ 
4.80 

ԱՀ գլխավոր դատախազի խորհրդական 3.60 

ԱՀ գլխավոր դատախազի մամուլի քարտուղար 3.00 

ԱՀ քննչական կոմիտե   

ԱՀ քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական վարչության պետ, 

տարածքային քննչական վարչության պետ 
7.35 

ԱՀ քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական վարչության պետի 

տեղակալ, տարածքային քննչական վարչության պետի տեղակալ, 

կենտրոնական մարմնի քննչական վարչության քննչական բաժնի պետ, 

քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական բաժնի պետ  

7.10 

ԱՀ քննչական կոմիտեի տարածքային քննչական վարչության քննչական բաժնի 

պետ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական վարչության 

քննչական բաժնի պետի տեղակալ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի 

քննչական բաժնի պետի տեղակալ, քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի 

քննչական վարչության հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ  

7.00 

ԱՀ քննչական կոմիտեի քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական 

վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, քննչական կոմիտեի 

կենտրոնական մարմնի քննչական բաժնի հատկապես կարևոր գործերով քննիչ, 

տարածքային քննչական վարչության քննչական բաժնի պետի տեղակալ 

6.75 

ԱՀ քննչական կոմիտեի տարածքային քննչական վարչության հատկապես 

կարևոր գործերով քննիչ 
6.50 

ԱՀ քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական բաժնի ավագ քննիչ, 

քննչական կոմիտեի տարածքային քննչական վարչության քննչական բաժնի 
6.00 
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ավագ քննիչ 

ԱՀ քննչական կոմիտեի քննչական կոմիտեի կենտրոնական մարմնի քննչական 

բաժնի քննիչ, քննչական կոմիտեի տարածքային քննչական վարչության 

քննչական բաժնի քննիչ 

5.50 

ԱՀ քննչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական 3.60 

ԱՀ քննչական կոմիտեի նախագահի օգնական 3.00 

ԱՀ քննչական կոմիտեի նախագահի մամուլի քարտուղար 3.00 

Նախարարություններ   

Նախարարի խորհրդական 3.60 

Նախարարի օգնական 3.00 

Նախարարի մամուլի քարտուղար 3.00 

Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմիններ  

(հանձնաժողովներ, ծառայություններ, խորհուրդներ և այլն) 
  

Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (հանձնաժողովների, 

ծառայությունների, խորհուրդների և այլն) ղեկավարի խորհրդական   
3.00 

Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (հանձնաժողովների, 

ծառայությունների, խորհուրդների և այլն) ղեկավարի օգնական 
2.40 

Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (հանձնաժողովների, 

ծառայությունների, խորհուրդների և այլն) ղեկավարի մամուլի քարտուղար 
2.40 

Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով   

Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայության ղեկավար 
3.95 

ԱՀ պետական կառավարման այլ մարմիններ   

ԱՀ պետական կառավարման այլ մարմնի ղեկավարի խորհրդական 3.00 

ԱՀ պետական կառավարման այլ մարմնի ղեկավարի օգնական 2.40 

ԱՀ պետական կառավարման այլ մարմնի ղեկավարի մամուլի քարտուղար 2.40 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան և շրջանների վարչակազմեր   

Ստեփանակերտի քաղաքապետի և շրջանի վարչակազմի ղեկավարի օգնական 2.40 

Ստեփանակերտի քաղաքապետի և շրջանի վարչակազմի ղեկավարի մամուլի 

քարտուղար 
2.40 

Նախարարության կառավարման ոլորտում գործող  

պետական կառավարման մարմիններ 
  

Նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական կառավարման 

մարմնի ղեկավար 
8.15 

Նախարարության կառավարման ոլորտում 

գործող պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի տեղակալ 
5.80 

Հանրապետական գործադիր մարմինների կազմում  

գործող ծրագրեր իրականացնող պետական հիմնարկներ 
  

Տնօրեն 6.90 

Տնօրենի տեղակալ 5.70 

Բաժնի պետ 5.38 

Գլխավոր մասնագետ 4.04 

Առաջատար մասնագետ 3.64 

Առաջին կարգի մասնագետ 3.00 

 

 
Հավելված N 3 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող 

անձանց վարձատրության մասին» օրենքի 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ/հ 

Խ
ո

ւմ
բը

 

Զինվորա-

կան կո-

չումների 

անվա-

նումները 

Մակարդակները 

1-ին 

մակար-

դակ 

(0-2 

տարի) 

2-րդ 

մակար-

դակ 

(2-5 

տարի) 

3-րդ 

մակար-

դակ 

(5-10 

տարի) 

4-րդ 

մակար-

դակ 

 (10-15 

տարի) 

5-րդ 

մակար-

դակ  

(15-20 

տարի) 

6-րդ 

մակար-

դակ 

(20-25 

տարի) 

7-րդ 

մակար-

դակ (25 

 և ավելի 

տարի) 

1 3 Գեներա-

լական 

կազմ 

7.30 7.46 7.51 7.55 7.62 7.66 7.73 

2 4 7.15 7.30 7.46 7.51 7.55 7.62 7.66 

3 5 7.00 7.15 7.30 7.46 7.51 7.55 7.62 

4 39 
Գնդապետ 

6.98 7.20 7.35 7.48 7.53 7.57 7.61 

5 38 6.78 6.98 7.20 7.35 7.48 7.53 7.57 
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6 37 6.58 6.78 6.98 7.20 7.35 7.48 7.53 

7 36 6.38 6.58 6.78 6.98 7.20 7.35 7.48 

8 35 6.19 6.38 6.58 6.78 6.98 7.20 7.35 

9 34 6.01 6.19 6.38 6.58 6.78 6.98 7.20 

10 33 5.83 6.01 6.19 6.38 6.58 6.78 6.98 

11 32 5.65 5.83 6.01 6.19 6.38 6.58 6.78 

12 31 

Փոխգն-

դապետ 

5.64 5.81 5.99 6.17 6.36 6.55 6.76 

13 30 5.47 5.64 5.81 5.99 6.17 6.36 6.55 

14 29 5.32 5.47 5.64 5.81 5.99 6.17 6.36 

15 28 5.16 5.32 5.47 5.64 5.81 5.99 6.17 

16 27 5.00 5.16 5.32 5.47 5.64 5.81 5.99 

17 26 4.86 5.00 5.16 5.32 5.47 5.64 5.81 

18 25 4.72 4.86 5.00 5.16 5.32 5.47 5.64 

19 24 

Մայոր 

4.64 4.79 4.93 5.08 5.23 5.39 5.54 

20 23 4.51 4.64 4.79 4.93 5.08 5.23 5.39 

21 22 4.38 4.51 4.64 4.79 4.93 5.08 5.23 

22 21 4.25 4.38 4.51 4.64 4.79 4.93 5.08 

23 20 4.13 4.25 4.38 4.51 4.64 4.79 4.93 

24 19 

Կապի-

տան 

3.83 3.94 4.06 4.18 4.30 4.43 4.56 

25 18 3.72 3.83 3.94 4.06 4.18 4.30 4.43 

26 17 3.61 3.72 3.83 3.94 4.06 4.18 4.30 

27 16 3.50 3.61 3.72 3.83 3.94 4.06 4.18 

28 15 3.41 3.50 3.61 3.72 3.83 3.94 4.06 

29 14 3.31 3.41 3.50 3.61 3.72 3.83 3.94 

30 13 Ավագ լեյ-

տենանտ 

3.25 3.35 3.44 3.54 3.65 3.76 3.86 

31 12 3.16 3.25 3.35 3.44 3.54 3.65 3.76 

32 11 Լեյտե-

նանտ 

3.07 3.16 3.25 3.35 3.44 3.54 3.65 

33 10 2.99 3.07 3.16 3.25 3.35 3.44 3.54 

34 9/5 

Ավագ 

ենթասպա 

2.80 2.87 2.95 3.04 3.12 3.20 3.29 

35 9/4 2.72 2.80 2.87 2.95 3.04 3.12 3.20 

36 9/3 2.65 2.72 2.80 2.87 2.95 3.04 3.12 

37 9/2 2.58 2.65 2.72 2.80 2.87 2.95 3.04 

38 9/1 2.51 2.58 2.65 2.72 2.80 2.87 2.95 

39 8/6 

Ենթա-

սպա 

2.50 2.54 2.59 2.64 2.69 2.74 2.80 

40 8/5 2.45 2.50 2.54 2.59 2.64 2.69 2.74 

41 8/4 2.40 2.45 2.50 2.54 2.59 2.64 2.69 

42 8/3 2.35 2.40 2.45 2.50 2.54 2.59 2.64 

43 8/2 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.54 2.59 

44 8/1 2.26 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.54 

45 7/3 

Ավագ 

2.18 2.21 2.23 2.27 2.30 2.34 2.38 

46 7/2 2.16 2.18 2.21 2.23 2.27 2.30 2.34 

47 7/1 2.14 2.16 2.18 2.21 2.23 2.27 2.30 

48 6/5 

Ավագ 

սերժանտ 

2.11 2.14 2.16 2.18 2.21 2.23 2.27 

49 6/4 2.09 2.11 2.14 2.16 2.18 2.21 2.23 

50 6/3 2.06 2.09 2.11 2.14 2.16 2.18 2.21 

51 6/2 2.04 2.06 2.09 2.11 2.14 2.16 2.18 

52 6/1 2.02 2.04 2.06 2.09 2.11 2.14 2.16 

53 5/5 

Սերժանտ 

1.99 2.02 2.04 2.06 2.09 2.11 2.14 

54 5/4 1.97 1.99 2.02 2.04 2.06 2.09 2.11 

55 5/3 1.94 1.97 1.99 2.02 2.04 2.06 2.09 

56 5/2 1.92 1.94 1.97 1.99 2.02 2.04 2.06 

57 5/1 1.90 1.92 1.94 1.97 1.99 2.02 2.04 

58 4/4 

Եֆրեյտոր 

1.88 1.91 1.93 1.96 1.98 2.00 2.03 

59 4/3 1.86 1.88 1.91 1.93 1.96 1.98 2.00 

60 4/2 1.84 1.86 1.88 1.91 1.93 1.96 1.98 

61 4/1 1.81 1.84 1.86 1.88 1.91 1.93 1.96 

62 3/6 

Շարքային 

1.79 1.81 1.84 1.86 1.88 1.91 1.93 

63 3/5 1.76 1.79 1.81 1.84 1.86 1.88 1.91 

64 3/4 1.74 1.76 1.79 1.81 1.84 1.86 1.88 

65 3/3 1.72 1.74 1.76 1.79 1.81 1.84 1.86 

66 3/2 1.69 1.72 1.74 1.76 1.79 1.81 1.84 

67 3/1 1.67 1.69 1.72 1.74 1.76 1.79 1.81 
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Հավելված N 4 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող 

անձանց վարձատրության մասին» օրենքի 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ/հ 
Խ

ո
ւմ

բը
 

Զինվո-

րական 

կոչում-

ների 

անվա-

նումները 

Մակարդակները 

1-ին 

մակար-

դակ  

(0-2 

տարի) 

2-րդ 

մակար-

դակ 

 (2-5 

տարի) 

3-րդ 

մակար-

դակ  

(5-10 

տարի) 

4-րդ 

մակար-

դակ  

(10-15 

տարի) 

5-րդ 

մակար-

դակ 

(15-20 

տարի) 

6-րդ 

մակար-

դակ 

 (20-25 

տարի) 

7-րդ 

մակար-

դակ (25 

և ավելի 

տարի) 

1 3 Գեներա-

լական 

կազմ 

7.30 7.46 7.51 7.55 7.62 7.66 7.39 

2 4 7.15 7.30 7.46 7.51 7.55 7.62 7.46 

3 5 7.00 7.15 7.30 7.46 7.51 7.55 7.62 

4 39 

Գնդա-

պետ 

6.98 7.20 7.35 7.48 7.53 7.57 7.87 

5 38 6.78 6.98 7.20 7.35 7.48 7.53 7.57 

6 37 6.58 6.78 6.98 7.20 7.35 7.48 7.53 

7 36 6.38 6.58 6.78 6.98 7.20 7.35 7.48 

8 35 6.19 6.38 6.58 6.78 6.98 7.20 7.35 

9 34 6.01 6.19 6.38 6.58 6.78 6.98 7.20 

10 33 5.83 6.01 6.19 6.38 6.58 6.78 6.98 

11 32 5.65 5.83 6.01 6.19 6.38 6.58 6.78 

12 31 

Փոխգն-

դապետ 

5.64 5.81 5.99 6.17 6.36 6.55 6.76 

13 30 5.47 5.64 5.81 5.99 6.17 6.36 6.55 

14 29 5.32 5.47 5.64 5.81 5.99 6.17 6.36 

15 28 5.16 5.32 5.47 5.64 5.81 5.99 6.17 

16 27 5.00 5.16 5.32 5.47 5.64 5.81 5.99 

17 26 4.86 5.00 5.16 5.32 5.47 5.64 5.81 

18 25 4.72 4.86 5.00 5.16 5.32 5.47 5.64 

19 24 

Մայոր 

4.64 4.79 4.93 5.08 5.23 5.39 5.54 

20 23 4.51 4.64 4.79 4.93 5.08 5.23 5.39 

21 22 4.38 4.51 4.64 4.79 4.93 5.08 5.23 

22 21 4.25 4.38 4.51 4.64 4.79 4.93 5.08 

23 20 4.13 4.25 4.38 4.51 4.64 4.79 4.93 

24 19 

Կապի-

տան 

3.83 3.94 4.06 4.18 4.30 4.43 4.56 

25 18 3.72 3.83 3.94 4.06 4.18 4.30 4.43 

26 17 3.61 3.72 3.83 3.94 4.06 4.18 4.30 

27 16 3.50 3.61 3.72 3.83 3.94 4.06 4.18 

28 15 3.41 3.50 3.61 3.72 3.83 3.94 4.06 

29 14 3.31 3.41 3.50 3.61 3.72 3.83 3.94 

30 13 Ավագ լեյ-

տենանտ 

3.25 3.35 3.44 3.54 3.65 3.76 3.86 

31 12 3.16 3.25 3.35 3.44 3.54 3.65 3.76 

32 11 Լեյտե-

նանտ 

3.07 3.16 3.25 3.35 3.44 3.54 3.65 

33 10 2.99 3.07 3.16 3.25 3.35 3.44 3.54 

34 9/5 

Ավագ 

ենթա-

սպա 

2.80 2.87 2.95 3.04 3.12 3.20 3.29 

35 9/4 2.72 2.80 2.87 2.95 3.04 3.12 3.20 

36 9/3 2.65 2.72 2.80 2.87 2.95 3.04 3.12 

37 9/2 2.58 2.65 2.72 2.80 2.87 2.95 3.04 

38 9/1 2.51 2.58 2.65 2.72 2.80 2.87 2.95 

39 8/6 

Ենթա-

սպա 

2.50 2.54 2.59 2.64 2.69 2.74 2.80 

40 8/5 2.45 2.50 2.54 2.59 2.64 2.69 2.74 

41 8/4 2.40 2.45 2.50 2.54 2.59 2.64 2.69 

42 8/3 2.35 2.40 2.45 2.50 2.54 2.59 2.64 

43 8/2 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.54 2.59 

44 8/1 2.26 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.54 

45 7/3 

Ավագ 

2.18 2.21 2.23 2.27 2.30 2.34 2.38 

46 7/2 2.16 2.18 2.21 2.23 2.27 2.30 2.34 

47 7/1 2.14 2.16 2.18 2.21 2.23 2.27 2.30 

48 6/5 
Ավագ 

սեր-

ժանտ 

2.11 2.14 2.16 2.18 2.21 2.23 2.27 

49 6/4 2.09 2.11 2.14 2.16 2.18 2.21 2.23 

50 6/3 2.06 2.09 2.11 2.14 2.16 2.18 2.21 

51 6/2 2.04 2.06 2.09 2.11 2.14 2.16 2.18 
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52 6/1 2.02 2.04 2.06 2.09 2.11 2.14 2.16 

53 5/5 

Սեր-

ժանտ 

1.99 2.02 2.04 2.06 2.09 2.11 2.14 

54 5/4 1.97 1.99 2.02 2.04 2.06 2.09 2.11 

55 5/3 1.94 1.97 1.99 2.02 2.04 2.06 2.09 

56 5/2 1.92 1.94 1.97 1.99 2.02 2.04 2.06 

57 5/1 1.90 1.92 1.94 1.97 1.99 2.02 2.04 

58 4/4 

Եֆրեյ-

տոր 

1.88 1.91 1.93 1.96 1.98 2.00 2.03 

59 4/3 1.86 1.88 1.91 1.93 1.96 1.98 2.00 

60 4/2 1.84 1.86 1.88 1.91 1.93 1.96 1.98 

61 4/1 1.81 1.84 1.86 1.88 1.91 1.93 1.96 

62 3/6 

Շարքա-

յին 

1.79 1.81 1.84 1.86 1.88 1.91 1.93 

63 3/5 1.76 1.79 1.81 1.84 1.86 1.88 1.91 

64 3/4 1.74 1.76 1.79 1.81 1.84 1.86 1.88 

65 3/3 1.72 1.74 1.76 1.79 1.81 1.84 1.86 

66 3/2 1.69 1.72 1.74 1.76 1.79 1.81 1.84 

67 3/1 1.67 1.69 1.72 1.74 1.76 1.79 1.81 

 

 
 

Հավելված N 5 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող 

անձանց վարձատրության մասին» օրենքի 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ/հ 

Խ
ո

ւմ
բը

 

Զինվո-

րական 

կոչումների 

անվա-

նումները 

Մակարդակները 

1-ին 

մակար-

դակ  

(0-2 

տարի) 

2-րդ 

մակար-

դակ 

(2-5 

տարի) 

3-րդ 

մակար-

դակ  

(5-10 

տարի) 

4-րդ 

մակար-

դակ  

(10-15 

տարի) 

5-րդ 

մակար-

դակ  

(15-20 

տարի) 

6-րդ 

մակա

րդակ  

(20-25 

տարի) 

7-րդ 

մակար-

դակ (25 

և ավելի 

տարի) 

1 3 Գեներա-

լական 

կազմ 

6.60 6.64 6.67 6.69 6.71 6.73 6.76 

2 4 6.57 6.60 6.64 6.67 6.69 6.71 6.73 

3 5 6.55 6.57 6.60 6.64 6.67 6.69 6.71 

4 39 

Գնդապետ 

6.51 6.56 6.57 6.60 6.64 6.68 6.69 

5 38 6.47 6.51 6.56 6.57 6.60 6.64 6.68 

6 37 6.37 6.47 6.51 6.56 6.57 6.60 6.64 

7 36 6.30 6.37 6.47 6.51 6.56 6.57 6.60 

8 35 6.13 6.30 6.37 6.47 6.51 6.56 6.57 

9 34 5.96 6.13 6.30 6.37 6.47 6.51 6.56 

10 33 5.81 5.96 6.13 6.30 6.37 6.47 6.51 

11 32 5.64 5.81 5.96 6.13 6.30 6.37 6.47 

12 31 

Փոխգն-

դապետ 

5.58 5.74 5.89 6.06 6.23 6.40 6.48 

13 30 5.44 5.58 5.74 5.89 6.06 6.23 6.40 

14 29 5.29 5.44 5.58 5.74 5.89 6.06 6.23 

15 28 5.15 5.29 5.44 5.58 5.74 5.89 6.06 

16 27 4.99 5.15 5.29 5.44 5.58 5.74 5.89 

17 26 4.85 4.99 5.15 5.29 5.44 5.58 5.74 

18 25 4.70 4.85 4.99 5.15 5.29 5.44 5.58 

19 24 

Մայոր 

4.61 4.73 4.86 4.99 5.12 5.27 5.41 

20 23 4.49 4.61 4.73 4.86 4.99 5.12 5.27 

21 22 4.37 4.49 4.61 4.73 4.86 4.99 5.12 

22 21 4.24 4.37 4.49 4.61 4.73 4.86 4.99 

23 20 4.12 4.24 4.37 4.49 4.61 4.73 4.86 

24 19 

Կապի-

տան 

3.82 3.91 4.02 4.13 4.24 4.34 4.46 

25 18 3.71 3.82 3.91 4.02 4.13 4.24 4.34 

26 17 3.60 3.71 3.82 3.91 4.02 4.13 4.24 

27 16 3.49 3.60 3.71 3.82 3.91 4.02 4.13 

28 15 3.40 3.49 3.60 3.71 3.82 3.91 4.02 

29 14 3.30 3.40 3.49 3.60 3.71 3.82 3.91 

30 13 Ավագ 3.24 3.34 3.43 3.52 3.61 3.71 3.80 
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31 12 լեյտենանտ 3.14 3.24 3.34 3.43 3.52 3.61 3.71 

32 11 Լեյտե-

նանտ 

3.06 3.14 3.24 3.34 3.43 3.52 3.61 

33 10 2.98 3.06 3.14 3.24 3.34 3.43 3.52 

34 9/5 

Ավագ 

ենթասպա 

2.78 2.86 2.93 3.00 3.07 3.16 3.25 

35 9/4 2.71 2.78 2.86 2.93 3.00 3.07 3.16 

36 9/3 2.64 2.71 2.78 2.86 2.93 3.00 3.07 

37 9/2 2.57 2.64 2.71 2.78 2.86 2.93 3.00 

38 9/1 2.50 2.57 2.64 2.71 2.78 2.86 2.93 

39 8/6 

Ենթասպա 

2.48 2.53 2.58 2.63 2.68 2.72 2.77 

40 8/5 2.44 2.48 2.53 2.58 2.63 2.68 2.72 

41 8/4 2.39 2.44 2.48 2.53 2.58 2.63 2.68 

42 8/3 2.34 2.39 2.44 2.48 2.53 2.58 2.63 

43 8/2 2.29 2.34 2.39 2.44 2.48 2.53 2.58 

44 8/1 2.24 2.29 2.34 2.39 2.44 2.48 2.53 

45 7/3 

Ավագ 

2.17 2.20 2.22 2.26 2.28 2.32 2.36 

46 7/2 2.15 2.17 2.20 2.22 2.26 2.28 2.32 

47 7/1 2.12 2.15 2.17 2.20 2.22 2.26 2.28 

48 6/5 

Ավագ 

սերժանտ 

2.10 2.12 2.15 2.17 2.20 2.22 2.24 

49 6/4 2.08 2.10 2.12 2.15 2.17 2.20 2.22 

50 6/3 2.05 2.08 2.10 2.12 2.15 2.17 2.20 

51 6/2 2.03 2.05 2.08 2.10 2.12 2.15 2.17 

52 6/1 2.00 2.03 2.05 2.08 2.10 2.12 2.15 

53 5/5 

Սերժանտ 

1.98 2.00 2.03 2.05 2.08 2.10 2.14 

54 5/4 1.96 1.98 2.00 2.03 2.05 2.08 2.10 

55 5/3 1.93 1.96 1.98 2.00 2.03 2.05 2.08 

56 5/2 1.91 1.93 1.96 1.98 2.00 2.03 2.05 

57 5/1 1.90 1.91 1.93 1.96 1.98 2.00 2.03 

58 4/4 

Եֆրեյտոր 

1.87 1.90 1.92 1.94 1.97 1.99 2.02 

59 4/3 1.85 1.87 1.90 1.92 1.94 1.97 1.99 

60 4/2 1.82 1.85 1.87 1.90 1.92 1.94 1.97 

61 4/1 1.80 1.82 1.85 1.87 1.90 1.92 1.94 

62 3/6 

Շարքային 

1.78 1.80 1.82 1.85 1.87 1.90 1.92 

63 3/5 1.75 1.78 1.80 1.82 1.85 1.87 1.90 

64 3/4 1.73 1.75 1.78 1.80 1.82 1.85 1.87 

65 3/3 1.72 1.73 1.75 1.78 1.80 1.82 1.85 

66 3/2 1.70 1.72 1.73 1.75 1.78 1.80 1.82 

67 3/1 1.69 1.70 1.72 1.73 1.75 1.78 1.80 
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Հավելված N 6 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող 

անձանց վարձատրության մասին» օրենքի 

 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Պետական ծառայություն, բացառությամբ դիվանագիտական, հարկային և հարկադիր կատարման ծառայությունների 

Մակար-

դակները 

Հիմնական 

աշխատա-

վարձի 

բնականոն 

աճը 

Կրտսեր պաշտոններ Առաջատար պաշտոններ Գլխավոր պաշտոններ 
Բարձրագույն 

 պաշտոններ 

3-րդ 

ենթա-

խմբի 

սանդղակ 

2-րդ 

ենթա-

խմբի 

սանդղակ 

1-ին 

ենթա-

խմբի 

սանդղակ 

3-րդ են-

թախմբի 

սանդ-

ղակ 

2-րդ են-

թախմբի 

սանդ-

ղակ 

1-ին են-

թախմբի 

սանդ-

ղակ 

3-րդ 

ենթա-

խմբի 

սանդղակ 

2-րդ 

ենթա-

խմբի 

սանդղակ 

1-ին 

ենթա-

խմբի 

սանդղակ 

2-րդ 

ենթա-

խմբի 

սանդղակ 

1-ին են-

թախմբի 

սանդ-

ղակ 

11 Աճ չկա 2.02 2.34 2.74 3.19 3.73 4.37 5.28 6.41 6.97 7.56 8.49 

10 
Երեք 

տարին մեկ 

1.96 2.28 2.65 3.10 3.61 4.24 5.12 6.20 6.86 7.49 8.28 

9 1.90 2.21 2.57 3.00 3.50 4.10 4.96 6.01 6.82 7.42 8.09 

8 1.85 2.15 2.50 2.90 3.40 3.97 4.81 5.82 6.72 7.34 7.90 

7 
Երկու 

տարին մեկ 

1.79 2.08 2.42 2.82 3.30 3.85 4.66 5.64 6.68 7.19 7.75 

6 1.74 2.02 2.35 2.74 3.19 3.73 4.51 5.46 6.62 7.10 7.62 

5 1.69 1.96 2.28 2.65 3.10 3.62 4.37 5.29 6.42 6.97 7.56 

4 

Յուրաքան-

չյուր տարի 

1.64 1.91 2.21 2.58 3.00 3.50 4.24 5.12 6.21 6.86 7.49 

3 1.60 1.85 2.15 2.50 2.91 3.40 4.10 4.97 6.01 6.82 7.42 

2 1.55 1.79 2.08 2.42 2.82 3.30 3.97 4.81 5.83 6.72 7.34 

1 1.50 1.74 2.02 2.35 2.74 3.19 3.85 4.66 5.64 6.68 7.19 
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Դիվանագիտական ծառայություն 

 

Մա-

կարդակ-

ները 

Հիմնական 

աշխատավարձի 

բնականոն աճը 

     

     

     

1 2 3 4 5 6 7 8 

Կցորդ 

Երրորդ 

քարտու-

ղար 

Երկրորդ 

քարտու-

ղար 

Առաջին 

քարտու-

ղար 

Խորհրդական, 

բաժնի վարիչ 

(պետ) 

Վարչության պետ, 

առանձնացված 

ստորաբաժանման 

ղեկավարի տեղակալ 

Առանձնացված 

ստորաբաժան-

ման ղեկավար 

Գլխավոր 

քարտուղար 

11 Աճ չկա 3.19 3.73 4.37 5.28 6.41 6.97 7.56 8.49 

10 

Երեք տարին մեկ 

3.10 3.61 4.24 5.12 6.20 6.86 7.49 8.28 

9 3.00 3.50 4.10 4.96 6.01 6.82 7.42 8.09 

8 2.90 3.40 3.97 4.81 5.82 6.72 7.34 7.90 

7 
Երկու տարին 

մեկ 

2.82 3.30 3.85 4.66 5.64 6.68 7.19 7.75 

6 2.74 3.19 3.73 4.51 5.46 6.62 7.10 7.62 

5 2.65 3.10 3.62 4.37 5.29 6.42 6.97 7.56 

4 

Յուրաքանչյուր 

տարի 

2.58 3.00 3.50 4.24 5.12 6.21 6.86 7.49 

3 2.50 2.91 3.40 4.10 4.97 6.01 6.82 7.42 

2 2.42 2.82 3.30 3.97 4.81 5.83 6.72 7.34 

1 2.35 2.74 3.19 3.85 4.66 5.64 6.68 7.19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Հարկային ծառայություն 

 

Մ
ա

կ
ա

ր
դ

ա
կ

ն
ե

ր
ը

 

Հ
ի

մ
ն

ա
կ

ա
ն

 ա
շխ

ա
տ

ա
վ

ա
ր

ձ
ի

 

բն
ա

կ
ա

ն
ո

ն
 ա

ճ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Հ
ա

ր
կ

ա
յի

ն
 տ
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ս

չո
ւթ
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ն

 2
-ր

դ
 և

 1
-ի

ն
 

կ
ա

ր
գ

ի
 մ

ա
ս

ն
ա

գ
ե

տ
 

Հ
ա

ր
կ

ա
յի

ն
 տ

ե
ս
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ն
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Վ
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ս
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ս
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ր
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վ
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կ
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ն
ի
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ռ

ա
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տ
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ն
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տ
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վ
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, 

վ
ե

ր
ա

դ
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ս
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ա
ր

կ
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յի
ն
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ր
մ

ն
ի

 

ա
վ

ա
գ
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ր

լի
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ր

 

Հ
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ր
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ն
 տ
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վ
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դ
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ս
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կ
ա

յի
ն

 մ
ա

ր
մ

ն
ի

 խ
մ
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ղ
ե

կ
ա

վ
ա

ր
, վ

ե
ր

ա
դ

ա
ս

 հ
ա

ր
կ

ա
յի

ն
 

մ
ա

ր
մ

ն
ի

 գ
լխ

ա
վ

ո
ր

 մ
ա

ս
ն

ա
գ

ե
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 -

ի
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ա
վ

ա
բա

ն
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ե
ր

ա
դ

ա
ս
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ա

ր
կ

ա
յի

ն
 

մ
ա

ր
մ

ն
ի

 գ
լխ

ա
վ

ո
ր

 օ
պ
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լի
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զ
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ր
 

Հ
ա

ր
կ

ա
յի

ն
 տ

ե
ս
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ւթ

յա
ն

 պ
ե

տ
ի

 

տ
ե

ղ
ա

կ
ա

լ,
 վ

ե
ր

ա
դ

ա
ս

 հ
ա

ր
կ

ա
յի

ն
 

մ
ա

ր
մ

ն
ի
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ա

ժ
ն

ի
 պ

ե
տ

 

Հ
ա

ր
կ

ա
յի

ն
 մ

ա
ր

մ
ն

ի
 վ

ա
ր
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ւթ

յա
ն

 

պ
ե

տ
ի

 տ
ե

ղ
ա

կ
ա

լ 

Հ
ա

ր
կ

ա
յի

ն
 մ

ա
ր

մ
ն

ի
 վ

ա
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ւթ
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պ
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տ
, հ

ա
ր

կ
ա

յի
ն
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ե

ս
չո

ւթ
յա

ն
 պ

ե
տ

 

11 Աճ չկա 2.02 2.34 2.74 3.19 3.73 4.37 5.28 6.41 6.97 7.56 

10 Երեք 

տարին 

մեկ 

1.96 2.28 2.65 3.10 3.61 4.24 5.12 6.20 6.86 7.49 

9 1.90 2.21 2.57 3.00 3.50 4.10 4.96 6.01 6.82 7.42 

8 1.85 2.15 2.50 2.90 3.40 3.97 4.81 5.82 6.72 7.34 

7 Երկու 

տարին 

մեկ 

1.79 2.08 2.42 2.82 3.30 3.85 4.66 5.64 6.68 7.19 

6 1.74 2.02 2.35 2.74 3.19 3.73 4.51 5.46 6.62 7.10 

5 1.69 1.96 2.28 2.65 3.10 3.62 4.37 5.29 6.42 6.97 

4 
Յուրա-

քանչյուր 

տարի 

1.64 1.91 2.21 2.58 3.00 3.50 4.24 5.12 6.21 6.86 

3 1.60 1.85 2.15 2.50 2.91 3.40 4.10 4.97 6.01 6.82 

2 1.55 1.79 2.08 2.42 2.82 3.30 3.97 4.81 5.83 6.72 

1 1.50 1.74 2.02 2.35 2.74 3.19 3.85 4.66 5.64 6.68 
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Հարկադիր կատարման ծառայություն 

 

Մակար-

դակները 

Հիմնական 

աշխատավարձի 

բնականոն աճը 

   

   

   

   

   

   

   

1 2 3 4 5 6 7 

Տեսուչ 
Հարկադիր 

կատարող 

Ավագ հարկադիր 

կատարող, առաջատար 

խորհրդատու, առաջին 

կարգի խորհրդատու 

Գլխավոր 

խորհր-

դատու 

Բաժանմունքի 

պետ, բաժնի 

պետի տեղակալ 

Տարածքային 

բաժնի պետ 

Կենտրոնական 

մարմնի բաժնի 

պետ 

11 Աճ չկա 2.74 3.19 3.73 4.37 5.28 6.41 6.97 

10 

Երեք տարին մեկ 

2.65 3.10 3.61 4.24 5.12 6.20 6.86 

9 2.57 3.00 3.50 4.10 4.96 6.01 6.82 

8 2.50 2.90 3.40 3.97 4.81 5.82 6.72 

7 

Երկու տարին մեկ 

2.42 2.82 3.30 3.85 4.66 5.64 6.68 

6 2.35 2.74 3.19 3.73 4.51 5.46 6.62 

5 2.28 2.65 3.10 3.62 4.37 5.29 6.42 

4 

Յուրաքանչյուր 

տարի 

2.21 2.58 3.00 3.50 4.24 5.12 6.21 

3 2.15 2.50 2.91 3.40 4.10 4.97 6.01 

2 2.08 2.42 2.82 3.30 3.97 4.81 5.83 

1 2.02 2.35 2.74 3.19 3.85 4.66 5.64 

                                                                                                                                                                                                                                                               »: 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
Ընդունված է 2021 թվականի         

                       դեկտեմբերի 23-ին 

 

 

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

 Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան 

  

1. Սույն օրենքով սահմանվում են ոստիկանության զորքերի 

հասկացությունը, խնդիրները, գործունեության իրավական հիմքերն ու 

սկզբունքները, ոստիկանության զորքերի զինծառայողների 

պարտականությունները և իրավունքները, ոստիկանության զորքերի 

զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների իրավական և 

սոցիալական ապահովության պետական երաշխիքները, ոստիկանության 

զորքերի ֆինանսավորման և նյութատեխնիկական ապահովման կարգը, 

ինչպես նաև ոստիկանության զորքերի հետ կապված այլ հարաբերություններ: 

  

Հոդված 2.  Ոստիկանության զորքերը 

  

1. Ոստիկանության զորքերն Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանության (այսուհետ՝ ոստիկանություն) ենթակայության տակ գտնվող 

հիմնարկ է, որը կոչված է օրենքին համապատասխան պաշտպանելու մարդու 

իրավունքները և ազատությունները հանցավոր և այլ հակաիրավական 

ոտնձգություններից, ապահովելու հասարակության և պետության 

անվտանգությունը։ 

  

Հոդված 3.  Ոստիկանության զորքերի խնդիրները 

  

1. Ոստիկանության զորքերի խնդիրներն են՝ 

1) հասարակական կարգի պահպանությանը և հասարակական 

անվտանգության ապահովմանը մասնակցելը. 

2) հատուկ և կարևորագույն օբյեկտների պահպանումն ու հատուկ 

բեռների տեղափոխման անվտանգության ապահովումը. 

3) ռազմական և արտակարգ դրության, արտակարգ իրավիճակի 

իրավական ռեժիմի ապահովմանը մասնակցելը. 

4) Արցախի Հանրապետության պաշտպանությանը մասնակցելը։ 

  

Հոդված 4.  Ոստիկանության զորքերի գործունեության սկզբունքները 

  

1. Ոստիկանության զորքերի գործունեությունն իրականացվում է 

օրինականության, մարդու և քաղաքացու իրավունքները և ազատությունները 

հարգելու, միանձնյա ղեկավարման, կենտրոնացված կառավարման 

սկզբունքների հիման վրա։ 

2. Ոստիկանության զորքերն իր իրավունքներն իրականացնելիս 

պարտավոր է առաջնորդվել մարդու և քաղաքացու` Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունքների և 

ազատությունների պաշտպանության անհրաժեշտությամբ, նրանց 
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իրավահավասարության, լիազորությունների իրականացման 

համաչափության և կամայականության բացառման սկզբունքներով, ինչպես 

նաև հետապնդել օրենքով կանխորոշված այլ նպատակներ: 

3. Ոստիկանության զորքերի հարկադրական բնույթի 

լիազորությունների իրականացումը պետք է ուղղված լինի Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ և օրենքներով հետապնդվող 

նպատակներին, համապատասխանի միջազգային պայմանագրերով 

ստանձնած պարտավորություններին, իսկ դրանց հասնելու միջոցները պետք 

է լինեն օրինական, անհրաժեշտ և չափավոր: 

  

Հոդված 5. Ոստիկանության զորքերի թվաքանակը 

  

1. Ոստիկանության զորքերի թվաքանակը սահմանում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը։ 

  

Հոդված 6. Ոստիկանության զորքերի կառուցվածքը 

  

1. Ոստիկանության զորքերի կառուցվածքը և կանոնադրությունը 

հաստատում է ներքին գործերի պետական կառավարման մարմնի (այսուհետ՝ 

պետական կառավարման մարմին) ղեկավարը: 

  

Հոդված 7. Ոստիկանության զորքերի գործունեության իրավական 

հիմքերը 

  

1. Ոստիկանության զորքերի գործունեությունը կարգավորվում է 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, սույն օրենքով, Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով, այլ օրենքներով ու 

իրավական ակտերով: 

   

Հոդված 8. Պետական մարմինների և պաշտոնատար անձանց 

պարտականությունները ոստիկանության զորքերին 

աջակցելիս 

  

1. Պետական մարմինները և պաշտոնատար անձինք իրենց 

լիազորությունների շրջանակներում աջակցում են ոստիկանության զորքերին 

իրենց խնդիրներն իրականացնելիս: 

2. Պաշտպանության բնագավառում պետական լիազոր մարմինն 

օժանդակում է ոստիկանության զորքերի ծառայողների պատրաստմանը և 

վերապատրաստմանը: 

3. Ոստիկանության զորքերի աջակցմանն ուղղված պաշտպանության 

բնագավառում պետական լիազոր մարմնի և ոստիկանության զորքերի 

հարաբերությունները կարգավորվում են պետական կառավարման մարմնի և 

Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բնագավառում պետական 

լիազոր մարմնի ղեկավարների համատեղ հրամանով: 

4. Տրանսպորտի բնագավառի Արցախի Հանրապետության 

կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի 

պաշտոնատար անձինք, տրանսպորտի և հատուկ փոխադրամիջոցների գծով 

ոստիկանության ներկայացուցիչները ոստիկանության զորքերի 

զինծառայողների ծառայողական պարտականությունների կատարման 

ժամանակ աջակցում են նրանց տեղափոխմանը։ 
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Գ Լ ՈՒ Խ  2 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐՈՒՄ 

  

Հոդված 9. Ոստիկանության զորքերի անձնակազմը 

  

1. Ոստիկանության զորքերի անձնակազմը բաղկացած է 

զինծառայողներից և քաղաքացիական անձնակազմից։ 

  

Հոդված 10. Զինվորական ծառայությունը ոստիկանության զորքերում 

  

1. Ոստիկանության զորքերում զինվորական ծառայությունը 

կազմակերպվում է պայմանագրային հիմունքներով: 

2. Ոստիկանության զորքերում զինվորական ծառայությունն 

իրականացվում է զինված ուժերում ծառայությունը կանոնակարգող 

օրենքներին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան: 

3. Ոստիկանության զորքերում ծառայողներին պաշտոններում 

նշանակում (ծառայության ընդունում), պաշտոնից ազատում (ծառայությունից 

արձակում), զբաղեցրած պաշտոնից բարձր, հավասար կամ ցածր պաշտոնի 

նշանակում է պետական կառավարման մարմնի ղեկավարը:  

4. Ոստիկանության զորքերում ծառայողներին գնդապետի և դրանից 

բարձր կոչումներ շնորհում է Արցախի Հանրապետության Նախագահը, իսկ 

մյուս կոչումները՝ պետական կառավարման մարմնի ղեկավարը: 

  

Հոդված 11. Ոստիկանության զորքերի քաղաքացիական անձնակազմի 

աշխատանքային հարաբերությունները 

  

1. Ոստիկանության զորքերի քաղաքացիական անձնակազմի աշխա-

տանքային հարաբերությունները կարգավորվում են աշխատանքային 

օրենսդրությամբ։ 

  

Հոդված 12. Ոստիկանության զորքերի կադրերի պատրաստումը 

  

1. Ոստիկանության զորքերի կադրերի պատրաստումը և վերապա-

տրաստումն անցկացվում են ոստիկանական հաստատություններում։ 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3 

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ, ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԶՈՐՔԵՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ 

  

Հոդված 13. Ոստիկանության զորքերի ղեկավարումը 

  

1. Ոստիկանության զորքերի ընդհանուր ղեկավարումն իրականացնում 

է ոստիկանության պետը, իսկ անմիջական ղեկավարումը՝ ոստիկանության 

զորքերի հրամանատարը: 

2. Ոստիկանության զորքերն ունի դրոշ, որի նկարագրությունը և 

կանոնադրությունը հաստատում է Արցախի Հանրապետության Նախագահը: 

 

Հոդված 14. Ոստիկանության զորքերի զինծառայողների պարտակա-

նությունները 

  

1. Ոստիկանության զորքերի զինծառայողները ոստիկանության 

զորքերի խնդիրներն իրականացնելիս պարտավոր են՝ 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=136465
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=136465
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1) ոստիկանության հասարակական կարգի պահպանության և 

հասարակական անվտանգության ապահովման ստորաբաժանումների հետ 

համատեղ մասնակցել պարեկապահակային ծառայությանը. 

2) մասնակցել արտակարգ իրավիճակներում քաղաքացիական 

պաշտպանության, տարհանման, որոնողափրկարարական, փրկարարական, 

վթարավերականգնողական միջոցառումներին. 

3) իրականացնել Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշմամբ հաստատված ցանկում ներառված հատուկ, կարևոր 

նշանակության օբյեկտների, հատուկ բեռների, ոստիկանության և 

ոստիկանության զորքերի նյութատեխնիկական բազաների և պահեստների, 

հաղորդակցության կառույցների պահպանությունը. 

4) մասնակցել ռազմական կամ արտակարգ դրության կամ արտակարգ 

իրավիճակի իրավական ռեժիմի ապահովմանը. 

5) մասնակցել զանգվածային անկարգությունների կանխմանը և 

խափանմանը: 

2. Հասարակական կարգի պահպանության ապահովմանը 

մասնակցելիս ոստիկանության զորքերի զինծառայողները պարտավոր են 

կրել սահմանված ձևի համազգեստ, որի վրա տեսանելի մասում փակցվում են 

ոստիկանության զորքերի զինծառայողին անձնապես նույնականացնելու 

հնարավորություն տվող տարբերանշաններ: 

3. Ոստիկանության զորքերի զինծառայողներն իրենց պարտականու-

թյունները կատարելիս համագործակցում են ոստիկանության, Արցախի 

Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության և Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զորամասերի ու 

ստորաբաժանումների հետ: 

  

Հոդված 15. Ոստիկանության զորքերի զինծառայողների իրավունքները 

  

1. Ոստիկանության զորքերի զինծառայողները ոստիկանության 

զորքերի խնդիրներն իրականացնելիս իրավունք ունեն՝ 

1) քաղաքացիներից և պաշտոնատար անձանցից պահանջելու 

պահպանել հասարակական կարգը, դադարեցնել հանցագործությունները, 

վարչական իրավախախտումները և այն գործողությունները, որոնք 

խոչընդոտում են իրենց պարտականությունները կատարելուն. 

2) ստուգելու քաղաքացիների անձը հաստատող փաստաթղթերը, եթե 

նրանց՝ իրավախախտումների կատարման մեջ կասկածելու բավարար 

հիմքեր կան. 

3) ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումներ բերման 

ենթարկելու իրավախախտումներ կամ իրավախախտման փորձ կատարած 

անձանց. 

4) պահպանվող տարածք մուտք գործած անձանց հետապնդելիս, 

զանգվածային անկարգությունների և հասարակական կարգի խմբակային 

խախտումները խափանելիս, ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակների 

հետևանքները վերացնելիս ավագ օպերատիվ պետի, իսկ բացառիկ դեպքում՝ 

զորամասի կամ ստորաբաժանման հրամանատարի հրամանով կատարելու 

տեղանքի կամ առանձին շինությունների, օբյեկտների շրջափակում, 

տրանսպորտային միջոցների զննում: 

2. Ոստիկանության զորքերի զինծառայողի անօրինական 

գործողությունները կարող են բողոքարկվել վերադասության կամ դատական 

կարգով: 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4 
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ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՈՒԺ, ՀԱՏՈՒԿ  

ՄԻՋՈՑՆԵՐ, ՀՐԱԶԵՆ, ՄԱՐՏԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ ԳՈՐԾԱԴՐԵԼԸ 

 

Հոդված 16. Ֆիզիկական ուժ, հատուկ միջոցներ, հրազեն, մարտական 

տեխնիկա գործադրելու հիմքերը, պայմանները և 

սահմանները 

  

1. Ոստիկանության զորքերի զինծառայողը որպես բացառիկ միջոց 

գործադրում է ֆիզիկական ուժ, հատուկ միջոցներ, հրազեն և մարտական 

տեխնիկա` սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով, այնքանով, 

որքանով դա անհրաժեշտ է իր պարտականությունները կատարելու համար, 

եթե այլ միջոցներով այդ պարտականությունների կատարումը հնարավոր չէ 

ապահովել: 

2. Ոստիկանության զորքերի զինծառայողները պարտավոր են անցնել 

հատուկ պատրաստություն, որի շրջանակում սովորում են բանակցություններ 

վարելու և համոզելու հմտություններ` ֆիզիկական ուժի, հատուկ միջոցների, 

հրազենի և մարտական տեխնիկայի գործադրումը սահմանափակելու 

նպատակով, ինչպես նաև պարբերաբար անցնել ֆիզիկական ուժի, հատուկ 

միջոցների, հրազենի և մարտական տեխնիկայի գործադրման անհրա-

ժեշտություն առաջացնող իրադրություններում գործելու ունակությունը 

որոշող ստուգումներ: Միայն համապատասխան պատրաստություն 

անցնելուց հետո ոստիկանության զորքերի զինծառայողն իրավունք ունի 

պահելու և կրելու, ինչպես նաև գործադրելու (կիրառելու) հրազեն, հատուկ 

միջոցներ և մարտական տեխնիկա: Ոստիկանության զորքերի 

զինծառայողների անհատական և կոլեկտիվ հատուկ պատրաստություն 

անցնելու ծրագիրը հաստատում է ոստիկանության զորքերի հրամանատարը: 

3. Ֆիզիկական ուժի, հատուկ միջոցների և հրազենի գործադրման 

ընտրությունը կատարելիս ոստիկանության զորքերի զինծառայողն 

առաջնորդվում է` ելնելով ստեղծված իրավիճակից, իրավախախտման 

բնույթից ու իրավախախտի անձից: 

4. Ֆիզիկական ուժ, հատուկ միջոցներ, հրազեն, մարտական տեխնիկա 

գործադրելիս ոստիկանության զորքերի զինծառայողը պարտավոր է՝ 

1) դրանք գործադրելու մասին նախազգուշացնել իրավախախտողնե-

րին՝ բավարար ժամանակ տալով նրանց իր օրինական պահանջները 

կատարելու համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ֆիզիկական ուժ, 

հատուկ միջոցներ, հրազեն կամ մարտական տեխնիկա գործադրելու 

հապաղումն անմիջական սպառնալիք է ստեղծում իր, քաղաքացիների, 

զինծառայողների կամ ոստիկանության ծառայողների կյանքի ու առողջության 

համար կամ կարող է այլ ծանր հետևանքներ առաջացնել, կամ ստեղծված 

իրավիճակում այդպիսի նախազգուշացումն անհնարին է. 

2) ձգտել, որ իրավախախտին պատճառվող վնասը հասցվի 

նվազագույնի. 

3) ցուցաբերել կամ ապահովել մարմնական վնասվածքներ ստացած 

անձանց առաջին բուժօգնություն` բժշկական կազմակերպություններին 

անհապաղ հայտնելով մարմնական վնասվածքների ու մահվան բոլոր 

դեպքերի մասին. 

4) վերադասության կարգով անմիջապես զեկուցել ֆիզիկական ուժ, 

հատուկ միջոցներ, հրազեն, մարտական տեխնիկա գործադրելու 

(օգտագործելու) հետևանքով վիրավորվածների կամ մահվան բոլոր դեպքերի 

մասին, ինչպես նաև հատուկ միջոցներ (բացառությամբ ձեռնաշղթաների և 

ռետինե մահակի), հրազեն, մարտական տեխնիկա գործադրելու 

(օգտագործելու) յուրաքանչյուր դեպքի մասին: 
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5. Ոստիկանության զորքերի հրամանատարը պարտավոր է 

ոստիկանության պետին և դատախազին անհապաղ տեղեկացնել ֆիզիկական 

ուժ, հատուկ միջոցներ, հրազեն, մարտական տեխնիկա գործադրելու 

հետևանքով վիրավորվածների կամ մահվան բոլոր դեպքերի մասին։ 

6. Ոստիկանության զորքերը պարտավոր են սույն հոդվածի 5-րդ մասով 

նախատեսված դեպքերի մասին սեղմ ժամկետում հայտնել տուժածների 

մերձավոր ազգականներին: 

7. Սույն հոդվածի 4-րդ մասի 4-րդ կետով, 5-րդ մասով և սույն օրենքի 19-

րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված դեպքերում տեղեկացումը 

կատարվում է գրավոր` նշելով ֆիզիկական ուժի, հատուկ միջոցների, 

հրազենի, մարտական տեխնիկայի գործադրման անհրաժեշտությունը 

փաստող հանգամանքները և իրավական հիմքերը, այն անձանց շրջանակը, 

որոնց նկատմամբ գործադրվել են դրանք, գործադրված հատուկ միջոցների, 

հրազենի և ռազմամթերքի, մարտական տեխնիկայի տեսակը և քանակը, 

մարմնական վնասվածքներ ստացած անձանց առաջին բուժօգնությանն 

ուղղված միջոցառումները, մարմնական վնասվածքներ ստացած անձանց կամ 

մահացածներին տեղափոխելու վայրերը, եթե տեղափոխումն իրականացրել 

են ոստիկանության զորքերի զինծառայողները: 

8. Օրենքով չնախատեսված դեպքերում ֆիզիկական ուժ, հատուկ 

միջոցներ, հրազեն, մարտական տեխնիկա գործադրելը կամ սահմանների 

անցումով դրանց գործադրելն առաջացնում է պատասխանատվություն` 

օրենքով սահմանված կարգով: 

 

Հոդված 17. Ֆիզիկական ուժ գործադրելը 

  

1. Ոստիկանության զորքերի զինծառայողներն իրավախախտումները 

կանխելու կամ խափանելու, իրավախախտում կատարած անձանց 

ձերբակալելու, ոստիկանության զորքերի զինծառայողների օրինական 

պահանջներին չենթարկվելու կամ դիմադրություն ցույց տալու դեպքերում, 

ինչպես նաև ինքնապաշտպանության նպատակով իրավունք ունեն 

գործադրելու ֆիզիկական ուժ (այդ թվում` ձեռնամարտի հնարքներ), ինչպես 

նաև ձեռքի տակ գտնվող անհրաժեշտ առարկաներ, եթե ոչ ուժային միջոցները 

չեն ապահովում ոստիկանության զորքերի վրա դրված 

պարտականությունների կատարումը: 

  

Հոդված 18. Հատուկ միջոցներ գործադրելը 

  

1. Ոստիկանության զորքերի զինծառայողներն անձամբ կամ 

ստորաբաժանման կազմով իրավունք ունեն հատուկ միջոցներ գործադրելու 

հետևյալ դեպքերում՝ 

1) քաղաքացիների, զինծառայողների, ոստիկանության ծառայողների 

վրա կատարվող հարձակումը խափանելիս. 

2) ոստիկանության ծառայողների, ոստիկանության զորքերի 

զինծառայողների նկատմամբ իրենց պարտականությունները կատարելիս 

ցուցաբերվող դիմադրությունը խափանելիս կամ նրանց օրինական 

պահանջներին չենթարկվելու դեպքում. 

3) իրավախախտման պահին բռնված և փախուստի փորձ կատարող 

անձանց ձերբակալելիս. 

4) երբ բավարար հիմքեր կան ենթադրելու, որ տվյալ անձը կամ անձինք 

պատրաստվում են զինված դիմադրություն ցույց տալ. 

5) իրավախախտում կատարած անձանց Վարչական իրավախախտում-

ների վերաբերյալ օրենսգրքով նախատեսված հիմքերով ոստիկանություն 
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բերելիս կամ ձերբակալելիս, Քրեական դատավարության օրենսգրքով 

նախատեսված հիմքերով ձերբակալելիս, երբ նրանք իրենց վարքագծով հիմք 

են տալիս ենթադրելու, որ կարող են դիմել փախուստի, վնաս հասցնել 

շրջապատին կամ իրենց կամ դիմադրություն ցույց տալ ոստիկանության զոր-

քերի զինծառայողներին կամ չենթարկվել նրանց օրինական պահանջներին. 

6) զինվորական բնակավայրերի, շարժակազմերի և շարասյուների, 

պահպանվող օբյեկտների, կառույցների և բեռների վրա կատարվող 

հարձակումները խափանելիս. 

7) առևանգված, ապօրինաբար ազատությունից զրկված և բռնի կերպով 

պահվող անձանց, զավթված կառույցները, շենքերը, շինությունները, 

տարածքներն ու տրանսպորտային միջոցներն ազատելիս. 

8) տրանսպորտի, կապի հիմնարկների, կազմակերպությունների (ան-

կախ սեփականության ձևից) աշխատանքները խանգարող, ինչպես նաև զանգ-

վածային անկարգությունները և խմբակային գործողությունները խափանելիս. 

9) ավտոտրանսպորտային միջոցը կանգնեցնելիս, երբ վարորդն ակն-

հայտորեն չի ենթարկվում ոստիկանության զորքերի զինծառայողի կամ ոստի-

կանության ծառայողի` տրանսպորտային միջոցը կանգնեցնելու պահանջին: 

2. Ոստիկանության զորքերի զինծառայողները որպես հատուկ 

միջոցներ կարող են գործադրել՝ 

1) ռետինե մահակներ՝ սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ, 6-րդ և 8-րդ 

կետերով նախատեսված դեպքերում. 

2) արցունքաբեր, գրգռիչ գազ, ծխաքողարկող միջոցներ, ռետինե 

գնդակներով փամփուշտներ՝ սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 

7-րդ և 8-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում. 

3) ձեռնաշղթաներ՝ սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ, 3-րդ և 5-րդ կետերով 

նախատեսված դեպքերում: Ձեռնաշղթաների բացակայության դեպքում 

ոստիկանության զորքերի զինծառայողն իրավունք ունի կապելու նպատակով 

օգտագործելու ձեռքի տակ եղած այլ միջոցներ. 

4) ուշադրություն շեղող լուսաձայնային միջոցներ՝ սույն հոդվածի 1-ին 

մասի 1-ին,  2-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում. 

5) արգելքները քանդելու միջոցներ՝ սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ, 4-

րդ, 6-րդ և 7-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում. 

6) մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների հարկադիր կանգնեցման 

(արգելափակման) միջոցներ` սույն հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ, 8-րդ և 9-րդ 

կետերով նախատեսված դեպքերում. 

7) ջրանետեր, զրահամեքենաներ՝ սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-

րդ, 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում և միայն ոստի-

կանության զորքերի հրամանատարի կամ նրա տեղակալի հրամանով՝ դրանց 

գործադրման պահից 24 ժամվա ընթացքում այդ մասին ծանուցելով 

դատախազին. 

8) էլեկտրահարող սարքեր, կայծային պարպիչներ՝ սույն հոդվածի 1-ին 

մասի  1-4-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում. 

9) ծառայողական շներ (պահնորդական, հետախուզական, պարեկային)՝ 

սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-7-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում. 

10) հատուկ ներկող նյութեր` սույն հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետով 

նախատեսված դեպքում` ջրանետի միջոցով: 

3. Հատուկ միջոցներն օգտագործելու և ոստիկանության զորքերի 

զինծառայողներին հատկացնելու կարգը, ինչպես նաև դրանց պահպանման 

ժամկետները սահմանվում են պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի 

հրամանով: 

4. Հատուկ միջոցների բոլոր տեսակները կարող են գործադրվել նաև 

սույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դեպքերում: 
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5. Արգելվում է հատուկ միջոցները գործադրել հղիության նկատելի 

նշաններով կանանց, ակնհայտ հաշմանդամների և անչափահասների 

նկատմամբ (բացառությամբ նրանց կողմից զինված հարձակում գործելու, 

զինված դիմադրության, մարդկանց կյանքին ու առողջությանն սպառնացող 

խմբակային հարձակման դեպքերի), դիվանագիտական և հյուպատոսական 

ներկայացուցչությունների տարածքներում (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ 

հատուկ միջոցները գործադրվում են դրանց լիազոր ներկայացուցիչների 

խնդրանքով), իսկ մարտավարատեխնիկական բնութագրերով 

պայթյունավտանգ հատուկ միջոցները` այն շենքերում (շինություններում), 

որտեղ արտադրվում կամ պահվում են դյուրավառ կամ պայթուցիկ նյութեր: 

6. Անհրաժեշտ պաշտպանության կամ ծայրահեղ անհրաժեշտության 

վիճակում ոստիկանության զորքերի զինծառայողը հատուկ միջոցների կամ 

հրազենի բացակայության դեպքում իրավունք ունի օգտագործելու ձեռքի տակ 

եղած բոլոր հնարավոր միջոցները: 

 

Հոդված 19. Հրազենի գործադրումը (կիրառումը) և օգտագործումը 

  

1. Ոստիկանության զորքերի զինծառայողներն իրավունք ունեն անձամբ 

կամ ստորաբաժանման կազմով հրազեն գործադրելու հետևյալ դեպքերում՝ 

1) անձանց՝ նրանց կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր 

ոտնձգություններից պաշտպանելիս. 

2) զինծառայողների, ոստիկանության ծառայողների վրա կատարվող 

հարձակումները հետ մղելիս, երբ վտանգ է սպառնում նրանց կյանքին կամ 

առողջությանը, ինչպես նաև նրանց զենքին տիրելու փորձերը կանխելիս. 

3) պատանդներին, ինչպես նաև զավթված պետական պահպանության 

ենթակա օբյեկտները, կառույցները, բեռները, մարտական տեխնիկան 

ազատելիս. 

4) կյանքի, առողջության, սեփականության դեմ ուղղված ծանր կամ 

առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու պահին բռնված և 

փախուստի փորձ կատարող, ինչպես նաև զինված դիմադրություն ցույց տվող 

անձանց ձերբակալելիս. 

5) զինվորական բնակավայրերի, շարժակազմերի և շարասյուների, 

պետական պահպանության ենթակա օբյեկտների, շինությունների և բեռների, 

քաղաքացիների բնակարանների, պետական մարմինների շենքերի, 

հիմնարկների, կազմակերպությունների վրա կատարվող խմբակային կամ 

զինված հարձակումները հետ մղելիս. 

6) զինված խմբերի դիմադրությունը ճնշելիս, եթե նրանք հրաժարվում 

են կատարել հակաօրինական գործողությունները դադարեցնելու և իրենց 

մոտ եղած զենքն ու մարտական տեխնիկան հանձնելու մասին 

ոստիկանության զորքերի զինծառայողի օրինական պահանջները: 

2. Ոստիկանության զորքերի զինծառայողներն իրավունք ունեն հրազեն 

օգտագործելու հետևյալ դեպքերում՝ 

1) տրանսպորտային միջոցները վնասելով կանգնեցնելիս, եթե վարորդը 

ռազմական կամ արտակարգ դրության կամ արտակարգ իրավիճակի 

իրավական ռեժիմի պայմաններում հրաժարվում է կանգնեցնել այն՝ 

չկատարելով ոստիկանության ծառայողի կամ ոստիկանության զորքերի 

զինծառայողի օրինական պահանջը. 

2) մարդկանց կյանքին և առողջությանն անմիջականորեն սպառնացող 

կենդանիներին վնասազերծելիս. 

3) զենք գործադրելու (օգտագործելու) մտադրության մասին նախազգու-

շական կրակոց արձակելիս, տագնապի ազդանշան տալիս կամ օգնության 

կանչելիս։ 
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3. Հրազեն գործադրելն առանց նախազգուշացման թույլատրվում է 

զենքով, մարտական տեխնիկայով, տրանսպորտային միջոցներով, թռչող 

ապարատներով կատարվող հարձակումները հետ մղելիս, զենքով, 

տրանսպորտի միջոցներով, թռչող ապարատներով փախչելիս: 

4. Արգելվում է հրազենի գործադրումը հղիության նկատելի նշաններով 

կանանց, ակնհայտ հաշմանդամների և անչափահասների նկատմամբ 

(բացառությամբ նրանց կողմից զինված հարձակում գործելու, զինված 

դիմադրության, մարդկանց կյանքին և առողջությանը սպառնացող խմբա-

կային հարձակման դեպքերի), ինչպես նաև մարդկանց զգալի կուտակումների 

ժամանակ, երբ հրազենի գործադրումից կարող են տուժել այլ անձինք: 

5. Հրազենը ոստիկանության զորքերի զինծառայողներին հատկացնելու 

կարգը սահմանվում է պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի 

հրամանով: 

6. Ոստիկանության զորքերի զինծառայողի կողմից հրազենի գործադր-

ման յուրաքանչյուր դեպքի մասին ոստիկանության զորքերի հրամանատարն 

անմիջապես տեղյակ է պահում ոստիկանության պետին և դատախազին: 

   

1. Ոստիկանության զորքերի հաստիքային մարտական տեխնիկան 

գործադրվում է հետևյալ դեպքերում. 

1) պատանդներին, ինչպես նաև զավթված պահպանվող օբյեկտները, 

կառույցները, բեռները, մարտական տեխնիկան ազատելիս. 

2) զինված դիմադրություն ցույց տվող անձանց ձերբակալելիս. 

3) զինվորական բնակավայրերի, շարժակազմերի և շարասյուների, 

պահպանվող օբյեկտների, շինությունների և բեռների, քաղաքացիների 

բնակարանների, պետական մարմինների շենքերի, հիմնարկների և 

կազմակերպությունների վրա խմբակային, զինված կամ տրանսպորտային 

միջոցների օգտագործմամբ հարձակումները հետ մղելիս. 

4) զինված խմբերի դիմադրությունը ճնշելիս, եթե նրանք հրաժարվում 

են կատարել հակաօրինական գործողությունները դադարեցնելու և իրենց 

մոտ եղած զենքն ու մարտական տեխնիկան հանձնելու մասին 

ոստիկանության զորքերի զինծառայողների օրինական պահանջները։ 

2. Մարտական տեխնիկան գործադրվում է պետական կառավարման 

մարմնի ղեկավարի հրամանով:  

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դեպքերում չեն կարող 

գործադրվել հրետանային զենք, թրթուրավոր մարտական տեխնիկա, 

ռազմական ավիացիայի օդանավեր: 

4. Ոստիկանության զորքերի սպառազինության մեջ ընդգրկված 

մարտական տեխնիկայի ցանկը սահմանում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը: 

  

Հոդված 21. Ոստիկանության զորքերի զինծառայողների անձնական 

անվտանգության երաշխիքները 

  

1. Ոստիկանության զորքերի զինծառայողն իրավունք ունի մերկացնելու 

զենքը և այն բերելու պատրաստ վիճակի, եթե գտնում է, որ ստեղծված 

իրավիճակում կարող են սույն օրենքի 19-րդ հոդվածին համապատասխան 

հրազեն գործադրելու հիմքեր ծագել։ 

2. Մերկացրած հրազենով ձերբակալում կատարող ոստիկանության 

զորքերի զինծառայողներն օգտվում են «Ոստիկանության մասին» օրենքի 33-

Հոդված 20. Մարտական տեխնիկան գործադրելը 
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րդ հոդվածով սահմանված` ոստիկանության զինված ծառայողի անձնական 

անվտանգության երաշխիքներից: 

3. Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների 

անվտանգության ապահովման շահերից ելնելով՝ չի թույլատրվում 

զորամասերի տեղաբաշխման (վերատեղաբաշխման) վայրերի, զինված 

հանցավոր խմբերի հետ ընդհարումներին մասնակցած ոստիկանության 

զորքերի զինծառայողների ծառայության և բնակության վայրի մասին 

տեղեկությունների հրապարակումը զանգվածային լրատվության միջոցներով։ 

4. Ոստիկանության զորքերի ծառայողական, մարտական 

գործունեության մասին տեղեկատվություն կարող է տրամադրվել միայն 

պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի կամ ոստիկանության պետի 

թույլտվությամբ։ 

   

1. Անձնական անվտանգության ապահովման համար ոստիկանության 

զորքերի զինծառայողն իրավունք ունի օգտագործելու սաղավարտ, վահան, 

զրահաբաճկոն, հակագազ և անհատական պաշտպանության այլ միջոցներ: 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5 

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ  

ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՆՐԱՆՑ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

Հոդված 23. Ոստիկանության զորքերի զինծառայողների օրինական 

պահանջների կատարման պարտադիր լինելը 

  

1. Ոստիկանության զորքերի զինծառայողների օրինական պահանջների 

կատարումը պարտադիր է բոլոր պետական և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների, պաշտոնատար անձանց, կազմակերպությունների, Արցախի 

Հանրապետության և օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն 

չունեցող անձանց համար։ 

2. Ոստիկանության զորքերի զինծառայողների օրինական պահանջները 

չկատարելը, ինչպես նաև այնպիսի գործողություններ կատարելը, որոնք 

խոչընդոտում են ոստիկանության զորքերի զինծառայողների պարտականու-

թյունների կատարմանը, առաջացնում են օրենքով սահմանված 

պատասխանատվություն։ 

3. Ոչ ոք իրավասու չէ միջամտելու ոստիկանության զորքերի 

զինծառայողների օրինական գործողություններին: 

 

 Հոդված 24. Ոստիկանության զորքերի զինծառայողների սոցիալական 

ապահովությունը 

  

1. Ոստիկանության զորքերի զինծառայողների սոցիալական 

ապահովության հարցերը կարգավորվում են «Զինվորական ծառայության և 

զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքով և այլ իրավական ակտերով: 

  

Հոդված 25. Ոստիկանության զորքերի զինծառայողների պատասխա-

նատվությունը 

  

 Հոդված 22. Ոստիկանության զորքերի զինծառայողի անհատական 

պաշտպանության միջոցները 
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1. Ոստիկանության զորքերի զինծառայողներն իրենց կատարած 

իրավախախտումների համար կրում են օրենքով նախատեսված 

պատասխանատվություն։ 

2. Ոստիկանության զորքերի զինծառայողների կողմից անձանց և 

կազմակերպություններին ապօրինի գործողություններով պատճառված 

վնասը ենթակա է հատուցման օրենքով սահմանված կարգով։ 

3. Ակնհայտ անօրինական հրամանով կամ կարգադրությամբ 

դիտավորյալ հանցանք կատարած ոստիկանության զորքերի 

զինծառայողները, ինչպես նաև անօրինական կարգադրություն կամ հրաման 

տվող պաշտոնատար անձինք պատասխանատվություն են կրում ընդհանուր 

հիմունքներով, իսկ ակնհայտ անօրինական հրամանը կամ կարգադրությունը 

չկատարելը բացառում է պատասխանատվությունը: 

  

 Հոդված 26. Ոստիկանության զորքերի զինծառայողի իրավական 

ապահովության պետական երաշխիքները 

  

1. Ոստիկանության զորքերի զինծառայողի գործունեության վրա 

տարածվում են օրենքով սահմանված` արարքի հանցավորությունը բացառող 

հանգամանքների` անհրաժեշտ պաշտպանության, ծայրահեղ 

անհրաժեշտության, հանցանք կատարած անձին բռնելիս վնաս պատճառելու, 

ֆիզիկական կամ հոգեկան հարկադրանքի, հիմնավորված ռիսկի և հրաման 

կամ կարգադրություն կատարելու կանոնները: 

2. Ղեկավարներից (անմիջական կամ ուղղակի) կամ այլ լիազորված 

պաշտոնատար անձանցից օրենքին հակասող ակնհայտ անօրինական 

հրամաններ, հրահանգներ և կարգադրություններ ստանալիս ոստիկանության 

զորքերի զինծառայողը պարտավոր է ղեկավարվել միայն օրենքի 

պահանջներով` այդ մասին տեղյակ պահելով վերադասին: 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  6 

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ  

ՆՅՈՒԹԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 

  

Հոդված 27. Ոստիկանության զորքերի ֆինանսավորումը 

  

1. Ոստիկանության զորքերի ֆինանսավորումն իրականացվում է 

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին։ 

  

Հոդված 28. Ոստիկանության զորքերի գույքը 

  

1. Ոստիկանության զորքերը տիրապետում են պետական 

սեփականություն համարվող գույքը։ 

2. Ոստիկանության զորքերը հողի, ընդերքի, օդային տարածքի և ջրերի 

օգտագործումն իրականացնում են Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությանը համապատասխան։ 

 

Հոդված 29. Ոստիկանության զորքերի նյութատեխնիկական և 

ռազմական ապահովումը 

  

1. Ոստիկանության զորքերի նյութատեխնիկական և ռազմական 

մատակարարման կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը՝ պետական կառավարման մարմնի ներկայացմամբ։ 
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2. Ռազմական տեխնիկայի նորոգումը կատարվում է պաշտպանության 

բնագավառի կազմակերպություններում և հիմնարկներում, ինչպես նաև 

գնումների մասին Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով։ 

3. Ոստիկանության զորքերի հրամանատարության, զորամասերի և 

ստորաբաժանումների տեղաբաշխման նպատակով շենքերի և շինությունների 

տրամադրման, ինչպես նաև դրանց կոմունալ սպասարկման, նորոգման և նոր 

շենքերի ու շինությունների կառուցման հետ կապված հարաբերությունները 

կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայող-

ների համապատասխան հարաբերությունները կարգավորող իրավական 

ակտերով։ 

  

Հոդված 30. Նյութական միջոցների, զորային պաշարների կուտակման 

պլանավորումը, շարանումը, տեղավորումը և 

պահպանումը 

  

1. Նյութական միջոցների, զորային պաշարների կուտակման 

պլանավորումը, շարանումը, տեղավորումը և պահպանումը խաղաղ 

ժամանակ իրականացնում է ոստիկանությունը, իսկ պատերազմի ժամանակ` 

Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը: 

 

         Հոդված 31. Եզրափակիչ մաս 

 

         1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

              

2021թ. դեկտեմբերի 28 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-149-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
Ընդունված է 2021 թվականի         

                       դեկտեմբերի 23-ին 

 

 

«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»  

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» 2003 թվականի 

նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-77 օրենքի 53-րդ հոդվածում 2-րդ և 4-րդ մասերից հանել  

առաջին նախադասությունները։ 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

  

            

2021թ. դեկտեմբերի 28 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-150-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
Ընդունված է 2021 թվականի         

                       դեկտեմբերի 23-ին 

 

 

«ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Պաշտպանության մասին» 2002 թվականի հոկտեմբերի 30-ին 

ՀՕ-11 օրենքի 1-ին հոդվածում «ներքին զորքերը» բառերը փոխարինել 

«ոստիկանության զորքերը» բառերով։ 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  

 

             

2021թ. դեկտեմբերի 28 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-151-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
Ընդունված է 2021 թվականի         

                       դեկտեմբերի 23-ին 

 

 

«ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻ  

ՀԻՇԱՏԱԿԻ ՀԱՎԵՐԺԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Հայրենիքի պաշտպանության համար զոհվածների 

հիշատակի հավերժացման մասին» 2001 թվականի ապրիլի 12-ի ՀՕ-143 

օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասի «գ» կետում «ներքին զորքերի» բառերը 

փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» բառերով։ 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

  

            

2021թ. դեկտեմբերի 28 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-152-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
Ընդունված է 2021 թվականի         

                       դեկտեմբերի 23-ին 

 

«ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Հարկային ծառայության մասին» 2002 թվականի 

սեպտեմբերի 14-ի ՀՕ-5 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 1-ին հոդվածում՝ 

1) 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«2. Հարկային ծառայողների աշխատանքային հարաբերություններին 

վերաբերող հարցերը, որոնք կարգավորված չեն սույն օրենքով, 

կարգավորվում են «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով:». 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3-րդ մաս. 

«3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված օրենքով այդ 

հարաբերությունները կարգավորված չլինելու դեպքում դրանք կարգավորվում 

են Արցախի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությամբ:»: 

 

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

 

«Հոդված 2. Օրենքի գործողության ոլորտը 

 

1. Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է հարկային մարմնի և 

դրանում հարկային ծառայության պաշտոնների անվանացանկով 

նախատեսված հարկային ծառայության պաշտոնների վրա:»: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 4-րդ հոդվածի՝ 

1) «հարկային ծառայող», «հարկային ծառայության պաշտոնի 
նկարագիր» հասկացությունները  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«հարկային ծառայող` Արցախի Հանրապետության քաղաքացի, որը 

սույն օրենքով սահմանված կարգով զբաղեցնում է հարկային ծառայության 

պաշտոն և իրականացնում այդ պաշտոնին վերապահված մասնագիտական 

գործունեություն կամ գրանցված է հարկային ծառայության կադրերի 

ռեզերվում. 

հարկային ծառայության պաշտոնի նկարագիր (անձնագիր)` հարկային 

ծառայության իրավասությունը սահմանող իրավական ակտերից և 

խնդիրներից բխող հարկային ծառայողի գործառույթները, իրավունքներն ու 

պարտականությունները, շփումներն ու հաշվետվողականությունը 

նկարագրող և այդ գործառույթներն արդյունավետ իրականացնելու համար 

անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքներ ու կարողունակություններ 

նախատեսող, կառավարման համակարգում տեղակայվածությունը նախատե-

սող և սույն օրենքով սահմանված կարգով հաստատված փաստաթուղթ.». 

2) «հարկային ծառայության գործառույթներ» հասկացությունից հանել 

«և հարկային տեսչությունների» բառերը. 

3) «հարկային ծառայողի նյութական պատասխանատվություն» հասկա-

ցությունը  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«հարկային ծառայողի նյութական պատասխանատվություն` սույն 

օրենքով, հարկային ծառայության ընթացակարգերով և հարկային մարմնի 

կողմից հարկային ծառայողի համար սահմանված պարտականությունների 

չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար հարկային մարմնի 
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ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության 

հիման վրա հարկային մարմնի ղեկավարի կողմից կիրառվող 

պատասխանատվության տեսակ.». 

4) «հարկային ծառայության կադրերի ռեզերվ» հասկացությունը 

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«հարկային ծառայության կադրերի ռեզերվ` ռեեստր, որտեղ իրենց 

դիմումի համաձայն գրանցվում են սույն օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-

րդ և 13-րդ կետերով նախատեսված հիմքերով պաշտոնից ազատված 

հարկային ծառայողները:»: 
 

Հոդված 4. Օրենքի 4-րդ հոդվածից, 111-ին հոդվածի 4-6-րդ կետերից, 112-

րդ, 15-րդ, 231-ին, 25-րդ և 431-ին հոդվածներից հանել «վերադաս» բառերը: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 51-ին հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 6. Օրենքի 6-րդ հոդվածի վերնագրից, 1-ին մասից և 18-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասի 3-րդ կետից հանել «ծառայության» բառերը: 

 

Հոդված 7. Օրենքի 6-րդ հոդվածում վերջակետը փոխարինել 

միջակետով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8-րդ կետ. 

«8) տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և դրանց առնչվող համակար-

գերի կառավարման (մշակման, ներդնման և սպասարկման) իրականացումը:»: 

 

Հոդված 8. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին կետում «օրենքների» բառից առաջ 

լրացնել «Սահմանադրության,» բառը: 

 

Հոդված 9. Օրենքի 8-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 8. Հարկային մարմինը 

 

1. Հարկային մարմինը հարկային օրենսդրության կատարման նկատ-

մամբ հսկողություն իրականացնող հանրապետական գործադիր մարմին է, 

որը կոչված է իրագործելու սույն օրենքով սահմանված խնդիրները, ապա-

հովելու բյուջեների՝ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտները, 

նպաստելու Արցախի Հանրապետության տնտեսական անվտանգությանը: 

2. Հարկային մարմինը պետական եկամուտների կոմիտեն է (այսուհետ՝ 

հարկային մարմին): Հարկային տեսչությունները հարկային մարմնի 

աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ են: 

3. Հարկային մարմնի անմիջական ղեկավարումն իրականացնում է 

պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը (այսուհետ՝ հարկային 

մարմնի ղեկավար): 

4. Հարկային մարմնի հարկային տեսչություններն ստեղծում, վերակազ-

մակերպում և լուծարում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:»: 

 

Հոդված 10. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 14-րդ կետը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

«14) հարկային պարտավորությունների գանձումն ապահովելու 

նպատակով օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով արգելանք դնել հարկ 

վճարողի (հարկային գործակալի) գույքի վրա.»: 

 

Հոդված 11. Օրենքի 111-ին հոդվածի վերնագրից հանել «(վերադաս 

հարկային մարմնի)» բառերը: 
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Հոդված 12. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 13. Օրենքի 16-րդ հոդվածի՝ 

1) վերնագրում «ստաժը» բառից հետո լրացնել «, հարկային ծառայության 

պաշտոն զբաղեցնելու առավելագույն տարիքը» բառերը. 

2) 1-ին մասում «զբաղեցնելու,» բառից հետո լրացնել «հարկային 

ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցված լինելու,» բառերը. 

3) 4-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«4. Հարկային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու առավելագույն 

տարիքը 65 տարին է: Հարկային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու 

առավելագույն տարիքը լրանալու դեպքում հարկային մարմնի ղեկավարի 

որոշմամբ հարկային ծառայողը կարող է մինչև մեկ տարի ժամկետով 

շարունակել զբաղեցնել իր պաշտոնը:»: 

 

Հոդված 14. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում և 19-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի երկրորդ պարբերությունում «Դ խմբին դասվող» բառերից առաջ լրացնել 

«Գ խմբի առաջատար պաշտոններից՝ հարկային մարմնի ավագ օպերլիազորի, 

հարկային մարմնի ավագ հարկային տեսուչի, հարկային մարմնի առաջատար 

մասնագետի, հարկային մարմնի առաջատար մասնագետ-իրավաբանի, 

հարկային մարմնի հետաքննիչի, հարկային մարմնի օպերլիազորի, հարկային 

մարմնի հարկային տեսուչի և» բառերը: 

  

Հոդված 15. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 4-րդ, 19-րդ հոդվածի 31-ին և 21-րդ 

հոդվածի 1-ին մասերում «պաշտոնի նկարագիր» բառերի հոլովաձևերից հետո 

լրացնել «(անձնագիր)» բառը՝ համապատասխան հոլովաձևերով: 

 

Հոդված 16. Օրենքի 19-րդ հոդվածի՝  

1) 1-ին մասի 1-ին պարբերությունում «Բ և Գ խմբերում» բառերը 

փոխարինել «Բ խմբում և Գ խմբի առաջատար պաշտոններից՝ հարկային 

մարմնի գլխավոր օպերլիազորի, հարկային մարմնի գլխավոր հարկային 

տեսուչի, հարկային մարմնի գլխավոր մասնագետի, հարկային մարմնի խմբի 

ղեկավարի, հարկային մարմնի գլխավոր մասնագետ-իրավաբանի, հարկային 

մարմնի ավագ հետաքննիչի, հարկային տեսչության բաժնի պետի, հարկային 

տեսչության գլխավոր հարկային տեսուչի, հարկային տեսչության գլխավոր 

մասնագետի» բառերով և հանել «, ինչպես նաև հայեցողական» բառերը. 

2) 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«2. Հարկային ծառայության պաշտոնների անվանացանկի Բ խմբին 

դասվող և Գ խմբի առաջատար պաշտոններից՝ հարկային մարմնի գլխավոր 

օպերլիազորի, հարկային մարմնի գլխավոր հարկային տեսուչի, հարկային 

մարմնի գլխավոր մասնագետի, հարկային մարմնի խմբի ղեկավարի, 

հարկային մարմնի գլխավոր մասնագետ-իրավաբանի, հարկային մարմնի 

ավագ հետաքննիչի, հարկային տեսչության բաժնի պետի, հարկային 

տեսչության գլխավոր հարկային տեսուչի, հարկային տեսչության գլխավոր 

մասնագետի թափուր պաշտոնում նշանակում չկատարվելու դեպքում 

Հանձնաժողովը կազմակերպում է փակ մրցույթ սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 

3-6-րդ մասերով սահմանված կարգով: 

Փակ մրցույթին կարող են մասնակցել հարկային ծառայողները և սույն 

օրենքի 12-րդ ու 13-րդ հոդվածների պայմանները բավարարող 

քաղաքացիները, եթե ունեն հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա 

ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ 
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պաշտոնի նկարագրով (անձնագրով) պահանջվող աշխատանքի 

բնագավառում երեք տարվա աշխատանքային ստաժ:». 

3) 3-րդ մասի վերջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«Եթե փորձաշրջանի ընթացիկ արդյունքներով պարզվում է, որ 

փորձաշրջան անցնող անձը չի համապատասխանում առաջադրված 

պահանջներին, ապա նրան այդ մասին հայտնվում է գրավոր՝ փորձաշրջանի 

ավարտից երեք օր առաջ:». 

4) 4-րդ մասի երրորդ նախադասությունում «Վերադաս հարկային» 

բառերը փոխարինել «Հարկային» բառով: 

 

Հոդված 17. Օրենքի 191-ին հոդվածը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 191. Հարկային ծառայության կադրերի ռեզերվը 

 

1. Հարկային ծառայության կադրերի ռեզերվը վարում և 

վարձատրությունը տրամադրում է հարկային մարմինը, բացառությամբ սույն 

հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքի: 

2. Հարկային մարմնի գործունեության դադարեցման դեպքում կադրերի 

ռեզերվը վարում և վարձատրությունը տրամադրում է Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը: 

3. Հարկային ծառայության կադրերի ռեզերվում, իրենց դիմումի 

համաձայն, գրանցվում են սույն օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ և 13-

րդ կետերով նախատեսված հիմքերով հարկային ծառայության պաշտոնից 

ազատված հարկային ծառայողները:  

4. Հարկային ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցված լինելու 

միանգամյա առավելագույն ժամկետը վեց ամիս է, բայց ոչ ավելի, քան 

կադրերի ռեզերվում գրանցված հարկային ծառայողի 65 տարին 

լրանալը: Հարկային ծառայողն իր դիմումի համաձայն վաղաժամկետ կարող է 

հանվել կադրերի ռեզերվից: 

5. Կադրերի ռեզերվում գրանցված լինելու ժամանակահատվածը 

ներառվում է հարկային ծառայության ստաժում: Հարկային ծառայողը 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով երեք 

ամիս ստանում է վարձատրություն:  

6. Կադրերի ռեզերվում գրանցվելու դեպքում հարկային ծառայողի հետ 

վերջնահաշվարկ չի կատարվում: Հարկային  ծառայողի հետ վերջնահաշ-

վարկը կատարվում է, եթե հարկային ծառայողն ազատվել է հարկային 

ծառայությունից սույն օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 19-րդ կետով 

նախատեսված հիմքով: 

7. Եթե հարկային ծառայողը սույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին կամ 31-ին 

մասերով սահմանված կարգով նշանակվում է հարկային ծառայության 

պաշտոնի, ապա կադրերի ռեզերվից դուրս գալու դեպքում վերջնահաշվարկ 

չի կատարվում: 

8. Հարկային ծառայողը հանվում է կադրերի ռեզերվից պետական կամ 

համայնքային պաշտոն կամ հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու 

կամ այլ աշխատանքի անցնելու դեպքում: 

9. Կադրերի ռեզերվում գրանցված ժամանակահատվածում հարկային 

ծառայողը չունի արձակուրդի իրավունք, և վերջնահաշվարկի մեջ կադրերի 

ռեզերվում գրանցված լինելու ժամանակահատվածը չի հաշվարկվում: 
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10. Հարկային ծառայության կադրերի ռեզերվը վարելու, հարկային 

ծառայողին կադրերի ռեզերվում գրանցելու և կադրերի ռեզերվից հանելու 

կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:»: 

 

Հոդված 18. Օրենքի 20-րդ հոդվածի 8-րդ մասի երրորդ պարբերու-

թյունում «7-րդ» բառից հետո լրացնել «, 9-րդ, 15-րդ, 17-րդ, 18-րդ» բառերը: 

 

Հոդված 19. Օրենքի 24-րդ հոդվածում՝ 

1) 1-ին մասում «ծառայողների» բառից հետո լրացնել «, այդ թվում՝ 

հարկային ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցված հարկային 

ծառայողների,» բառերը. 

2) 6-րդ մասի` 

ա. 6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«6) հատուկ և (կամ) դասային կոչման արտահերթ շնորհում.», 

բ. 8-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«8) մեդալով և (կամ) կրծքանշանով պարգևատրում:». 

3) 7-րդ մասում «և 6-րդ» բառերը փոխարինել «, 6-րդ և 8-րդ» բառերով. 

4) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 7.1-ին մաս. 

«7.1. Սույն հոդվածի 6-րդ մասի 6-րդ կետով նախատեսված 

խրախուսման տեսակը հարկային ծառայողի նկատմամբ ծառայության 

ամբողջ ընթացքում կարող է կիրառվել միայն մեկ անգամ:». 

5) 8-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել. 

6) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9-րդ մաս. 

«9. Մեդալի և կրծքանշանի տեսակները, ձևերը և շնորհման կարգը  

սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:»: 

 

Հոդված 20. Օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասում «և անփութության» 

բառերը փոխարինել «, անփութության և աշխատանքային կարգապահական 

ներքին կանոնների խախտման» բառերով: 

 

Հոդված 21. Օրենքի 26-րդ հոդվածի՝ 

1) 1-ին մասում 12-րդ կետում վերջակետը փոխարինել միջակետով և 

լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 13-19-րդ կետեր. 

«13) հարկային մարմնի գործունեության դադարումը. 

14) պետական կամ համայնքային պաշտոնում ընտրվելը կամ 

նշանակվելը. 

15) նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատական ակտն 

օրինական ուժի մեջ մտնելը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է 

տուգանք: Հարկային ծառայողի կողմից տուգանքի վճարման 

ժամանակացույցով սահմանված պարտավորությունների կատարումը 

խախտելու դեպքում տուգանքը կամ տուգանքի չվճարված մասը հանրային 

աշխատանքներով փոխարինվելիս ծառայությունը դադարեցվում է. 

16) հարկային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու` սույն օրենքով 

սահմանված առավելագույն տարիքը լրանալը, բացառությամբ այն դեպքերի, 

երբ իրավասու պաշտոնատար անձի որոշմամբ պաշտոնավարումը 

երկարաձգվել է մինչև մեկ տարի ժամկետով. 

17) դատական կարգով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ 

կամ անհայտ բացակայող ճանաչվելը. 

18) դատական կարգով հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու 

իրավունքից զրկվելը. 

19) կադրերի ռեզերվից հանվելը:»: 

 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=146989
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Հոդված 22. Օրենքի 43-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակու-

թյամբ 5-րդ և 6-րդ մասեր. 

«5. Ծառայողական քննություն անցկացնելու ընթացքում հարկային 

 ծառայողի ծառայողական պարտականությունների կատարումը  ծառայո-

ղական քննություն անցկացնելու ժամանակահատվածում հարկային մարմնի 

ղեկավարը կարող է կասեցնել` պահպանելով  հարկային ծառայողի 

վարձատրությունը: 

6. Ծառայողական քննության նյութերում հանցագործությունների և 

(կամ) զանցանքների հատկանիշներ հայտնաբերելու դեպքերում այդ մասին 

հայտնվում է համապատասխան պետական մարմիններին, և ծառայողական 

քննությունը կասեցվում է:»: 

 

Հոդված 23. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

  

            

2021թ. դեկտեմբերի 28 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-153-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
Ընդունված է 2021 թվականի         

                       դեկտեմբերի 23-ին 

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ  

ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ  

ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 

վարձատրության մասին» 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-70-Ն օրենքի 

(այսուհետ՝ Օրենք) 20-րդ հոդվածի 6.3-րդ մասում «ռեզերվում» բառից հետո 

լրացնել «կամ հարկային ծառայության կադրերի ռեզերվում» բառերը: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ մասում լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ նոր նախադասություն. 

«Հարկային ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվելու 

ժամանակահատվածում հարկային ծառայողը վարձատրվում է միայն երեք 

ամսվա համար՝ իր զբաղեցրած վերջին պաշտոնում ունեցած պաշտոնային 

դրույքաչափով, սակայն ոչ ավելի, քան հարկային ծառայության բարձրագույն 

պաշտոնի առավելագույն դրույքաչափը:»: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 26-րդ հոդվածում «ռեզերվից» բառերից հետո 

լրացնել «կամ հարկային ծառայության կադրերի ռեզերվից» բառերը: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 27-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «Կադրերի 

կարճաժամկետ ռեզերվում գտնվող քաղաքացիական ծառայողների» բառերը 

փոխարինել «Քաղաքացիական ծառայության կադրերի կարճաժամկետ 

ռեզերվում գտնվող քաղաքացիական ծառայողների և «Հարկային 

ծառայության մասին» օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 13-րդ կետով 

նախատեսված հիմքով հարկային ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվող 

հարկային ծառայողների» բառերով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

նախադասություն. 

««Հարկային ծառայության մասին» օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

11-րդ կետով նախատեսված հիմքով հարկային ծառայության կադրերի 

ռեզերվում գտնվող հարկային ծառայողների վարձատրության 

ֆինանսավորումն իրականացվում է Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջեից hարկային մարմնի համար նախատեսված միջոցներից:»: 

 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

  

            

2021թ. դեկտեմբերի 28 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-154-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
Ընդունված է 2021 թվականի         

                       դեկտեմբերի 23-ին 

 

 

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»  

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» 2016 

թվականի սեպտեմբերի 29-ի ՀՕ-27-Ն օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին 

կետի աղյուսակի վերջին տողը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

 

« Ոչ վտանգավոր թափոններ (այդ թվում` մակաբացման 

ապարներ)՝ 

ա. կրաքարի հանքավայրի համար 

բ. այլ հանքավայրերի համար 

 

 

90 

780 »: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-

ից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի չորրորդ եռամսյակի և 

դրան հաջորդող հաշվետու ժամանակաշրջանների վրա: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

  

            

2021թ. դեկտեմբերի 28 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-155-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
Ընդունված է 2021 թվականի         

                       դեկտեմբերի 23-ին 

 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայության մասին» 2006 թվականի դեկտեմբերի 6-ի ՀՕ-2 օրենքի 

(այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածի` 

1) 2-րդ պարբերությունում «հատուկ փրկարարական ջոկատ» բառերը 

փոխարինել «արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանում» բառերով. 

2) 3-րդ պարբերությունում «հատուկ հրշեջ ջոկատ» բառերը փոխարինել 

«հրշեջ մաս» բառերով.  

3) 4-րդ պարբերությունում «հրշեջ-փրկարարական ջոկատ» բառերը 

փոխարինել  «հրշեջ-փրկարարական մաս» բառերով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածում և 321-ին հոդվածի 1-ին մասում 

«միջազգային» բառից առաջ լրացնել «վավերացրած» բառը: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 4-րդ հոդվածում «հրդեհաշիջման» բառից հետո 

լրացնել «, զենքի, չպայթած զինամթերքի և ռազմամթերքի հայտնաբերման, 

փոխադրման և վնասազերծման (ոչնչացման)» բառերը: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 5-րդ հոդվածի «գ» կետում «և հրդեհաշիջման» բառերը 

փոխարինել «, հրդեհաշիջման և զենքի, չպայթած զինամթերքի և ռազմա-

մթերքի հայտնաբերման, փոխադրման և վնասազերծման (ոչնչացման)» 

բառերով: 

 

Հոդված 5.  Օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» և «բ» կետերում «և 

հրդեհաշիջման» բառերը փոխարինել «, հրդեհաշիջման և զենքի, չպայթած 

զինամթերքի և ռազմամթերքի հայտնաբերման, փոխադրման և վնասազերծ-

ման (ոչնչացման)» բառերով:  

 

Հոդված 6. Օրենքի 9-րդ հոդվածի «դ» կետում «հրդեհաշիջման» բառից 

հետո լրացնել «, զենքի, չպայթած զինամթերքի և ռազմամթերքի հայտնաբեր-

ման, փոխադրման և վնասազերծման (ոչնչացման)» բառերը:  

 

Հոդված 7. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասում «հրդեհաշիջման» բառից 

հետո լրացնել «, զենքի, չպայթած զինամթերքի և ռազմամթերքի 

հայտնաբերման, փոխադրման և վնասազերծման (ոչնչացման)» բառերը:  

 

Հոդված 8. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «այսուհետ`» բառը 

փոխարինել «այսուհետ նաև՝» բառերով: 

 

Հոդված 9. Օրենքի 13-րդ հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 
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       «Հոդված 13. Փրկարարական ծառայության պաշտոնների խմբերը և 

փրկարարական ծառայության պաշտոնների անվանացանկը 

 

1. Փրկարարական ծառայության պաշտոնները դասակարգվում են 

հետևյալ խմբերի. 

1) փրկարարական ծառայության բարձրագույն պաշտոններ` 

ա. Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական 

ծառայության ղեկավար.  

2) փրկարարական ծառայության գլխավոր պաշտոններ` 

ա. Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական 

ծառայության ղեկավարի տեղակալ,  

բ. վարչության պետ, Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավի-

ճակների պետական ծառայության ղեկավարի աշխատակազմի ղեկավար, 

գ. առանձին բաժնի պետ.  

3) փրկարարական ծառայության ավագ պաշտոններ` 

ա. տարածքային (ներառյալ՝ Ստեփանակերտ քաղաքի) բաժնի պետ, 

բ. վարչության պետի տեղակալ - բաժնի պետ, վարչության բաժնի պետ, 

գ. բաժանմունքի պետ, տարածքային բաժնի (ներառյալ՝ Ստեփանա-

կերտ քաղաքի) հրշեջ-փրկարարական մասի պետ, հրշեջ մասի պետ, 

տարածքային բաժնի բաժանմունքի պետ, արագ արձագանքման հատուկ 

ստորաբաժանման հրամանատար, 

դ. ավագ սպա, ավագ տեսուչ, արագ արձագանքման հատուկ 

ստորաբաժանման խմբի հրամանատար, հրշեջ-փրկարարական մասի 

պահակախմբի պետ, հրշեջ-փրկարարական մասին կից ջոկի հրամանատար.  

4) փրկարարական ծառայության միջին պաշտոններ` 

ա. արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանման ջոկի 

հրամանատար, 

բ. հրշեջ-փրկարարական մասի ջոկի հրամանատար, 

գ. սպա, տեսուչ. 

5) փրկարարական ծառայության կրտսեր պաշտոններ` 

ա. փրկարար, 

բ. հրշեջ-փրկարար: 

2. Փրկարարական ծառայության պաշտոնների առանձին խմբերում 

ընդգրկվող հիմնական պաշտոնների, ինչպես նաև այդ պաշտոններին 

հավասարեցված պաշտոնների անվանացանկը սահմանում է Արցախի 

Հանրապետության նախագահը: 

3. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային անվտան-

գության, ոստիկանության, հանրապետական գործադիր մարմինների 

համակարգերում զինվորական ծառայության հիմնական պաշտոնների և 

փրկարարական ծառայության հիմնական պաշտոնների միջև համապատաս-

խանությունը սահմանում է Արցախի Հանրապետության նախագահը:»: 

 

Հոդված 10. Օրենքի 14-րդ հոդվածում՝ 

1) 4-րդ մասի «լրանալուց հետո» բառերը  փոխարինել «լրանալու օրը» 

բառերով, իսկ «փրկարար ծառայության» բառերից հետո լրացնել «կամ 

օտարերկրյա մասնագիտական» բառերը. 

2) լրացնել  հետևյալ բովանդակությամբ 41-ին մաս. 

«41. Կոչումը կրելու ժամկետը լրանալու օրը ծառայողներին 

ծառայության ընթացքում խրախուսման կարգով կարող է շնորհվել 

զբաղեցրած պաշտոնով նախատեսված կոչումից մեկ աստիճան բարձր կոչում՝ 

մինչև «փրկարարական ծառայության փոխգնդապետ» կոչումը ներառյալ:»: 
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Հոդված 11. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետում «գնդապետի և 

բարձրագույն կոչումով» բառերը փոխարինել «գլխավոր և բարձրագույն 

կոչումներով» բառերով: 

 

Հոդված 12. Օրենքի  17-րդ հոդվածում «վրա» բառից հետո լրացնել  «, ոչ 

ուշ, քան ծառայողական քննության արդյունքների ամփոփումից հետո՝ 10 

օրվա ընթացքում» բառերը: 

 

Հոդված 13. Օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետում 

«(որակավորում)» բառից հետո լրացնել «կամ առնվազն մեկամսյա 

ուսումնական փորձաշրջան» բառերը:   

 

Հոդված 14. Օրենքի 25-րդ հոդվածի` 

1)  «բ» կետն ուժը կորցրած ճանաչել. 

2) «գ» կետում ««լեյտենանտ»»  բառը փոխարինել «միջին» բառով. 

3) «դ» կետում «ծառայությունից ազատվելու» բառերը փոխարինել 

«երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի անցնելու» բառերով: 

 

Հոդված 15. Օրենքի 26-րդ հոդվածի 5-րդ մասում «նախկին կոչումով 

պահեստազորում եղած ժամանակահատվածը» բառերը փոխարինել «տվյալ 

կոչումով նախկինում ծառայած ժամանակահատվածը» բառերով: 

 

Հոդված 16. Օրենքի 27-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «Բարձրագույն» բառից 

հետո լրացնել «մասնագիտական» բառը: 

 

Հոդված 17. Օրենքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերությունում «Ես» բառը 

փոխարինել    «Ես՝___________________________» բառերով: 
                                                      (անուն, հայրանուն, ազգանուն)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Հոդված 18. Օրենքի 31-րդ հոդվածում՝ 

1) 4-րդ մասից հանել «վարչությունների պետերին,» բառերը. 

2) 5-րդ մասի 3-րդ նախադասությունից հետո լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ նոր նախադասություն. 

     «Անձնական գործում հաշվառվում են պաշտոնի նշանակման և պաշտոնից 

ազատման, կոչումների շնորհման, կրթության, ատեստավորումների և 

վերապատրաստումների, ծառայության ստաժի, կիրառված խրախուսանք-

ների ու կարգապահական տույժերի, առողջական վիճակի, ընտանեկան 

դրության և ընտանիքի կազմի վերաբերյալ տեղեկությունները:». 

 3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «6-րդ» մաս. 

«6. Անձնական գործերի վարման կարգը հաստատվում է պետական 

կառավարման մարմնի ղեկավարի հրամանով:»: 

 

Հոդված 19. Օրենքի 32-րդ հոդվածի՝ 

1) 3-րդ մասը շարադրել  նոր խմբագրությամբ. 

«3. Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական 

ծառայության վարչության պետ և Արցախի Հանրապետության արտակարգ 

իրավիճակների պետական ծառայության ղեկավարի աշխատակազմի 

ղեկավար կարող են նշանակվել արտակարգ իրավիճակների պետական 

ծառայության այն ծառայողները, ովքեր նշանակման պահին զբաղեցնում են 

գլխավոր խմբի պաշտոն կամ վերջին երեք տարիներին ավագ խմբի 

պաշտոն:». 

2) 4-րդ մասից հանել «վարչությունների պետերի,» բառերը. 
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3) 8-րդ մասում «Բարձրագույն» բառից հետո լրացնել 

«մասնագիտական» բառը. 

4) 10-րդ մասի 2-րդ նախադասությունը շարադրել  նոր խմբագրությամբ. 

«Այս դեպքում քաղաքացիները նշանակվում են պաշտոնի` 

պահպանելով պահեստազորում ունեցած իրենց կոչումը և նրանց վճարվում է 

տվյալ պաշտոնի համար սահմանված պաշտոնային դրույքաչափ:». 

5) 11-րդ մասում «հաստատություններում» բառից հետո լրացնել «կամ 

Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական 

ծառայությունում» բառերը. 

6) 17-րդ մասի «ե» կետում «դադարելու» բառը փախարինել 

«դադարեցնելու» բառով: 

 

Հոդված  20. Օրենքի 33-րդ հոդվածի՝ 

1) 1-ին մասն ուժը կորցրած ճանաչել.  

2) 4-րդ մասում «անձի» բառից հետո լրացնել «կամ անմիջական 

ղեկավարի» բառերը: 

 

Հոդված 21.  Օրենքի 34-րդ հրդվածի 1-ին և 3-րդ մասերում 

«Հայաստանի» բառից առաջ լրացնել «Արցախի Հանրապետության 

արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունում կամ» բառերը: 

 

Հոդված 22. Օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ 

1) «ա» կետում «մանկավարժական» բառը փոխարինել «կրթական» 

բառով. 

2) «է» կետում «գիտական,» բառից հետո լրացնել «կրթական,» բառը:  

  

Հոդված 23.  Օրենքի 40-րդ հոդվածի` 

1) 1-ին մասում «Փրկարար ծառայության յուրաքանչյուր» բառերը 

փոխարինել «Յուրաքանչյուր» բառով: 

2) 2-րդ մասում «Փրկարար ծառայության ծառայողի» բառերը 

փոխարինել «Ծառայողի» բառով: 

 

Հոդված 24. Օրենքի 55-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին մասի «պլանի» բառը փոխարինել «գրաֆիկի» բառով. 

2) 2-րդ մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«2. Հերթական արձակուրդից ծառայողին հետ կանչել թույլատրվում է 

միայն ծառայողական ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում՝ արձակուրդ 

տրամադրած պաշտոնատար անձի հրամանով: Նման դեպքում 

չօգտագործված արձակուրդի մասը տրամադրվում է նույն տարում: Ծառայողի 

ցանկությամբ կամ ծառայողական անհրաժեշտությամբ պայմանավորված 

ընթացիկ տարում չօգտագործված արձակուրդի օրերը միացվում են հաջորդ 

տարվա հերթական արձակուրդի օրերին:»: 

 

Հոդված 25. Օրենքի 57-րդ հոդվածի` 

1) 1-ին  մասի «է» կետի վերջակետը փոխարինել միջակետով և  լրացնել  

հետևյալ բովանդակությամբ «ը» կետ. 

«ը) տվյալ պաշտոնի համար սահմանված առավելագույն կոչումից մեկ 

աստիճան բարձր կոչումի շնորհում, եթե կրկնակի լրացել է ունեցած կոչումով 

ծառայության սահմանված ժամկետը:»: 
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Հոդված 26. Օրենքի 58-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «Արցախի 

Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական» բառերը 

փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության փրկարար» բառերով: 

 

Հոդված 27. Օրենքի 61-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժ» կետը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ. 

«ժ) Հայաստանի Հանրապետության փրկարար ծառայության 

բարձրագույն ուսումնական հաստատության կուրսանտին ուսումնական 

հաստատությունից ազատելու կապակցությամբ.»:   

 

Հոդված 28. Օրենքի 64-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ. 

«3. Փրկարարական ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվելու 

առաջին չորս ամիսների համար ծառայողին վճարվում է նրա զբաղեցրած 

վերջին պաշտոնի համար սահմանված պաշտոնային դրույքաչափը: Այն 

դեպքում, երբ փրկարարական ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվելու 

ընթացքում ծառայողն անձնական նախաձեռնությամբ ազատվում է ծառա-

յությունից, ապա ծառայողի վարձատրությունն իրականացվում է կադրերի 

ռեզերվում փաստացի գտնվելու ժամանակաշրջանին համապատասխան:»: 

 

Հոդված 29. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

  

            

2021թ. դեկտեմբերի 28 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-156-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                       դեկտեմբերի 16-ին 

 

 

«ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ  

ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության 

ապահովման մասին» 2007 թվականի սեպտեմբերի 5-ի ՀՕ-83 օրենքի 

(այսուհետ` Օրենք) 9-րդ հոդվածի «թ» կետն ուժը կորցրած ճանաչել: 

Հոդված 2. Օրենքի 16-րդ հոդվածում՝ 

1) 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«2. Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննությունն 

իրականացվում է հետևյալ պարբերականությամբ. 

1) թողարկման տարեթվից հաշված՝ մինչև 5 տարվա (ներառյալ) 

տրանսպորտային միջոցների առաջին տեխնիկական զննությունն 

իրականացվում է թողարկման տարեթվին հաջորդող հինգերորդ տարում. 

2) թողարկման տարեթվից հաշված` 5-ից ավելի տարվա 

արտադրության մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներ, ավտոբուսներ, 

վտանգավոր բեռներ փոխադրելու համար նախատեսված մասնագիտացված 

տրանսպորտային միջոցներ և դրանց կցորդներ (կիսակցորդներ)` տարին մեկ 

անգամ. 

3) թողարկման տարեթվից հաշված` 5-ից ավելի, ներառյալ՝ 10 տարվա 

արտադրության թեթև մարդատար ավտոմոբիլներ, բեռնատար տրանսպոր-

տային միջոցներ, կցորդներ (կիսակցորդներ), մոտոցիկլեր (բացառությամբ 

սույն մասի 2-րդ կետով նախատեսված տրանսպորտային միջոցների)` 2 

տարին մեկ անգամ. 

4) թողարկման տարեթվից հաշված` 10-ից ավելի տարվա արտադրու-

թյան թեթև մարդատար ավտոմոբիլներ, բեռնատար տրանսպորտային 

միջոցներ, կցորդներ (կիսակցորդներ), մոտոցիկլեր՝ տարին մեկ անգամ. 

5) թողարկման տարեթվից հաշված՝ 5-ից ավելի տարվա արտադրու-

թյան նոր ներմուծված տրանսպորտային միջոցները տեխնիկական զննության 

են ներկայացվում նախքան տրանսպորտային միջոցը ճանապարհային 

ոստիկանությունում առաջին անգամ հաշվառելը. 

6) տրանսպորտային միջոցը տեխնիկական զննության պետք է 

ներկայացվի մինչև նախորդ տեխնիկական զննությամբ տրամադրված 

արատորոշման քարտին նշված ամսվա վերջին օրը:». 

2) 3-րդ և 7-րդ մասերն ուժը կորցրած ճանաչել. 

3) 6-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«6. Տեխնիկական զննություն իրականացրած լիցենզավորված անձը 

տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջը կամ նրա ներկայացուցչին 

տրամադրում է Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած 

նմուշի արատորոշման քարտ, իսկ տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ 

տվյալները և տեխնիկական զննության արդյունքներն առցանց եղանակով 

փոխանցում է տրանսպորտի բնագավառի լիազոր մարմնի էլեկտրոնային 

շտեմարան:»: 
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Հոդված 3. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժա» կետը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

«ժա) տրանսպորտային միջոցը Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում չի անցել տեխնիկական զննություն, 

կամ տեխնիկական զննությամբ ի հայտ է եկել Արցախի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած` տրանսպորտային միջոցների շահագործումն 

արգելող անսարքություններից կամ պայմաններից որևէ մեկը.»: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 21-րդ հոդվածում՝ 

1) 1-ին մասից հանել «, բացառությամբ այն դեպքի, երբ տեխնիկական 

զննության կամ հաշվառման կտրոնը գտնվում է վարորդի մոտ: Այդ դեպքում 

կտրոնը փակցվում է սահմանված տեղում, և թույլատրվում է տրանսպոր-

տային միջոցի հետագա շահագործումը» բառերը. 

2) 2-րդ մասի «տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական զննության 

կտրոնը փակցնելու» բառերը փոխարինել «տեխնիկական զննություն անցնելու 

կամ տեխնիկական զննությամբ ի հայտ եկած՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած՝ տրանսպորտային միջոցների շահագործումն 

արգելող անսարքությունները կամ պայմանները վերացնելու» բառերով: 

 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակումից վեց ամիս հետո: 

 

Հոդված 6. Սույն օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումն ընդունվում է սույն 

օրենքի պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

  

            

2021թ. դեկտեմբերի 28 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-157-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                       դեկտեմբերի 16-ին 

 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

ՀՕ-104 օրենքի 15-րդ հոդվածի 25.1-ին կետն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակումից վեց ամիս հետո: 

 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

  

            

2021թ. դեկտեմբերի 28 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-158-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                       դեկտեմբերի 16-ին 

 

 

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» 

2016 թվականի սեպտեմբերի 29-ի ՀՕ-27-Ն օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասը 

շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«2. Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատկանող` Արցախի 

Հանրապետությունում հաշվառված և շահագործվող ավտոտրանսպորտային 

միջոցներից (մեխանիզմներից) և լողամիջոցներից վնասակար նյութերի 

արտանետման դիմաց վճարը հաշվարկվում է սույն օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-

ին մասի 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ կետերով սահմանված դրույքաչափերին համա-

պատասխան և վճարվում է յուրաքանչյուր տարի՝ մինչև դեկտեմբերի 31-ը:»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակումից վեց ամիս հետո: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

  

            

2021թ. դեկտեմբերի 28 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-159-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

 

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

«ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ 

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ  

ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 
Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 

թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-107-Ն հրամանագրով հաստատված N 3 

հավելվածի 15-րդ կետի     3-րդ ենթակետը` ո ր ո շ ու մ  եմ. 

1. Սահմանել Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի 

«Կառավարության գործերի կառավարչություն» առանձնացված 

ստորաբաժանման աշխատողների առավելագույն թվաքանակը` 60 միավոր։ 

2. Սույն կարգադրությունն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։ 

 
  

 
Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 
 
 

2021թ. դեկտեմբերի 29 

Ստեփանակերտ 

ՆԿ-19-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

23 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1425-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 1-Ի N 24-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 

1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի 

փետրվարի 1-ի «Հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարանային պայմանների 

բարելավման համար Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին 

պետական ֆինանսական աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի 

փետրվարի 26-ի N 101 ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 889-Ն որոշումներն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» N 24-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 70-

րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.  

«70. Հիմնադրամի կողմից կարող է սուբսիդավորվել նաև սույն կարգով 

պետական ֆինանսական աջակցության իրավունք ունեցող քաղաքացու՝ 

ֆինանսավարկային կազմակերպությունից բնակելի տարածքի գնման, 

վերանորոգման նպատակով ստացված հիփոթեքային վարկը, եթե 

առուվաճառքի գործարքի և վերանորոգման պայմաններն ու 

համապատասխան վարկային պայմանագրի դրույթները 

համապատասխանում են պետական ֆինանսական աջակցություն ստանալու՝ 

սույն կարգով սահմանված պայմաններին:»: 

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 

23 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1428-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 724 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 

թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Նորաստեղծ ընտանիքների համար 

ամուսնության նպաստ սահմանելու մասին» N 724 որոշմամբ հաստատված 

հավելվածի 3-րդ կետի «ա» ենթակետում «և ամուսնության մասին նշումները 

պարտադիր են» բառերը փոխարինել «մասին նշումը պարտադիր է» 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 

28 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1455-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 20-Ի N 778-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 հուլիսի 

20-ի «Արցախի Հանրապետության ջրային կոմիտեի կանոնադրությունը և 

աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 778-Ն որոշմամբ 

հաստատված N 1 և N 2 հավելվածները շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 

համաձայն N 1 և N 2 հավելվածների:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2022 թվականի 

հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1455–Ն որոշման 

 

«Հավելված N 1  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

  2021 թվականի հուլիսի 20-ի N 778-Ն որոշման 
 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 

  

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Արցախի Հանրապետության  ջրային  կոմիտեն (այսուհետ` կոմիտե) 

հանրապետական  գործադիր մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է պետական 

սեփականություն հանդիսացող ջրային համակարգերի կառավարման ու 

օգտագործման բնագավառում Արցախի Հանրապետության կառավարության 

քաղաքականությունը: 

2. Կոմիտեն ստեղծվում, վերակազմակերպվում է, և նրա գործունեությունը 

դադարեցվում է Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով: 

3. Կոմիտեն գործում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության, 

օրենքների, իրավական այլ ակտերի և իր կանոնադրության հիման վրա: 

4. Կոմիտեի անվանումն է՝ 

1) հայերեն` Արցախի Հանրապետության ջրային կոմիտե. 

2) ռուսերեն` Водный комитет Республики Арцах. 

3) անգլերեն` Water committee of the Artsakh Republic: 

5. Կոմիտեն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով ու իր 

անվանմամբ՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզվով կլոր կնիք և ձևաթղթեր, 

խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ: 

6. Կոմիտեի համակարգը կազմված է կոմիտեի նախագահից, կոմիտեի 

նախագահի առաջին տեղակալից, տեղակալներից, խորհրդականներից, մամուլի 

քարտուղարից, օգնականներից և կոմիտեի աշխատակազմից: 

7. Կոմիտեին Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով կարող է վերապահվել պետական բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի 

տիրապետման իրավասություն: 

8. Կոմիտեին կարող են հանձնվել պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություններ: 

9. Կոմիտեի գտնվելու վայրն է` Արցախի Հանրապետություն, քաղաք 

Ստեփանակերտ, Վ.Սարգսյանի 25ա:         

 

2. ԿՈՄԻՏԵԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

10. Կոմիտեի նպատակները և խնդիրներն են` 

1) պետական սեփականություն հանդիսացող ջրային համակարգերի 

օգտագործման անվտանգության ու արդյունավետության բարձրացումը. 

2) ջրային համակարգերի կառավարման և օգտագործման բնագավառում 

քաղաքականության իրականացումը. 

3) պետական սեփականություն հանդիսացող ջրային համակարգերի 

կատարելագործումն ու զարգացումը. 

4)   ջրային համակարգերի կառավարման արդյունավետության բարձրացումը. 

5)   իր իրավասության սահմաններում ջրի ազգային ծրագրի իրականացման 

ապահովումը. 

6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ խնդիրների 

իրականացումը: 

3. ԿՈՄԻՏԵԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 
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11.  Կոմիտեն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է հետևյալ 

գործառույթները` 

1) պետական սեփականություն հանդիսացող ջրային համակարգերի 

կառավարումը և անվտանգ օգտագործման ապահովումը․ 

2) ոռոգման և խմելու ջրամատակարարման և ջրահեռացման կազմակերպումը.  

3) օգտագործելի ջրային ռեսուրսների պահանջարկի հաշվարկման ամենամյա և 

հեռանկարային աշխատանքներին մասնակցելը. 

4) օգտագործելի ջրային ռեսուրսների վերաբաշխման աշխատանքների 

իրականացման ապահովումը. 

5) պետական ջրային համակարգերի զարգացումն ապահովող և 

գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտերի մշակումը. 

6) պետական ջրային համակարգերի շինարարության բնագավառում 

պատվիրատուի պարտականությունների իրականացումը՝ նախագծանախահաշվային 

փաստաթղթերի ձևավորումը, կապալային եղանակով շինարարության 

կազմակերպումը, ինչպես նաև  տեխնիկական հսկողության իրականացումը. 

7) ջրային համակարգերի ներդրումային քաղաքականության մշակումն ու 

իրականացումը, ներդրումային ծրագրերի փորձաքննության կազմակերպումը.  

8) ջրային համակարգերի կառավարման արդյունավետության բարձրացմանն 

ուղղված ծրագրերի մշակումը և իրականացումը. 

9) ջրային համակարգերի վրա ազդող օբյեկտների շինարարական և 

վերակառուցման աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերի նախնական 

փորձաքննության ապահովումը և առաջարկություններ ներկայացնելը. 

10) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատած կարգով  

հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների օգտագործման անվտանգության 

կարգավորումը և վերահսկումը. 

11) ոչ մրցակցային ջրամատակարարման համակարգերում աշխատանքների 

կազմակերպման վերահսկումը. 

12) Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից նախատեսված 

լինելու դեպքում առևտրային գործունեություն իրականացնող կազմակերպություն-

ներում պետության բաժնեմասի կառավարման հետ կապված գործառույթների, 

ներառյալ՝ պետական սեփականություն հանդիսացող ջրային համակարգերի 

արդյունավետ կառավարման պայմանագրերի կնքման և օրենքով և այլ իրավական 

ակտերով սահմանված պահանջների կատարման վերահսկողության ապահովումը. 

13) ջրամատակարարման և ջրահեռացման, ինչպես նաև այլ ջրային 

համակարգերում կորուստների նորմատիվների մշակմանը մասնակցելը. 

14) սակագների վերաբերյալ ներկայացվող առաջարկությունների քննարկմանը 

մասնակցելը. 

15) օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով 

համապատասխան վարչական, վիճակագրական հաշվետվությունների 

(հարցաթերթեր, տեղեկանքներ և այլն) ներդնումը և դրանց միջոցով հավաքագրված 

տվյալների ու տեղեկությունների հիման վրա վարչական վիճակագրական 

ռեգիստրների վարումը. 

16) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ջրային 

համակարգերի տեսչական գործունեության իրականացման ապահովումը. 

17) վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության 

օրենսգրքին համապատասխան վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ իրեն 

վերապահված գործերով վարույթի իրականացումը. 

18) ջրային համակարգերի բնագավառում վերլուծությունների և մոնիթորինգի 

իրականացումը. 

19) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ 

գործառույթների իրականացումը: 

 

4. ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ  

  

12. Կոմիտեի նախագահը գլխավորում է կոմիտեն և կառավարում կոմիտեի 

համակարգի մեջ մտնող կազմակերպությունների գործունեությունը: 
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13. Կոմիտեի նախագահին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: Կոմիտեի նախագահն ունի առաջին 

տեղակալ և տեղակալներ, որոնց պաշտոնի նշանակում և ազատում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը:  

14. Կոմիտեի նախագահը հաշվետու է Արցախի Հանրապետության 

Նախագահին: 

15. Կոմիտեի նախագահը` 

1) պատասխանատու է կոմիտեի առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների 

իրականացման համար. 

2) իր իրավասության սահմաններում առանց լիազորագրի հանդես է գալիս 

Արցախի Հանրապետության անունից, ինչպես նաև տալիս է Արցախի 

Հանրապետության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` 

վերալիազորման իրավունքով. 

3) իրականացնում է կոմիտեի ենթակայությանը հանձնված 

կազմակերպությունների կառավարումը. 

4) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և 

դեպքերում պաշտոնի նշանակում և ազատում է կոմիտեի համակարգի 

աշխատողներին, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսման միջոցներ 

և նշանակում կարգապահական տույժեր. 

5) հաստատում է հաստիքացուցակը. 

6) հաստատում է ներքին կարգապահական կանոնները. 

7) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում և 

կարգով ստեղծում է իրեն կից խորհրդակցական մարմիններ. 

8) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում կոմիտեի աշխատակազմի 

ղեկավարի` Արցախի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող 

հրամանները. 

9) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում իր տեղակալների, 

աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարականները. 

10) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում կոմիտեի ենթակայությանը 

հանձնված կազմակերպությունների ղեկավարների՝ Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները, 

կարգադրությունները, ցուցումները, հանձնարարականները. 

11) լսում է կառուցվածքային ստորաբաժանումների (վարչություններ, 

բաժիններ), առանձնացված ստորաբաժանումների (գործակալություններ, 

տեսչություններ), կոմիտեի ենթակայությանը հանձնված կազմակերպությունների 

հաշվետվությունները, քննում է դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները, եթե 

օրենքով այլ բան նախատեսված չէ. 

12) սահմանում է կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

իրավասությունները. 

13) կարող է կազմավորել աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ. 

14) տրամադրում է արձակուրդ կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարին Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությանը և դրանով սահմանված կարգին 

համապատասխան. 

15) իրականացնում է օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

16. Կոմիտեի նախագահի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է 

կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալը, իսկ վերջինիս բացակայության դեպքում՝ 

կոմիտեի նախագահի տեղակալներից մեկը: 

17. Կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալը և տեղակալները` 

1) գործում են կոմիտեի նախագահի կողմից պատվիրակված 

լիազորությունների ուժով և համակարգում են աշխատանքները (գործունեությունը)՝ 

իրենց հանձնարարված բնագավառներում. 

2) իրենց համակարգման լիազորությունների շրջանակներում կոմիտեի 

կառուցվածքային ստորաբաժանումներին (վարչություններ, բաժիններ), 

առանձնացված ստորաբաժանումներին (տեսչություններ, գործակալություններ), 

կոմիտեի ենթակայությանը հանձնված կազմակերպություններին փոխանցում են 

կոմիտեի նախագահի հանձնարարականները, ապահովում՝ կոմիտեի 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների, կոմիտեի ենթակայությանը հանձնված 
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կազմակերպությունների կողմից կոմիտեի նախագահի հանձնարարականների 

կատարումը, իրենց համակարգման լիազորությունների շրջանակներում տալիս են 

հանձնարարականներ և դրանց կատարման նկատմամբ իրականացնում են 

հսկողություն` արդյունքների մասին տեղեկացնելով կոմիտեի նախագահին. 

3) իրենց համակարգման լիազորությունների շրջանակներում ստանում են 

աշխատակազմի ղեկավարի աջակցությունը, համագործակցում են այլ մարմինների և 

կազմակերպությունների հետ. 

4) իրենց համակարգման լիազորությունների շրջանակներում կոմիտեի 

նախագահին ներկայացնում են առաջարկություններ. 

5) իրականացնում են կոմիտեի նախագահի կողմից տրված ցուցումները և 

հանձնարարականները:  

5. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ 

  

18. Կոմիտեի աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը` օրենքներով, իրավական 

այլ ակտերով և սույն կանոնադրությամբ կոմիտեին վերապահված լիազորությունների 

լիարժեք ու արդյունավետ իրականացման, քաղաքացիական իրավահարաբերություն-

ներին կոմիտեի մասնակցության ապահովումն է: 

19. Կոմիտեի աշխատակազմն իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող 

կազմակերպություն է, որն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով, որպես պետական կառավարչական հիմնարկ, ենթակա է հաշվառման` 

իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի կողմից: 

20. Կոմիտեի աշխատակազմը գործում է Քաղաքացիական օրենսգրքի, 

«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» օրենքի, իրավական այլ ակտերի, 

Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և սույն կանոնադրության 

հիման վրա: 

21. Կոմիտեի աշխատակազմն իր իրավասության սահմաններում կարող է 

Արցախի Հանրապետության անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և 

անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում 

հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

22. Կոմիտեի աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի 

պատկերով ու իր` հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք և ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և 

անհատականացման այլ միջոցներ: Կոմիտեի աշխատակազմը կարող է ունենալ 

Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով իր անվանմամբ հայերեն և այլ 

լեզվով կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ: 

23. Կոմիտեի աշխատակազմը չի կարող իրականացնել ձեռնարկատիրական 

գործունեություն: Կոմիտեի աշխատակազմի կատարած գործառույթների և մատուցած 

ծառայությունների դիմաց կարող է գանձվել միայն պետական տուրք՝ օրենքով 

սահմանված չափով և կարգով: 

24. Կոմիտեի աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ: 

25. 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: 

26. Կոմիտեի աշխատակազմի պարտավորությունների համար 

պատասխանատվությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունը: 

27. Կոմիտեի աշխատակազմի անվանումն է` «Արցախի Հանրապետության 

ջրային կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ: 

28. Կոմիտեի աշխատակազմի գտնվելու վայրն է` Արցախի Հանրապետություն, 

ք.Ստեփանակերտ,  Վ.Սարգսյանի 25ա: 

  

6. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

  

29. Կոմիտեի աշխատակազմի կառուցվածքում ներառվում են նրա 

կառուցվածքային ստորաբաժանումները (վարչություններ և բաժիններ) և 

առանձնացված ստորաբաժանումները (գործակալություններ, տեսչություններ): 

30. Կոմիտեի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունները հաստատում է կոմիտեի նախագահը: 
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31. Կոմիտեի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունները հաստատում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը՝ կոմիտեի նախագահի ներկայացմամբ: 

32. Կոմիտեի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն օրենքով, իսկ 

առանձին դեպքերում՝ նաև Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

նախատեսված ծառայությունների մատուցման, վերահսկողական գործառույթներ և 

պատասխանատվության միջոցներ կիրառող մարմին է: 

33. Կոմիտեի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն 

իրականացնում է նաև կոմիտեի աշխատակազմի առանձին գործառույթները կամ 

դրանց մի մասը և հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության անունից: 

34. Կոմիտեի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն իրավունք 

ունի Արցախի Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային 

ու անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, 

դատարանում հանդես գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

 

7. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ 

 

35. Կոմիտեի աշխատակազմի գույքն օրենքով սահմանված կարգով 

ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից, ինչպես նաև 

Արցախի Հանրապետության անունից աշխատակազմի կնքած գործարքներով 

ձեռքբերված և աշխատակազմի տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը 

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

հաշվառվում է նրա հաշվեկշռում:  

36. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած 

ժամանակ հետ վերցնելու կոմիտեի աշխատակազմին հանձնված գույքը: 

37. Կոմիտեի աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, իրավական այլ 

ակտերով ու իր կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով, իր 

գործունեության նպատակներին ու գույքի նշանակությանը համապատասխան, 

օգտագործելու, տնօրինելու և տիրապետելու իրեն հանձնված գույքը: 

  

8. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

38. Կոմիտեի աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը և կոմիտեի նախագահը՝ օրենքով և սույն 

կանոնադրությամբ իրենց վերապահված իրավասությունների սահմաններում։ 

Կոմիտեի աշխատակազմը ղեկավարում է կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարը, որին 

օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը։ 

39. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝ 

1) հաստատում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրությունը և դրանում 

կատարում փոփոխություններ. 

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

3) հաստատում է կոմիտեի աշխատակազմի կառուցվածքը. 

4) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և 

օրենքով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ: 

40. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, իրավական այլ ակտերով, 

կոմիտեի նախագահի հրամաններով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված 

լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է կոմիտեի աշխատակազմի 

ընթացիկ գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն օրենքների, իրավական 

այլ ակտերի պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար։ 

41. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարն 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, 

կոմիտեի նախագահի՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող 

որոշումները, կարգադրությունները, հրամաններն ու հրահանգները։ 
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43. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի բացակայության կամ պաշտոնեական 

պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում նրան փոխարինում է 

աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը, վերջինիս բացակայության կամ 

պաշտոնեական պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում  

կոմիտեի աշխատակազմի ստորաբաժանումների ղեկավարներից մեկը՝ կոմիտեի 

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) օրենքով, իրավական այլ ակտերով, հիմնադրի կողմից և սույն 

կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է հիմնարկին ամրացված 

պետական գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները. 

3) իր իրավասության սահմաններում տալիս է Արցախի Հանրապետության 

անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև վերալիազորման իրավունքով 

լիազորագրեր. 

4) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված 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) օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված 

իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր 

կատարման ցուցումներ. 

6) կոմիտեի 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, կոմիտեի 

նախագահի հաստատմանն է ներկայացնում կոմիտեի աշխատակազմի տարեկան 

պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը, տարեկան ֆինանսա-

կան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, միջոցներ է ձեռնարկում 

ստուգումներով հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների վերացման համար. 

7) կոմիտեի նախագահին ներկայացնում է առաջարկություններ՝ կոմիտեի 

աշխատակազմի գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ. 

8) կազմակերպում է կոմիտեի բյուջեի նախագծի նախապատրաստական 

աշխատանքները և ապահովում բյուջետային միջոցների ծախսերի կատարումը. 

9) կազմակերպում է կոմիտեում քննարկումների և խորհրդակցությունների 

անցկացումը. 

10) վերահսկում է կոմիտեի աշխատակազմի կողմից սահմանված 

ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը. 

11) կոմիտեի նախագահի ստորագրությանն է ներկայացնում կոմիտեի 

նախագահի հրամանները, ինչպես նաև կարգադրությունները. 

12) ապահովում է համագործակցությունն Արցախի Հանրապետության 

պետական իշխանության մարմինների աշխատակազմերի հետ. 

13) կազմակերպում է կոմիտեում գործավարության և տեխնիկական 

սպասարկման աշխատանքները. 

14) իրականացնում է օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ։ 

  

9. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

45. Կոմիտեի աշխատակազմի գլխավոր ֆինանսիստը ղեկավարում է կոմիտեի 

աշխատակազմի ֆինանսական և հաշվապահական ծառայությունները, գործում է 

կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի անմիջական ենթակայությամբ և իրականացնում 

«Գանձապետական համակարգի մասին» օրենքով իր վրա դրված լիազորությունները։ 
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46. Կոմիտեի աշխատակազմի գլխավոր հաշվապահը պատասխանատու է 

հաշվապահական հաշվառումը վարելու, կոմիտեի աշխատակազմի ֆինանսական, 

բյուջետային, հարկային, վիճակագրական, պարտադիր վճարների մասին 

հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու և ներկայացնելու համար։ 

47. Կոմիտեի աշխատակազմն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և համապատասխան 

մարմիններ ներկայացնում ֆինանսական, հարկային, պարտադիր վճարների մասին և 

վիճակագրական հաշվետվություններ, հաշվարկներ, հայտարարագրեր: 

48. Կոմիտեի գործունեության մասին տարեկան ֆինանսական 

հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել աուդիտի 

(վերստուգման)` Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

  

10. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ 

 

49. Կոմիտեի աշխատակազմի վերակազմակերպման և նրա գործունեության 

դադարման կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով։»: 

 

 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1455–Ն որոշման 

 

«Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության   

2021 թվականի հուլիսի 20-ի N 778-Ն որոշման 
 

 

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

 

I. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ 

 

1. Կապիտալ շինարարության վարչություն 

2. Ֆինանսական, հաշվապահական հաշվառման և ծրագրերի վարչություն 

3. Ոռոգման համակարգերի բաժին 

4. Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բաժին 

5. Մոնիթորինգի և վերլուծությունների բաժին 

6. Քարտուղարություն 

7. Իրավաբանական բաժին 

 

II.   ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ 

 

1. Ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանության պետական տեսչություն»: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                         Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

28 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1456-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԵՎ ՈՉ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԻՐԱՎԱՍՈՒ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ  

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
 

Հիմք ընդունելով «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» օրենքի 7-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը որոշում 
է. 

1. Սահմանել, որ Արցախի Հանրապետության տարածքում գործող 

տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված կարգով պարենային և ոչ 

պարենային արտադրանքի գրանցում իրականացնում են Արցախի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով հավատարմագրված 

համապատասխանության գնահատման մարմինները:  

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 

28 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1458-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 713 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ո ւ մ  է . 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 

թվականի հոկտեմբերի 28-ի «Արցախի Հանրապետության պետական 

մարմինների ծառայողական ավտոմեքենաների և մոտոտրանսպորտի 

վառելիքի, յուղերի ու քսուքների ծախսի, ավտոդողերի վազքի և կուտակչային 

մարտկոցների ծառայության ժամկետների նորմաները սահմանելու մասին» N 

713 որոշմամբ սահմանված N 1 հավելվածի աղյուսակ N 1-ում կատարել 

հետևյալ լրացումները. 

1)  «УАЗ-390902» տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

տող. 

  « УАЗ-390995 2.7 20.8 ». 

2) «Daimler-Benz L911B» տողից հետո լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ նոր տող. 

  « Ford ICU DLQ3050XJHA 25.5 ». 

3) «Ford Transit 2.5» տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

նոր տող. 

  « Foton Tunland 2.4 17.0 ». 

4) «Kia Prado» տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

տող. 

  « Kia Rio X-Line 1.6 9.0 ». 

5) «Lexus LX 570 GAS» տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

նոր տող. 

  « Mercedes Benz C230 Kompressor 2.3 10.6 ». 

6) «Nissan X-Trail 2.5» տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

նոր տող. 

  « Niva Travel 1.7 17.2 ». 

7) «Subaru Tribeca» տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

նոր տող. 

  « Toyota Camry 2.5 13.5 ». 

8) «Toyota Landcruiser» տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

նոր տող. 

  « Toyota Land Cruiser 78 Hardtop 4.5 TD 25.0 դիզելային վառելիք ». 

9) «Toyota Land Cruiser 200 4.6 Gas» տողից հետո լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ նոր տող. 

 « Toyota Land Cruiser 200 4.6 /զրահապատ/ 45.0 ». 

10) «Toyota RAV 4» տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

նոր տող. 

  « Toyota RAV 4 2.5  8.2 ». 
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11) «Volkswagen Polo 1.6 (5-աստիճանի մեխանիկական փոխանցման 

տուփ)» տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր տող. 

  « Volkswagen Touareg 3.6 17.0 »: 

 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

29 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1466-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ  

ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1466–Ն որոշման 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ  

ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ  

26-Ի «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 

ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՄԲ 

ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

(հազար դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի գործառա-

կան դասակարգման բաժինների, 

խմբերի և դասերի, ֆինանսավոր-

վող ծրագրերի և վերջիններս 

իրականացնող մարմինների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

 ամիս 
Տարի 

      

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ   

այդ թվում`  - - - - 

04       ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - - - - 

  2     Գյուղատնտեսություն, 

անտառային տնտեսություն, 

ձկնորսություն և որսորդություն 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

    1   Գյուղատնտեսություն  - - - - 

      18 Արցախի Հանրապետությունում 

ոռոգման նպատակով հողօգտա-

գործողներին աջակցման ծրագիր 

- 

 

- 

 

- 

 

(50 000,0) 

 

        ԱՀ ջրային կոմիտե - - - (50 000,0) 

11       ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ 

ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ - - - - 

  1     Պետական բյուջեի և համայնքների 

պահուստային ֆոնդեր - - - - 

    1   Պետական բյուջեի պահուստային 

ֆոնդ - - - - 

      01 Պետական բյուջեի պահուստային 

ֆոնդ - - - 50 000,0 

        ԱՀ կառավարություն - - - 50 000,0 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                         Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

29 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1472-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն 

 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի 

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

մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածները՝ Արցախի Հանրապետության 

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

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

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 26-

ի «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի 

կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 145-Ն որոշմամբ 

սահմանված N 2 հավելվածի N 1 աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել 

փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1472–Ն որոշման 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»  

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ  

ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ  

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

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազար դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի գործառա-

կան դասակարգման բաժինների, 

խմբերի և դասերի, ֆինանսավոր-

վող ծրագրերի և վերջիններս 

իրականացնող մարմինների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

 ամիս 
Տարի 

        
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 

այդ թվում`  
- - - - 

07       ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ - - - (89 722,5) 

  1     
Բժշկական ապրանքներ, սարքեր 

և սարքավորումներ 
- 

- 
- (92 138,5) 

    1   Դեղագործական ապրանքներ - - - (92 138.5) 

      01 
Կենտրոնացված կարգով 

դեղորայքի ձեռքբերում 
- 

- 
- (92 138.5) 

        
ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն 
- 

- 
- (92 138.5) 

 6   
Առողջապահություն (այլ դասերին 

չպատկանող) 
- 

- 
- 2 416,0 

  2  
Առողջապահություն (այլ դասերին 

չպատկանող) 
- 

- 
- 2 416,0 

   01 

Գործադիր իշխանության, պետա-

կան կառավարման հանրապետա-

կան և տարածքային կառավար-

ման մարմինների պահպանում 

- 

 

 

- 
- 2 416,0 

    
ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն 
- 

- 
 2 416,0 

11       
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ 

ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ 
- 

- 
- 89 722.5 

  1     
Պետական բյուջեի և համայնքների 

պահուստային ֆոնդ 
- 

- 
- 89 722.5 

    1   
Պետական բյուջեի պահուստային 

ֆոնդ 
- 

- 
- 89 722.5 

      01 
Պետական բյուջեի պահուստային 

ֆոնդ 
- 

- 
- 89 722.5 

        ԱՀ կառավարություն - - - 89 722.5 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                         Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

29 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1475-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 1-Ի N 152-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 

մարտի 1-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններում Արցախի Հանրապետությանը  

հատկացված տեղերով 2020-2021 ուսումնական տարվա բակալավրի 

ընդունելության մրցույթի արդյունքներով ընդունված և Արցախի 

Հանրապետությունում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 

բակալավրիատի և միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունների առկա ուսուցման  վճարովի համակարգում սովորող 

ուսանողների ուսման վարձի պետական բյուջեից փոխհատուցման կարգը 

հաստատելու մասին» N 152-Ն որոշման մեջ (այսուհետ՝ որոշում) կատարել 

հետևյալ  փոփոխությունները՝ 

1) որոշման վերնագրում՝ 

ա. «2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ» բառերը փոխարինել «2020-

2021 ԵՎ 2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻ» բառերով, 

բ. «ՄՐՑՈՒՅԹԻ» բառը փոխարինել «ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ» բառով, 

գ. «ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ» բառերից հետո հանել 

«ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ» բառերը. 

2) որոշման 1-ին կետում «2020-2021 ուսումնական տարվա» բառերը 

փոխարինել  «2020-2021 և 2021-2022 ուսումնական տարիների» բառերով. 

3) 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 դեկտեմբերի 29-ի N 1475–Ն որոշման 

 

«Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի մարտի 1-ի N 152–Ն որոշման 

 

 ԿԱՐԳ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՏԵՂԵՐՈՎ 

2020–2021 ԵՎ 2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ 

 ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՎԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂ 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ 

  

1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական 

բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում Արցախի Հանրապետությանը 

հատկացված տեղերով 2020-2021 և 2021-2022 ուսումնական տարիների բակալավրի 

ընդունելության մրցույթի արդյունքներով ընդունված, Արցախի Հանրապետությունում 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրիատի և միջին 

մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների վճարովի համակարգում 

սովորող ուսանողների ուսման վարձի՝ պետական բյուջեից փոխհատուցման կարգը 

(այսուհետ` փոխհատուցում): 

2. Փոխհատուցման գումարի չափը համապատասխանում է տվյալ ուսումնական 

հաստատության կողմից նախատեսված կամ սույն կարգով սահմանված ուսման 

վարձի փոխհատուցման համապատասխան չափերին: 

3. Փոխհատուցման գումարը հատկացվում է յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա 

համար՝ յուրաքանչյուր կիսամյակի համար ուսումնական հաստատությունների 

կողմից ներկայացվող հայտերի հիման վրա՝ ուսման վարձի գումարի նշումով: 

4. Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում Արցախի Հանրապետությանը հատկացված տեղերով                

2020-2021 և 2021-2022 ուսումնական  տարիների բակալավրի ընդունելության մրցույթի 

արդյունքներով հաշվեգրված դիմորդին` 

1) փոխհատուցում տրվում է, եթե ընտրել է այնպիսի մասնագիտություն, որը 

բացակայում է Արցախի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների 2020-2021 և 2021-2022 ուսումնական տարիների ընդունելության 

մասնագիտությունների  ցանկերից և նրա տվյալները համապատասխանում են սույն 

ենթակետի պարբերություններով նշված պայմաններից որևէ մեկին. 

ա. 2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելության մրցութային առարկայի 

քննությունից  նա  հավաքել  է  15.00  և  ավելի  բարձր  միավոր,  իսկ 2021-2022 

ուսումնական տարվա ընդունելության մրցութային առարկաների քննություններից՝ 

30.00 և ավելի բարձր միավոր, 

բ. նրա սպա ծնողը պահեստազորի հաշվառումից հանվել է սահմանային տարիքը 

լրանալու կամ առողջական վիճակի պատճառով, 

գ. նրա սպա ծնողը ծառայում է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարությունում, 

դ. նրա սպա ծնողը ծառայում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարությունում կամ զինված ուժերում, իսկ ընտանիքը հաշվառված և փաստացի 

բնակվում է Արցախի Հանրապետությունում, 

ե. նրա սպա ծնողը ստանում է զինվորական կենսաթոշակ, 

զ. նա 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ 

սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով տեղահանված, 

Արցախի Հանրապետության հաշվառում ունեցող պետական և ոչ պետական 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների առկա ուսուցման համակարգում 

սովորող է՝ 50%-ի չափով. 
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2) փոխհատուցումը դադարեցվում է կամ չի տրվում, եթե նա՝ 

ա. հեռացվել է տվյալ ուսումնական հաստատությունից, 

բ. հեռացվել է ակադեմիական պարտքերի առաջացման պատճառով և 

վերականգնվել է ուսումը շարունակելու նպատակով, 

գ. տեղափոխվել է այլ ուսումնական հաստատություն, 

դ. բարձրագույն ուսումնական հաստատության ներսում փոխել է 

մասնագիտությունը, 

ե. ունի կրեդիտներով սահմանված պարտքեր նախորդ կիսամյակներից, 

զ. ուսման վարձի փոխհատուցում է ստանում այլ կազմակերպության կամ 

անհատի կողմից: 

5. Արցախի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություն-

ներում` 

1) փոխհատուցում տրվում է. 

ա. առկա ուսուցման վճարովի համակարգի 1-ին և 2-րդ կուրսերում սովորող 

ուսանողներին, 

բ. «Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության և «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի 3-րդ,      

4-րդ կուրսերի առկա ուսուցման վճարովի համակարգում սովորող ուսանողներին, 

գ. «Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության և «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի 1-4-րդ 

կուրսերի առկա ուսուցման վճարովի համակարգում ուսումը շարունակելու 

նպատակով ակադեմիական արձակուրդից վերադարձած ուսանողներին, 

դ. ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 1-ին և 2-րդ 

կուրսերի առկա ուսուցման վճարովի համակարգում ուսումը շարունակելու 

նպատակով ակադեմիական արձակուրդից վերադարձած ուսանողներին, 

ե. եթե ուսանողը առկա ուսուցման համակարգ է տեղափոխվել հեռակա 

ուսուցման համակարգից և սովորել է տվյալ բարձրագույն ուսումնական 

հաստատության առկա ուսուցման համակարգում առնվազն մեկ կիսամյակ, 

զ. եթե ուսանողը բարձրագույն ուսումնական հաստատության ներսում փոխել է 

մասնագիտությունը և սովորել է տվյալ մասնագիտությամբ առնվազն մեկ կիսամյակ, 

է. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 4-ի       

N 859-Ա որոշմամբ հաստատված պիլոտային ծրագրով որոշ մասնագիտությունների 

գծով սովորող ուսանողներին՝ կիսամյակային դրական արդյունքների հիման վրա, 

ը. 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ 

սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով տեղահանված, 

Արցախի Հանրապետության հաշվառում ունեցող, առկա ուսուցման համակարգում 

սովորողներին՝ ուսման վարձի 100%-ի, իսկ հեռակա ուսուցման համակարգում 

սովորողներին՝ 50%-ի չափով,  

թ. հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 

հեռակա ուսուցման համակարգի 2-րդ կուրս ընդունված պետական միջին 

մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների գերազանցությամբ ավարտած 

շրջանավարտ ուսանողներին՝ 100%-ի, մնացածներին՝ 50%-ի չափով, իսկ առկա 

ուսուցման համակարգ առանց ակադեմիական պարտքերի տեղափոխված 15 և բարձր 

տարեկան միջին որակական գնահատական ապահոված ուսանողը՝ 100%-ի չափով, 

ժ. պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 

բակալավրիատի առկա ուսուցման համակարգում սովորող զոհված զինծառայողների 

ծնողներին՝ 100%-ի, հեռակա ուսուցման համակարգում սովորող զոհված 

զինծառայողների այրիներին, զավակներին և ծնողներին՝ 50%-ի, Արցախյան 

պատերազմների 1-ին և 2-րդ խմբի հաշմանդամ ուսանողներին՝ 100%-ի չափով.  

2) փոխհատուցումը դադարեցվում է կամ չի տրվում, եթե ուսանողը. 

ա. փոխատեղման արդյունքում վճարովի ուսուցման համակարգից տեղափոխվել 

է անվճար ուսուցման համակարգ, 

բ. հեռացվել է (ազատվել է) տվյալ ուսումնական հաստատությունից, 

գ. հեռացվել է (ազատվել է) և վերականգնվել է ուսումը շարունակելու նպատակով, 

դ. տեղափոխվել է այլ ուսումնական հաստատություն, 

ե. բարձրագույն ուսումնական հաստատության ներսում փոխել է 

մասնագիտությունը՝ բացառությամբ «081101.01.6 Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա», 

«084101.01.6 Անասնաբուժություն», «071403.01.6 Ռադիոտեխնիկա և կապ», «011401.24.6 
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Կենսաբանություն և քիմիա»,  «011401.25.6 Մաթեմատիկա և ֆիզիկա», «011401.04.6 

Ֆիզիկա» և «011401.02.6 Քիմիա» մասնագիտությունների, ինչպես նաև այն 

ուսանողների, ովքեր վերադարձել են ակադեմիական արձակուրդից և տեղափոխվել 

հարակից կրթական այլ ծրագիր իրենց ուսանած կրթական ծրագրի՝ 

համապատասխան խմբի բացակայության պատճառով, 

զ. տվյալ կիսամյակում առկա ուսուցման համակարգ է տեղափոխվել հեռակա 

ուսուցման համակարգից, 

է. ունի կրեդիտներով սահմանված պարտքեր նախորդ կիսամյակներից, 

ը. ստանում է երկրորդ մասնագիտություն, 

թ. ընդգրկված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 

թվականի փետրվարի 14-ի N 66 և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 910-Ն որոշումներով սահմանված 

խմբերում, 

ժ. ուսման վարձի փոխհատուցում է ստանում այլ կազմակերպության կամ 

անհատի կողմից: 

6. Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում` 

1) փոխհատուցում տրվում է. 

ա. «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի միջին 

մասնագիտական կրթական ծրագրերով, «Ստեփանակերտի Թամարա Քամալյանի 

անվան պետական բժշկական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության և 

«Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովայի անվան պետական երաժշտական քոլեջ» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 1-4-րդ կուրսերի առկա ուսուցման 

վճարովի համակարգում սովորող ուսանողներին, 

բ. «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի միջին մասնագիտական 

կրթական ծրագրերով, «Ստեփանակերտի Թամարա Քամալյանի անվան պետական 

բժշկական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության և «Ստեփանակերտի 

Սայաթ-Նովայի անվան պետական երաժշտական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության 1-4-րդ կուրսերի առկա ուսուցման վճարովի համակարգում 

ուսումը շարունակելու նպատակով ակադեմիական արձակուրդից վերադարձած 

ուսանողներին, 

գ. 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ 

սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով տեղահանված՝ 

Արցախի Հանրապետության հաշվառում ունեցող՝ Արցախի Հանրապետության 

պետական միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների, այդ թվում 

Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարանին կից գործող քոլեջի առկա 

ուսուցման համակարգում սովորողներին՝ 100%-ի չափով, 

դ. միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ներսում փոխել է 

մասնագիտությունը և սովորել է տվյալ մասնագիտությամբ առնվազն մեկ կիսամյակ. 

2) փոխհատուցումը դադարեցվում է կամ չի տրվում, եթե ուսանողը. 

ա. փոխատեղման արդյունքում վճարովի ուսուցման համակարգից տեղափոխվել է 

անվճար ուսուցման համակարգ, 

բ. հեռացվել է տվյալ ուսումնական հաստատությունից, 

գ. հեռացվել է և ուսումը շարունակելու նպատակով վերականգնվել է, 

դ. տեղափոխվել է այլ ուսումնական հաստատություն, 

ե. ունի առարկայական պարտքեր նախորդ կիսամյակներից, 

զ. ստանում է երկրորդ մասնագիտություն, 

է. օգտվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 

թվականի փետրվարի 14-ի N 66 որոշմամբ հաստատված փոխհատուցումից, 

ը. ուսման վարձի փոխհատուցում է ստանում այլ կազմակերպության կամ անհատ 

անձի կողմից: 

7. Եթե բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության 

առկա ուսուցման վճարովի համակարգի ուսանողն օգտվում է ուսումնական 

հաստատության կողմից հաստատված ուսման վարձի մասնակի զեղչի իրավունքից, 

ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում է ստանում այլ կազմակերպության կամ 

անհատ անձի կողմից, ապա փոխհատուցվում է վարձի մնացորդ մասը։ 

8. Արցախի Հանրապետության բարձրագույն և միջին մասնագիտական 

ուսումնական հաստատությունների կողմից ներկայացվող հայտերը ճշգրտվում են և 

ուսումնական տարվա յուրաքանչյուր կիսամյակում ներկայացվում Արցախի 
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Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն: 

Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 

սովորող ուսանողները յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտին Արցախի 

Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն են 

ներկայացնում քննաշրջանի արդյունքների վերաբերյալ համապատասխան տեղեկանք, 

որի հիման վրա որոշում է կայացվում նրա վարձի փոխհատուցումը շարունակելու 

կամ դադարեցնելու մասին։ 

9. Փոխհատուցման հատկացման հետ կապված փաստաթղթերը պահվում են 

Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարությունում և ուսումնական հաստատություններում: 

10. Ուսումնական հաստատությունները կիսամյակների արդյունքներով 

փոխհատուցման գումարների վերաբերյալ մեկամսյա ժամկետում հաշվետվություն են 

ներկայացնում Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և 

սպորտի նախարարություն:»։ 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                         Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

29 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1481-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԱՌԱՆՁԻՆ 

 ԽՄԲԵՐԻ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ  

ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՈՒ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 82-

րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 

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

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

առանձին խմբերի անձանց Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի 

միջոցների հաշվին նշանակվում ու վճարվում  է միանվագ դրամական 

օգնություն՝ 50 000 ՀՀ դրամի չափով։ 

2. Հաստատել միանվագ դրամական օգնության նշանակման ու 

վճարման կարգը՝ համաձայն հավելվածի: 

3. Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարին՝ սույն 

որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո հնգօրյա ժամկետում Արցախի  

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի 

նախարարությանը տրամադրել 2021 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ  

Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված անձանց (այդ թվում՝ 18 տարին 

չլրացած երեխաների) տվյալները։ 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1481–Ն որոշման 

 

ԿԱՐԳ 

ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՈՒ ՎՃԱՐՄԱՆ  

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Արցախի Հանրապետությունում հաշվառ-

ված առանձին խմբերի անձանց համար միանվագ դրամական օգնության (այսուհետ՝ 

դրամական օգնություն) նշանակման ու վճարման հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Դրամական օգնությունը նշանակվում և վճարվում է Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի 

նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն) կողմից:  

3. Դրամական օգնության իրավունք ունեն 2021 թվականի հոկտեմբերի 1-ի 

դրությամբ Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված՝ Հայաստանի Հանրապետու-

թյան  կառավարության 2021 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1709-Լ որոշմամբ հաս-

տատված դրամական օգնության տրամադրման միջոցառման շահառու չհանդիսացող՝ 

1) 2021 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ Արցախի Հանրապետությունում 

կենսաթոշակ կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 

թվականի հունվարի 19-ի N 10-Ն որոշմամբ սահմանված պարգևավճար ստանալու 

իրավունք ունեցող անձինք, բացառությամբ «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած 

անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» օրենքով սահմանված կենսաթոշակ 

ստանալու իրավունք ունեցող անձանց. 

2) 2021 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ 18 տարին չլրացած երեխաներին:  

4. Սույն կարգի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված անձին դրամական 

օգնությունը վճարվում է  կենսաթոշակի կամ պարգևավճարի վճարման եղանակով 

(կանխիկ կամ անկանխիկ):  

5. Սույն կարգի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված անձանց դրամական 

օգնությունը վճարվում է՝ 

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 

18-ի N 186-Լ որոշմամբ հաստատված միջոցառման շահառուներին՝ անկանխիկ 

եղանակով. 

2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 

18-ի N 186-Լ որոշմամբ հաստատված միջոցառման շահառու չհանդիսացած անձանց՝ 

կանխիկ եղանակով՝ «Արցախփոստ» փակ բաժնետիրական ընկերության 

մասնաճյուղերի միջոցով։ 

6. Դրամական օգնությունը նշանակվում է առանց գրավոր կամ առցանց 

եղանակով դիմում ներկայացնելու՝ Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի 

նախարարության կողմից տրամադրված՝ բնակչության պետական ռեգիստրի 

տվյալների հիման վրա։ 

7. Անչափահաս, անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ անձի 

դրամական օգնությունը նշանակվում և վճարվում է նրա օրինական ներկայացուցչին 

(ծնողին, խնամակալին, հոգաբարձուին)։ 

8. Կանխիկ եղանակով դրամական օգնություն ստանալու համար «Արցախ-

փոստ» փակ բաժնետիրական ընկերության մասնաճյուղ է ներկայացվում անձի անձը 

հաստատող փաստաթուղթը կամ նախարարության կողմից տրված տեղեկանքը։ 

9. Եթե անձը մինչև 2022 թվականի մարտի 1-ը չի ներկայանում «Արցախփոստ» 

փակ բաժնետիրական ընկերություն դրամական օգնության գումարը ստանալու 

նպատակով, ապա «Արցախփոստ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը չվճարված 

դրամական օգնության գումարները մինչև 2022 թվականի ապրիլի 15-ը վերադարձնում 

է նախարարությանը՝ տրամադրելով այն անձանց (անչափահաս, անգործունակ կամ 

սահմանափակ գործունակ անձանց դեպքում՝ նաև ծնողի կամ խնամակալի կամ 

հոգաբարձուի) տվյալներն, ով չի ստացել դրամական օգնության գումարը:  
10. Դրամական օգնության գումարը չի կարող արգելադրվել (դրվել արգելանքի 

տակ), բռնագանձվել կամ հաշվանցվել անձի պարտավորությունների դիմաց: 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                   Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

29 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1482-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

 ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ 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, «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածները՝ Արցախի Հանրապետության 

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

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

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 26-

ի «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի 

կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 145-Ն որոշմամբ 

սահմանված N 2 հավելվածի N 1 աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել 

փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                             Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1482–Ն որոշման 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»  

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ  

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

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

  (հազար դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի գործառա-

կան դասակարգման բաժինների, 

խմբերի և դասերի, ֆինանսավոր-

վող ծրագրերի և վերջիններս 

իրականացնող մարմինների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

 ամիս 
Տարի 

      

   ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ   

այդ թվում`  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

10       ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
- - - - 

 2     Ծերություն - - - 56 000,0 

   1   Ծերություն - - - 56 000,0 

   01 Սպայական անձնակազմի և 

նրանց ընտանիքների անդամների 

կենսաթոշակներ 

- - - 5 000,0 

    ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և 

միգրացիայի հարցերի 

նախարարություն 

- - - 5 000,0 

   03 Սոցիալական կենսաթոշակներ    50 000,0 

    ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և 

միգրացիայի հարցերի 

նախարարություն 

- - - 50 000,0 

   04 Օրենքով և ԱՀ Նախագահի 

հրամանագրով սահմանված 

կենսաթոշակներ և դրամական 

պարգևատրումներ 

- - - 1 000,0 

    ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և 

միգրացիայի հարցերի 

նախարարություն 

- - - 1 000,0 

 3     Հարազատին կորցրած անձինք - - - 17 800,0 

   1   Հարազատին կորցրած անձինք - - - 17 800,0 

   01 Կենսաթոշակառուի մահվան 

դեպքում տրվող թաղման նպաստ 

 

- 
- - 17 800,0 

    ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և 

միգրացիայի հարցերի 

նախարարություն 

- - - 17 800,0 

 4     Ընտանիքի անդամներ և 

զավակներ 
- - - (29 000,0) 

   1   Ընտանիքի անդամներ և 

զավակներ 
- - - (29 000,0) 

   03 Պետական նպաստներ - - - (29 000,0) 

    ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և 

միգրացիայի հարցերի 

նախարարություն 

   (29 000,0) 

 9   Սոցիալական պաշտպանություն 

(այլ դասերին չպատկանող) 
- - - (44 800,0) 

  2  Սոցիալական պաշտպանությանը 

տրամադրվող օժանդակ 

ծառայություններ (այլ դասերին 

չպատկանող) 

- - - (44 800,0) 

   05 Ժամանակավոր անաշխատունա- - - - (44 800,0) 
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կության և մայրության նպաստներ 

    ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և 

միգրացիայի հարցերի 

նախարարություն 

- - - (44 800,0) 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

30 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1492-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ 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 NN 1, 3.6 և 3.7 աղյուսակներում 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 NN 1, 3.6 և 3.7 աղյուսակների 

ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի 

դեկտեմբերի 28-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1492–Ն որոշման 

 

Աղյուսակ N 1 
 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ  

ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 

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

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

  (հազար ՀՀ դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և 

դասերի, ֆինանսավորվող 

ծրագրերի և վերջիններս 

իրականացնող մարմինների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

         ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾԱԽՍԵՐ    -   -   -  - 

          այդ թվում`   -   -   -  - 

08        ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ   

ԵՎ ԿՐՈՆ  
 -   -   -  - 

  1     Հանգստի և սպորտի 

ծառայություններ 
 -   -   -  - 

    1   Հանգստի և սպորտի 

ծառայություններ 
 -   -   -  - 

      02 Մարզական միջոցառումներ  -   -   -  4 246,4 

        

ԱՀ կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

 -   -   -  4 246,4 

      
04 Օգնություն 

մարզֆեդերացիաներին 
 -   -   -  (4 246,4) 

        

ԱՀ կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

 -   -   -  (4 246,4) 

09       ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ  -   -   -  - 

  5     Ըստ մակարդակների 

չդասակարգվող կրթություն 
 -   -   -  4 886,0 

    1   Արտադպրոցական 

դաստիարակություն 
 -   -   -  4 886,0 

      02 Պետական աջակցություն 

արվեստի դպրոցներին 
 -   -   -  3 330,0 

        
Ասկերանի շրջանի 

վարչակազմ 
 -   -   -  3 330,0 

      
03 Պետական աջակցություն  

մարզադպրոցներին 
 -   -   -  1 556,0 

        

ԱՀ կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

 -   -   -  1 556,0 

  
6     Կրթությանը տրամադրվող 

օժանդակ ծառայություններ 
 -   -   -  (4 886,0) 

  
  1   Կրթությանը տրամադրվող 

օժանդակ ծառայություններ 
 -   -   -  (4 886,0) 

  

    05 Դասագրքերի, ուսումնամեթո-

դական,  ուսումնաօժանդակ 

գրականության, նյութերի, 

մասնագիտական 

գրականության ձեռքբերում 

 -   -   -  (770,0) 

        

ԱՀ կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

 -   -   -  (770,0) 

      06 Հրատարակչական ծախսեր  -   -   -  1 600,0 



83 

 

        

ԱՀ կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

 -   -   -  1 600,0 

    

  15 Դպրոցական բարձր դասա-

րանների աշակերտների և 

ուսանողների կրակային 

պատրաստում 

 -   -   -  (5 716,0) 

        

ԱՀ կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

 -   -   -  (5 716,0) 

 

 
Աղյուսակ N 2 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2021  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»  

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.6 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ 

 ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  2021 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն  ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  N 3.6 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
(հազար ՀՀ դրամ) 

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 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

09 5 1 Ասկերանի շրջանի վարչակազմ  -   -   -  3 330,0  

      
«Ասկերանի արվեստի դպրոց» 

ՊՈԱԿ 
 -   -   -   700,0  

      
«Աստղաշենի արվեստի դպրոց» 

ՊՈԱԿ 
 -   -   -   2 630,0  

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ  -   -   -   3 330,0  

 
Աղյուսակ N 3 

 
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2021  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»  

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.7 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ 

 ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  2021 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն  ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  N 3.7 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

(հազար ՀՀ դրամ) 

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 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

09 5 1 
ԱՀ կրթության, գիտության, մշակույթի 

և սպորտի նախարարություն 
 -   -   -  1 556,0  

      
«Հանրապետական մանկապա-

տանեկան մարզադպրոց»  ՊՈԱԿ 
 -   -   -  1 556,0  

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ  -   -   -  1 556,0  

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

30 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1500-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020  

ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 17-Ի N 675-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի 

դեկտեմբերի 17-ի «Նոտարական գործողությունների և քաղաքացիական 

կացության ակտերի գրանցման համար պետական տուրքի գծով 

արտոնություն սահմանելու մասին» N 675-Ն որոշման նախաբանում և 1-ին 

կետում «2021» թիվը փոխարինել «2022» 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 

30 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1501-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2-Ի N 105-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 2017 թվականի 

նոյեմբերի 2-ի «Լիազորություններ վերապահելու, Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հունիսի 20-ի N 390-Ն և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի 

դեկտեմբերի 28-ի N 992-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու 

մասին» N 105-Ն որոշման՝ 

1) 1-ին կետում «Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և 

արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարությանը» բառերը 

փոխարինել «Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարությանը» և «Արցախի Հանրապետության 

էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարությանը» բառերով․ 

2)  հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի։ 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված   

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1501-Ն որոշման 

 

«Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2017 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 105-Ն որոշման 

  

 

Ց Ա Ն Կ 

ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՎԵՐԱՊԱՀՎՈՒՄ ԵՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ  

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ  

ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ  

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏՈՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ 

 

 

Հ/Հ Բաժնետիրական 

ընկերություն 

Հիմնադրի անունից հանդես եկող  

պետական կառավարման մարմին 

1 «Արցախկապ» ՓԲԸ Արցախի Հանրապետության տարածքային 

կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարություն 

2 «Արցախփոստ» ՓԲԸ Արցախի Հանրապետության տարածքային 

կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարություն 

3 «Երկսևմետ» ՓԲԸ Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և 

գյուղատնտեսության նախարարություն 

4 «Կենտրոնական 

ավտոկայան» ՓԲԸ 

Արցախի Հանրապետության տարածքային 

կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարություն 

»։ 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                         Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

30 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1502-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.    
1. Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչական 

սահմաններում` Ա.Առաքելյան փողոցի թիվ 24ա հասցեում գտնվող, 

քաղաքացու սեփականություն հանդիսացող՝ արդյունաբերության, 

ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության 

0,0087 հեկտար արդյունաբերական օբյեկտների հողերը, համաձայն 

հավելվածի, փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության` 

բնակելի կառուցապատման հողերի:    

2. Առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել 

հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա 

կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի 

նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային 

արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

30 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1503-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

թվականի մարտի 4-ի N 168 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վանքի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում՝ համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն 

հանդիսացող անտառային նպատակային նշանակության 0,2 հեկտար 

անտառը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ բնակելի 

կառուցապատման  հողերի:     

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

30 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1504-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 24-Ի N 34 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 2006 

թվականի հունվարի 24-ի «Ամենամսյա դրամական օգնության մասին» N 34 

որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի 14-րդ կետում կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները. 

1) 6-րդ, 11-րդ, 12-րդ և 13-րդ ենթակետերում «9 400 դրամ» բառերը 

փոխարինել «11 500 ՀՀ դրամ» բառերով. 

2) 7-րդ ենթակետում «3 000 դրամ» բառերը փոխարինել «3 700 ՀՀ դրամ» 

բառերով. 

3) 8-րդ ենթակետում «11 000 դրամ» բառերը փոխարինել «13 500 ՀՀ 

դրամ» բառերով. 

4) 10-րդ ենթակետում «6 500 դրամ» բառերը փոխարինել «8 000 ՀՀ դրամ» 

բառերով. 

5) 14-րդ ենթակետում «3 900 դրամ» բառերը փոխարինել «4 800 ՀՀ դրամ» 

բառերով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

30 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1505-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 21-Ի N 45 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 2000 

թվականի մարտի 21-ի ««Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների 

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն 

ապահովող միջոցառումների մասին» N 45 որոշման 1-ին կետում «100 000» 

թիվը փոխարինել «120 000» թվով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

30 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1506-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 15-Ի N 285 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 2008 

թվականի ապրիլի 15-ի «Երեխաների խնամք և պաշտպանություն 

իրականացնող հաստատություններում երեխաների խնամքի ու 

դաստիարակության համար անհրաժեշտ պետական սոցիալական 

նվազագույն չափորոշիչները հաստատելու մասին» N 285 որոշմամբ 

հաստատված հավելվածի 16-րդ կետի 2-րդ պարբերությունում «4 000 ՀՀ 

դրամ» բառերը փոխարինել «8 000 ՀՀ դրամ» բառերով, իսկ «5 000 ՀՀ դրամ» 

բառերը՝ «10 000 ՀՀ դրամ» բառերով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

30 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1507-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 28-Ի N 294 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 2005 

թվականի հունիսի 28-ի «Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների 

համար ամենամսյա դրամական օգնություն սահմանելու, ամենամսյա 

դրամական օգնության նշանակման և վճարման կարգը հաստատելու մասին» 

N 294 որոշման 1-ին կետում «64 000 ՀՀ դրամի» բառերը փոխարինել «73 200 ՀՀ 

դրամի» բառերով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

30 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1508-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 722 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 2007 

թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Չաշխատող անձին մայրության նպաստ, 

մայրության նպաստ նշանակելու և վճարելու կարգը սահմանելու մասին» N 

722 որոշմամբ սահմանված հավելվածի 16-րդ կետում «253 000 ՀՀ դրամ» 

բառերը փոխարինել ««Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» 

օրենքի 1-ին հոդվածով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի 

(այսուհետ՝ նվազագույն աշխատավարձ) 4,6-ապատիկը» բառերով, իսկ 

«126 500 ՀՀ դրամ» բառերը՝ «նվազագույն աշխատավարձի 2,3-ապատիկը» 

բառերով:  

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

30 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1509-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 828-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 2009 

թվականի դեկտեմբերի 22-ի «Ամենամսյա դրամական օժանդակություն 

սահմանելու մասին» N 828-Ն որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել 

հետևյալ փոփոխությունները. 

1) որոշման 2-րդ կետում «15 000 դրամ» բառերը փոխարինել «50 000 ՀՀ 

դրամ» բառերով. 

2) որոշման 3-րդ կետի 3-րդ և 5-րդ ենթակետերն ուժը կորցրած 

ճանաչել. 

3) որոշման 5-րդ կետում «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման» բառերը փոխարինել «Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի» 

բառերով. 

4) որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի՝   

ա. 3-րդ կետում «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության (այսուհետ՝ 

նախարարություն) աշխատակազմի սոցիալական ծառայության 

համապատասխան տարածքային գործակալության (այսուհետ՝ 

գործակալություն)» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարության 

աշխատակազմի «Միասնական սոցիալական ծառայություն» գործակալության 

համապատասխան տարածքային բաժնի (այսուհետ՝ տարածքային բաժին)» 

բառերով, 

բ. 4-րդ, 8-րդ, 12-րդ, 15-րդ, 16-րդ կետերում «գործակալություն» բառը և 

դրանց համապատասխան հոլովաձևերը փոխարինել «տարածքային բաժին» 

բառերով և դրանց համապատասխան հոլովաձևերով, 

գ. 8-րդ կետից հանել «, որը հաշվառվում է դրամական օժանդակության 

գործերի հաշվառման մատյանում» բառերը, 

դ. 13-րդ կետում «Գործակալության» բառը փոխարինել «Տարածքային 

բաժնի» բառերով, 

ե. 14-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել. 

5) որոշմամբ հաստատված թիվ 2 հավելվածի՝   

ա. «գործակալություն» բառը և դրանց համապատասխան հոլովաձևերը 

փոխարինել «տարածքային բաժին» բառերով և դրանց համապատասխան 

հոլովաձևերով,  

բ. «Գործակալության աշխատակից» բառերը փոխարինել «Տարածքային 

բաժնի աշխատակից» բառերով. 

6) որոշմամբ հաստատված թիվ 3 և թիվ 5 հավելվածներն ուժը կորցրած 

ճանաչել. 

7) որոշմամբ հաստատված թիվ 4 հավելվածի՝   



95 

 

ա. «գործակալություն» բառը և դրանց համապատասխան հոլովաձևերը 

փոխարինել «տարածքային բաժին» բառերով և դրանց համապատասխան 

հոլովաձևերով,  

բ. «Գործակալության պետ» բառերը փոխարինել «Տարածքային բաժնի 

պետ» բառերով: 

2.  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

30 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1510-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 19-Ի N 11-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 907-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. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 

թվականի հունվարի 19-ի «Հիմնական կենսաթոշակի, նվազագույն 

կենսաթոշակի և թաղման նպաստի չափերը, ստաժի մեկ տարվա արժեքը, 

պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի 

զինծառայողների հաշմանդամության և նրանց ընտանիքների անդամների 

կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակների չափերը սահմանելու 

մասին» N 11-Ն որոշման 1-ին կետում կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) 1-ին ենթակետում «18 000» թիվը փոխարինել «21 500» թվով. 

2) 2-րդ ենթակետում «950» թիվը փոխարինել «1 150» թվով, իսկ «500» 

թիվը՝ «600» թվով. 

3) 5-րդ ենթակետի՝ 

ա. «ա» պարբերությունում «40 000» թիվը փոխարինել «51 500» թվով,  

բ. «բ» պարբերությունում «30 000» թիվը փոխարինել «39 500» թվով,  

գ. «գ» պարբերությունում «27 000» թիվը փոխարինել  «36 000» թվով. 

4) 6-րդ ենթակետում «27 000» թիվը փոխարինել «36 000» թվով, իսկ «90 

000» թիվը՝ «107 500» թվով. 

5) 7-րդ և 8-րդ ենթակետերում «26 500» թիվը փոխարինել «34 300» թվով: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 

թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Ծերության, հաշմանդամության և կերակրողին 

կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակների չափերը սահմանելու 

մասին» N 907-Ն որոշման 1-ին կետում կատարել հետևյալ փոփոխությունները 

և լրացումը. 

1) 1-ին ենթակետում, 2-րդ ենթակետի «բ», «գ» պարբերություններում և 

3-րդ ենթակետում «26 500» թիվը փոխարինել «34 300» թվով. 

2) 2-րդ ենթակետում՝ 

ա. «ա» պարբերությունում «և հաշմանդամ երեխա ճանաչված անձի 

համար՝  26 500» բառերը փոխարինել «համար՝ 34 300» բառերով, 

բ. «գ» պարբերությունում «.» կետադրական նշանը փոխարինել «,» 

կետադրական նշանով, 

գ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր «դ» պարբերություն. 

«դ. հաշմանդամ երեխա ճանաչված անձի համար՝ 44 000 դրամ.». 

3) 3-րդ ենթակետում «90 000» թիվը փոխարինել «107 500» թվով: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

30 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1511-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ԱՊՐԻԼԻ 17-Ի N 273-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

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

ապրիլի 17-ի «Պետական նպաստների, ծնելիության և բազմազավակության 

խթանման միջոցառումների և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2009 թվականի հունվարի 20-ի N 15-Ն որոշումն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» N 273-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները և լրացումները. 

1) որոշման 2-րդ կետի 1-ին ենթակետում «խմբերում ընդգրկված 

քաղաքացիներին տրամադրվում են պետական նպաստներ, որոնք 

հաշվարկվում են պետական նպաստի բազային չափի և անձի կարգավիճակով 

պայմանավորված՝ գործակցի արտադրյալով» բառերը փոխարինել  «խմբերի 

անձանց նշանակվում և վճարվում են ամենամսյա պետական նպաստներ» 

բառերով. 

2) որոշման 3-րդ կետի 1-ին ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել. 

3) որոշման 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետում «նպաստ վճարել» բառերը 

փոխարինել «նպաստը վճարվում է» բառերով.  

4) որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածում՝  

ա.  2-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«2. Նպաստի իրավունք ունի 18 տարին չլրացած այն անձը.  

1) որը բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում իրավասու 

պետական մարմնի կողմից ճանաչվել է հաշմանդամ երեխա (այսուհետ՝ 

հաշմանդամ երեխա)՝ 21 600 ՀՀ դրամի չափով. 

2) որի ծնողները ամուսնության մեջ չեն գտնվում և ճանաչված չէ  

հայրությունը (այսուհետ՝ միայնակ մոր երեխա)՝ 14 500 ՀՀ դրամի չափով. 

3) որի ծնողները (միակ ծնողը) մահացել են (է), զրկվել են (է) ծնողական 

իրավունքներից, ճանաչվել են (է) անգործունակ, խուսափում են (է) երեխայի 

դաստիարակությունից կամ նրա իրավունքների և շահերի 

պաշտպանությունից, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել են 

(է)  մահացած կամ անհայտ են (է) (այսուհետ՝ առանց ծնողական խնամքի 

մնացած երեխա)՝ 50 000 ՀՀ դրամի չափով. 

4) որի ծնողներից մեկը մահացել է, զրկվել է ծնողական իրավունքներից, 

ճանաչվել է անգործունակ, խուսափում է նրա դաստիարակությունից կամ 

իրավունքների և շահերի պաշտպանությունից, ինչպես նաև օրենքով 

սահմանված կարգով ճանաչվել է մահացած (այսուհետ՝ միակողմանի 

ծնողազուրկ երեխա)՝ 25 200 ՀՀ դրամի չափով. 

5) որի ծնողը զոհվել (մահացել) է Արցախի Հանրապետության կամ 

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ մարտական 

գործողություններին մասնակցելու հետևանքով, ինչպես նաև ծառայողական 

պարտականությունների կատարման ժամանակ (այսուհետ՝ զոհված 

զինծառայողի երեխա)՝ 50 000 ՀՀ դրամի չափով. 
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6) որի օգտին դատական կարգով սահմանված է ալիմենտ (այսուհետ՝ 

ալիմենտ ստացող երեխա)՝ 9 500 ՀՀ դրամի չափով. 

7) որի ծնողը շարքային կամ կրտսեր հրամանատարական կազմի 

ժամկետային զինծառայող է (այսուհետ՝ ժամկետային զինծառայողի երեխա)՝ 

10 800 ՀՀ դրամի չափով. 

8) որի ծնողը բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում 

իրավասու պետական մարմնի կողմից ճանաչվել է 1-ին խմբի հաշմանդամ՝ 

անկախ հաշմանդամության պատճառական կապից (այսուհետ՝ 1-ին խմբի 

հաշմանդամի երեխա)՝ 18 000 ՀՀ դրամի չափով. 

9) որի ծնողը բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում 

իրավասու պետական մարմնի կողմից ճանաչվել է 2-րդ խմբի հաշմանդամ՝ 

անկախ հաշմանդամության պատճառական կապից (այսուհետ՝ 2-րդ խմբի 

հաշմանդամի երեխա)՝ 10 800 ՀՀ դրամի չափով:», 

բ. 2-րդ կետից հետո լրացնել 2.1-2.6-րդ կետեր. 

«2.1. Նպաստի իրավունք ունի մինչև 18 տարեկան չորս և ավելի երեխա 

ունեցող ընտանիքի՝ 18 տարին չլրացած յուրաքանչյուր երեխան (այսուհետ՝ 4 

և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքի երեխա)՝ 10 800 ՀՀ դրամի 

չափով։ Սույն կետով սահմանված նպաստի իրավունքը պահպանվում է մինչև 

18 տարեկան երեք երեխա ունեցող այն ընտանիքի 18 տարին չլրացած 

երեխաների համար, որի ավագ երեխայի 18 տարին լրացել է 2009 թվականի 

հունվարի 1-ին և դրանից հետո՝ 7 500 ՀՀ դրամի չափով։ 

2.2. Նպաստի իրավունք ունի 18 տարին չլրացած այն անձը, որը ծնվել է 

2019 թվականի հունվարի 1-ին կամ դրանից հետո և հանդիսանում է 

ընտանիքի 3-րդ կամ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխան (անկախ ընտանիքում 

երեխաների չափահաս լինելու հանգամանքից)՝ 4 200 ՀՀ դրամի չափով: 

2.3. Նպաստի իրավունք ունի 6 տարեկանը չլրացած այն անձը, որը 

ծնվել է 2022 թվականի հունվարի 1-ին կամ դրանից հետո և հանդիսանում է 

ընտանիքի 3-րդ կամ յուրաքանչյուր հաջորդ երեխան (անկախ ընտանիքում 

երեխաների չափահաս լինելու հանգամանքից)՝ 50 000 ՀՀ դրամի չափով։ 

2.4. Սույն կարգի 2-րդ, 2.1-ին և 2.3-րդ կետերով սահմանված՝ մեկից 

ավելի նպաստի իրավունք ունեցող անձին նշանակվում է մեկ նպաստ՝ սույն 

կարգի 5-րդ կետում նշված՝ նպաստ նշանակելու համար դիմող անձի 

ընտրությամբ։  

2.5. Սույն կարգի 2.2-րդ կետով սահմանված նպաստը նշանակվում է 

անկախ սույն կարգով սահմանված այլ նպաստի իրավունք ունենալու 

հանգամանքից։ 

2.6. Նպաստի իրավունք ունի մինչև երկու տարեկան երեխա խնամող 

անձը (երեխայի ծնողներից մեկը կամ միակ ծնողը կամ խնամակալը)՝ 33 000 

ՀՀ դրամի չափով:», 

գ. 3-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել, 

դ. 4-րդ, 6-րդ, 13-րդ և 14-րդ կետերից հանել «մշտական» բառը, 

ե. 5-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«5. Նպաստը նշանակվում է նպաստի իրավունք ունեցող անձին, իսկ 

անչափահասի կամ խնամակալության տակ գտնվող անձի դեպքում՝ Արցախի 

Հանրապետությունում հաշվառված ծնողին, որդեգրողին կամ խնամակալին՝ 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի 

հարցերի նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն) աշխատակազմի 

«Միասնական սոցիալական ծառայություն» գործակալության (այսուհետ՝ 

գործակալություն) տարածքային բաժինների (այսուհետ՝ տարածքային բաժին) 

կողմից: 14 տարին լրացած անձն իրավունք ունի նպաստ նշանակելու համար 

դիմելու անձամբ:», 

զ. ուժը կորցրած ճանաչել 7-րդ և 8-րդ կետերը, 
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է. 11-րդ և 12-րդ կետերը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«11. Մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 10-ը, հիմք ընդունելով Արցախի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարության համակարգում 

գործող  քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման միասնական 

էլեկտրոնային կառավարման համակարգի տվյալները, գործակալության 

տարածքային բաժինները գրավոր ծանուցում են (2020 թվականի սեպտեմբերի 

27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական 

գործողությունների հետևանքով Արցախի Հանրապետության վերահսկողու-

թյունից ժամանակավոր դուրս մնացած համայնքներում հաշվառված անձանց 

դեպքում՝ Արցախի Հանրապետության համապատասխան շրջանների 

վարչակազմերի միջոցով) նախորդ ամսվա ընթացքում ծնված երեխաների 

ծնողներին՝ նպաստ նշանակելու համար դիմելու մասին։ 

12. Նպաստը նշանակվում և վճարվում է դիմելու ամսվան նախորդող 

մեկ տարվա այն ամիսների համար, որի ընթացքում անձը նպաստի իրավունք 

է ունեցել:»,  

ը. 13-րդ կետում «7-րդ կետում նշված անձն իր փաստացի բնակության 

վայրը սպասարկող գործակալություն» բառերը փոխարինել «5-րդ կետում 

նշված անձը ցանկացած տարածքային բաժին» բառերով, 

թ. 16-րդ, 17-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 29-րդ և 30-րդ  կետերում  

«գործակալություն» բառը և դրանց համապատասխան հոլովաձևերը 

փոխարինել «տարածքային բաժին» բառերով և դրանց համապատասխան 

հոլովաձևերով, 

ժ. 18-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել, 

ժա. 29-րդ և 34-րդ կետերում «Գործակալության» բառը փոխարինել 

«Տարածքային բաժնի» բառերով,  

ժբ. 36-րդ կետից հանել «, իսկ ազատազրկման վայրերում պատիժ կրող 

դատապարտված անձանց երեխաների նպաստների վճարումները՝ մինչև 

ազատազրկման ժամկետի ավարտը, բայց ոչ ավելի, քան մինչև երեխայի 18 

տարին լրանալը՝ 10 000 ՀՀ դրամի չափով» բառերը. 

5) որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածում՝   

ա. 2-րդ  կետից հանել «Արցախի Հանրապետությունում փաստացի 

բնակվող՝» և «մշտական»   բառերը, 

բ. 4-րդ կետում «անձինք գրավոր դիմում են իրենց մշտական 

հաշվառման վայրի կամ զինվորական ծառայության կամ փաստացի 

բնակության վայրի՝ Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական 

և միգրացիայի հարցերի նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն) 

աշխատակազմի սոցիալական ծառայության տարածքային 

գործակալություններ (այսուհետ՝ գործակալություն)» բառերը փոխարինել 

«անձը գրավոր դիմում է Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարության (այսուհետ՝ 

նախարարություն) աշխատակազմի «Միասնական սոցիալական 

ծառայություն» գործակալության (այսուհետ՝ գործակալություն) ցանկացած 

տարածքային բաժին (այսուհետ՝ տարածքային բաժին՝)» բառերով, 

գ. 5-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

 «5. Եթե երեխայի ծնողներից մեկը հաշվառված է Հայաստանի 

Հանրապետությունում, ապա նպաստը նշանակվում է միանվագ նպաստ 

ստացած չլինելու մասին վերջինիս հաշվառման վայրի նպաստ նշանակող 

ստորաբաժանման կողմից տրված տեղեկանքի առկայության դեպքում:», 

դ. 6-րդ կետում «Գործակալությունում» բառը փոխարինել «Տարածքային 

բաժնում» բառերով, իսկ «, ստորագրվում և կնքվում» բառերը՝ «և 

ստորագրվում» բառերով, 
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ե. 7-րդ, 9-րդ և 11-րդ կետերում «գործակալություն» բառը և դրա 

համապատասխան հոլովաձևերը փոխարինել «տարածքային բաժին» 

բառերով և դրանց համապատասխան հոլովաձևերով, 

զ. 11-րդ կետում «գործակալություններ, որոնք էլ, իրենց հերթին՝ 

նախարարություն» բառերը փոխարինել «տարածքային բաժիններ, որոնք էլ, 

իրենց հերթին՝ գործակալություն» բառերով. 

6) որոշմամբ հաստատված N 3 հավելվածում՝   

ա. 5-րդ կետում «սոցիալական ծառայության տարածքային 

գործակալություն (այսուհետ՝ գործակալություն)» բառերը փոխարինել 

««Միասնական սոցիալական ծառայություն» գործակալության (այսուհետ՝ 

գործակալություն) տարածքային բաժին (այսուհետ՝ տարածքային բաժին)» 

բառերով,  

բ. 7-րդ կետում «գործակալության» բառը փոխարինել «տարածքային 

բաժնի» բառերով, իսկ «գործակալություններ» բառը՝ «տարածքային բաժիններ» 

բառերով, 

գ. 8-րդ կետում «գործակալություն» բառը փոխարինել «տարածքային 

բաժին» բառերով, իսկ երրորդ նախադասությունը հանել: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

30 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1512-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 4 հավելվածի ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ` 

համաձայն հավելվածի: 

2.   Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի  

դեկտեմբերի 30-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1512–Ն որոշման 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐՎՈՂ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

                                                               (հազար դրամ) 

  ՀՀ 

ԱՀ շրջանների և 

համայնքների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական նշանով,  

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Առաջին 

եռամսյակ 

Առաջին 

կիսամյակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

5   Մարտունու  շրջան - - - - 

    այդ թվում`         

  9 Թաղավարդ - - - 200,0  

  15 Կարմիր Շուկա - - - 500,0  

  16 Կոլխոզաշեն - - - 250,0  

  21 Մաճկալաշեն - - - 1 360,0  

 27 Վազգենաշեն - - - (2 530,0) 

  32 Սոս - - - 220,0 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                   Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

30 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1513-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ 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 NN 1, 3.2 աղյուսակներում և N 3 հավելվածում 

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 NN 1, 3.2 աղյուսակների և N 3 

հավելվածի ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն NN 1 և 

2 հավելվածների: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի 

դեկտեմբերի 9-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1513–Ն որոշման 

 

Աղյուսակ N 1 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ  

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

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

(հազար ՀՀ 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`  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

01     01

00 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆ-

ՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
- - - (1 388 000,0) 

  1   01

10 

Օրենսդիր և գործադիր մարմին-

ներ, պետական կառավարում, 

ֆինանսական և հարկաբյուջե-

տային հարաբերություններ, 

արտաքին հարաբերություններ 

- - - 12 000,0 

    1 01

11 

Օրենսդիր և գործադիր մարմին-

ներ, պետական կառավարում  
- - - 12 000,0 

      01 Օրենսդիր իշխանության 

մարմնի պահպանում 
- - - 12 000,0 

        ԱՀ Ազգային ժողով - - - 12 000,0 

  
7     

Պետական պարտքի գծով 

գործառնություններ 
- - - (1 400 000,0) 

  
  1   

Պետական պարտքի գծով 

գործառնություններ 
- - - (1 400 000,0) 

  

    01 

Ներգրավված փոխառու 

միջոցների սպասարկման 

ծախսեր (տոկոսավճարներ) 

- - - (1 400 000,0) 

  
      

ԱՀ ֆինանսների 

նախարարություն 
- - - (1 400 000,0) 

  
3   

01

30 

Ընդհանուր բնույթի 

ծառայություններ 
- - - - 

  

  1 
01

31 

Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով 

ընդհանուր բնույթի 

ծառայություններ  

- 

 

- 

 

- 

 

(830,0) 

 

      

02 

Քաղաքացիական ծառայության 

կադրերի ռեզերվում գտնվող 

քաղաքացիական ծառայողների 

վարձատրության հետ կապված 

ծախսեր 

- - - (830,0) 

      
  

ԱՀ քաղաքացիական 

ծառայության խորհուրդ 
- - - (830,0) 

      

03 

Մարդկային ռեսուրսների 

կառավարման տեղեկատվական 

համակարգի կարգաբերում 

- - - 830,0 

      
  

ԱՀ քաղաքացիական 

ծառայության խորհուրդ 
- - - 830,0 

03       

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎ-

ՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

- - - - 

  3    Դատական գործունեություն և - - - - 
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իրավական պաշտպանություն 

    2  Իրավական պաշտպանություն - - - - 

      

01 

Քաղաքացիներին և իրավաբա-

նական անձանց պատճառված 

վնասի և այլ պարտավորու-

թյունների հատուցման ենթակա 

ծախսեր 

- - - - 

      
  

ԱՀ ֆինանսների 

նախարարություն 
- - - (2 989,2) 

      
  

ԱՀ արդարադատության 

նախարարություն 
- - - 2 989,2 

04      
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
- - - (90 694,7) 

  3    Վառելիք և էներգետիկա - - - (90 694,7) 

    5  Էլեկտրաէներգիա - - - (90 694,7) 

      

01 

Էլեկտրաէներգիայի, գազամա-

տակարարման և կապի ծառա-

յությունների սուբսիդավորում 

- - - (90 694,7) 

      

  

ԱՀ տարածքային կառավարման 

և ենթակառուցվածքների 

նախարարություն 

- - - (90 694,7) 

06      

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱ-

ՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

- - - 1 000 000,0 

  3    Ջրամատակարարում - - - 1 000 000,0 

    1  Ջրամատակարարում  - - - 1 000 000,0 

  

    02 

Ջրամբարների, ջրանցքների, 

ջրատարների վերանորոգում, 

վերականգնում և պահպանում 

- - - 1 000 000,0 

        ԱՀ ջրային կոմիտե - - - 1 000 000,0 

09      ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ - - - 28 737,1 

  
2    

Տարրական, հիմնական և միջնա-

կարգ ընդհանուր կրթություն 
- - - 28 737,1 

    
1  

Տարրական, հիմնական և միջնա-

կարգ ընդհանուր կրթություն 
- - - 28 737,1 

      

01 

Պետական աջակցություն ԱՀ 

պետական հանրակրթական 

ուսումնական հաստատություն-

ներին 

- - - 28 737,1 

        Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարան 
- - - 28 737,1 

10      
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
- - - (900 000,0) 

  2    Ծերություն    (900 000,0) 

    1  Ծերություն    (900 000,0) 

      07 

Կուտակային հատկացումներ 

մասնակցի կենսաթոշակային 

հաշվին  

   (900 000,0) 

       
ԱՀ ֆինանսների 

նախարարություն 
   (900 000,0) 

  
4    

Ընտանիքի անդամներ և 

զավակներ 
- - - - 

  
  1  

Ընտանիքի անդամներ և 

զավակներ 
- - - - 

      06 ԱՀ-ում ծնելիության խթանում  - - - 36 000,0 

        ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական 

և միգրացիայի հարցերի 

նախարարություն 

- - - 36 000,0 

      12 Ամուսնությունների 

խրախուսում 
- - - (36 000,0) 

       ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական 

և միգրացիայի հարցերի 

նախարարություն 

- - - (36 000,0) 

  7    Սոցիալական հատուկ արտոնու- - - - - 
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թյուններ (այլ դասերին 

չպատկանող)  

  

  1  

Սոցիալական հատուկ 

արտոնություններ (այլ դասերին 

չպատկանող)  

- - - - 

       

 

 

 

05 

2020 թվականի պատերազմա-

կան գործողությունների հետև-

անքով ծանր ֆինանսատնտե-

սական վիճակում հայտնված 

ֆիզիկական և իրավաբանական 

անձանց վարկային 

պարտավորությունների 

կատարման և կրած վնասների 

պետական աջակցություն 

- - - - 

  
     

ԱՀ ֆինանսների 

նախարարություն 
- - - 10 261 355,870 

  
     

ԱՀ կադաստրի և պետական 

գույքի կառավարման կոմիտե 
- - - (10 261 355,870) 

11      ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ 

ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ 
- - - 1 349 957,6 

  2    Այլ  ծախսեր - - - 1 349 957,6 

    1  Այլ  ծրագրեր - - - 1 349 957,6 

      02 Կապիտալ ներդրումներ - - - 1 300 000,0 

       ԱՀ քաղաքաշինության 

նախարարություն 
- - - 1 300 000,0 

      04 Հատուկ նպատակների ծախսեր - - - 9 714,6 

       ԱՀ կառավարություն  - - - 9 714,6 

      05 Գույքի գնման ծախսեր - - - 40 243,0 

        ԱՀ կառավարություն  - - - 40 243,0 

 

 

 

Աղյուսակ N 2 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»  

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.2 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.2 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 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

09 2 1 Ստեփանակերտի քաղաքապետարան - - - 28 737,1 

      
«Ստեփանակերտի Ա.Ղուլյանի անվան N 

2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 
- - - 2 315,0 

      
«Ստեփանակերտի Հ.Բալասանյանի 

անվան N 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 
- - - 2 880,3 

      
«Ստեփանակերտի Ա.Սախարովի անվան 

N 8 միջնակարգ հոսքային դպրոց» ՊՈԱԿ 
- - - 23 541,8 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - - 28 737,1 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                         Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

Հավելված N 2  
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Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1513–Ն որոշման 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔԻ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի  

N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

(հազար ՀՀ դրամ) 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԻ 

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Առաջին 

եռամսյակ 

Առաջին 

կիսամյակ  

Ինն 

ամիս 
Տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - - - 

այդ թվում`     

 Փոխառու զուտ միջոցներ - - - - 

1. Վարկերի և փոխատվությունների 

ստացում    
1 550 000,0 

2. Ստացված վարկերի և 

փոխատվությունների մարում    
(1 550 000,0) 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                   Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

30 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1514-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՔԱՐՏԻ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ 

 ՁԵՎԵՐԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ 

 ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նույնականացման քարտերի մասին» օրենքի 4-րդ 

հոդվածի  19-րդ և 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասերը՝ Արցախի Հանրապետության 

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

1) նույնականացման քարտի ձևը՝ համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) ժամանակավոր վկայականի ձևը՝ համաձայն N 2 հավելվածի. 

3) ժամանակավոր վկայականի տրամադրման կարգը՝ համաձայն N 3 

հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021  թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1514–Ն որոշման 

 

 

Ձ Ե Վ 

ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՔԱՐՏԻ 

 

ԴԻՄԵՐԵՍ ԴԱՐՁԵՐԵՍ 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1514–Ն որոշման 

                                                                                                                

                                                                                                                        Ձև  

 ______________________________________________________________________ 
(Արցախի Հանրապետության  ոստիկանության անձնագրային ծառայություն) 

     

_____ _______________________20   թ. 

  

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՎԿԱՅԱԿԱՆ N----- 

  

  

  

  

  

  

  

(լուսանկար) 

Քաղ. ________________________________________________ 
(անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

 _________________________________________________________ 
  (ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը, վայրը) 

 _________________________________________________________ 
  (հանրային ծառայությունների համարանիշը) 

  

տրվել է նույնականացման քարտի փոխանակման (կորստի, 

վավերականության ժամկետը լրանալու) կապակցությամբ կամ 

ազատազրկման դատապարտված անձի դիմումի հիման վրա 

(ընդգծել) 

  

 ______ ________________________20  թ-ին: 

  

   Վկայականն ուժի մեջ է մինչև ____ __________________20   թ. 

  

 Անձնագրային ծառայության պետ _______________ _____________  

                                                                     (անունը, ազգանունը)   (ստորագրությունը) 

 Կ. Տ. 

  

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                   Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 3   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1514–Ն որոշման 

 

 

Կ Ա Ր Գ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ 

  

1. Սույն կարգով կարգավորվում են կորցրած, վավերականության ժամկետը 

լրացած նույնականացման քարտը փոխանակման ներկայացնելիս քաղաքացու 

ցանկությամբ, ինչպես նաև ազատազրկման դատապարտված անձի դիմումի հիման 

վրա ժամանակավոր վկայականի տրամադրման հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Նույնականացման քարտի կորստյան, ինչպես նաև վավերականության 

ժամկետը լրացած նույնականացման քարտը փոխանակման ներկայացնելու 

դեպքերում, մինչև նոր նույնականացման քարտի տրամադրումը, Արցախի 

Հանրապետության տարածքում գտնվող քաղաքացուն իր ցանկությամբ` Արցախի 

Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության կամ 

հաշվառման վայրի տարածքային անձնագրային ծառայությունների կողմից տրվում է 

ժամանակավոր վկայական: 

3. Ժամանակավոր վկայական կարող է տրվել նաև ազատազրկման 

դատապարտված քաղաքացուն քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի 

միջոցով, իսկ կարճաժամկետ մեկնում ստացած դատապարտյալին` ընդհանուր 

հիմունքներով: 

4. Նույնականացման քարտի կորստյան, ինչպես նաև վավերականության 

ժամկետը լրացած նույնականացման քարտը փոխանակման ներկայացնելու 

դեպքերում ժամանակավոր վկայական ստանալու համար քաղաքացին անձամբ կամ 

օրենքով նախատեսված դեպքերում` խնամակալի կամ ներկայացուցչի միջոցով, 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն 

կամ հաշվառման վայրի տարածքային անձնագրային ծառայություն է ներկայացնում 

դիմում և 35x45մմ չափսի երկու գունավոր լուսանկար: Խնամակալի կամ 

ներկայացուցչի միջոցով ժամանակավոր վկայական ստանալու համար դիմումին 

կցվում են խնամակալի կամ ներկայացուցչի անձնագրի և խնամակալի կամ 

ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող փաստաթղթի պատճենները։ 

Կարճաժամկետ մեկնում ստացած դատապարտյալները ժամանակավոր վկայական 

ստանալու համար ներկայացնում են նաև քրեակատարողական հիմնարկի կողմից 

տրված կարճաժամկետ մեկնման թույլտվության վկայականը և դրա պատճենը: 

Վկայականի բնօրինակը պատճենի հետ համեմատելուց հետո վերադարձվում է 

քաղաքացուն: Դիմումն ընդունող Արցախի Հանրապետության ոստիկանության անձ-

նագրային և վիզաների վարչության կամ հաշվառման վայրի տարածքային անձնա-

գրային ծառայության ծառայողը դիմումի դարձերեսին ստորագրում է և նշում իր 

պաշտոնը, անունը և ազգանունը, ինչպես նաև փաստաթղթի ընդունման ամսաթիվը։ 

5. Ազատազրկման դատապարտված քաղաքացուն ժամանակավոր վկայական 

տրամադրելու համար քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմը սույն կարգի  4-

րդ կետով նախատեսված դիմումը և լուսանկարները 1-օրյա ժամկետում ներկա-

յացնում է Արցախի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների 

վարչության կամ հաշվառման վայրի տարածքային անձնագրային ծառայություն: 

6. Ժամանակավոր վկայականը քաղաքացուն տրամադրվում է սույն կարգի 4-րդ 

կետով նախատեսված փաստաթղթերը ներկայացվելուց հետո` անմիջապես: 

7. Ժամանակավոր վկայականը տրամադրվում է 15 աշխատանքային օր 

վավերականության ժամկետով: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

30 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1515-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՔԱՐՏՈՒՄ ԱՆՎԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱՆՎԱՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆ, 

 ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԱՆՎԱՆ, ԱԶԳԱՆՎԱՆ ԵՎ ՀԱՅՐԱՆՎԱՆ ՀԱՅԵՐԵՆ 

 ԱՄՐԱԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

Հիմք ընդունելով «Նույնականացման քարտերի մասին» օրենքի 4-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը որոշում 
է. 

1. Սահմանել նույնականացման քարտում անվան և ազգանվան 

անգլերեն, ինչպես նաև անվան, ազգանվան և հայրանվան հայերեն 

ամրագրման կարգը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1515–Ն որոշման 

 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՔԱՐՏՈՒՄ ԱՆՎԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱՆՎԱՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆ, 

 ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԱՆՎԱՆ, ԱԶԳԱՆՎԱՆ ԵՎ ՀԱՅՐԱՆՎԱՆ  

ՀԱՅԵՐԵՆ ԱՄՐԱԳՐՄԱՆ 

  

1. Սույն կարգով կարգավորվում են նույնականացման քարտում անվան, 

ազգանվան և հայրանվան հայերեն, ինչպես նաև անվան և ազգանվան անգլերեն 

ամրագրման հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին առաջին անգամ 

նույնականացման քարտ տրամադրելիս նրանց անվան, ազգանվան և հայրանվան 

հայերեն ամրագրման համար հիմք են ընդունվում Արցախի Հանրապետության կողմից 

տրամադրված` նրա ծննդյան վկայականում առկա անձնական տվյալները: 

3. Օտարերկրյա պետությունում ծնված Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացիներին առաջին անգամ նույնականացման քարտ տրամադրելիս անվան, 

ազգանվան և հայրանվան հայերեն ամրագրման համար հիմք է ընդունվում ծննդյան 

վկայականի` Արցախի Հանրապետության գործող օրենքներով և միջազգային 

պայմանագրերով (այսուհետ` օրենսդրությամբ) սահմանված կարգով վավերացված 

թարգմանությունը: 

4. Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերած անձին, որն ունի 

նաև օտարերկրյա պետության քաղաքացիություն, առաջին անգամ  նույնականացման 

քարտ տրամադրելիս այդ փաստաթղթում անվան, ազգանվան և հայրանվան հայերեն 

ամրագրման համար հիմք են ընդունվում ծննդյան վկայականի և օտարերկրյա 

պետության կողմից տրված անձնագրի` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

վավերացված թարգմանությունները: Նշված անձը հաստատող փաստաթղթերի 

թարգմանություններում անհամապատասխանությունների կամ օտարերկրյա 

պետության կողմից տրված անձնագիր ներկայացնելու անհնարինության դեպքում 

հիմք է ընդունվում ծննդյան վկայականի թարգմանությունը: 

5. Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերած անձին, ով 

նախկինում հանդիսացել է քաղաքացիություն չունեցող անձ կամ ունեցել է 

փախստականի կարգավիճակ, առաջին անգամ նույնականացման քարտ 

տրամադրելիս անվան, ազգանվան և հայրանվան հայերեն ամրագրման համար հիմք է 

ընդունվում անձը հաստատող միջազգայնորեն ճանաչված ճամփորդական 

փաստաթուղթը կամ Արցախի Հանրապետության իրավասու մարմնի կողմից տրված 

անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ: 

6. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու նույնականացման քարտում 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների անվան և ազգանվան անգլերեն 

գրառումը կատարվում է՝ հիմք ընդունելով տառադարձման կանոնները: 

7. Քաղաքացու կողմից տառադարձման վերաբերյալ անհամաձայնություն 

հայտնելու դեպքում հիմք է ընդունվում կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

բնագավառում պետական լիազոր մարմնի կողմից տրված տեղեկանքը` անձի 

նախընտրած տարբերակով իր անունը և (կամ) ազգանունը գրելու հնարավորության 

վերաբերյալ: 

8. Սույն կարգի 7-րդ կետով նախատեսված տեղեկանքը ստանալու 

պարտականությունը կրում է Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

անձնագրային ծառայությունը (այսուհետ` անձնագրային ծառայություն): 

Անձնագրային ծառայության կողմից կատարվող հարցմանը կցելու նպատակով 

քաղաքացին կարող է ներկայացնել լրացուցիչ փաստաթղթեր` իր 

անհամաձայնությունը հիմնավորելու համար: Անձնագրային ծառայության հարցումը 

ստանալուց հետո կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի բնագավառում 

պետական լիազոր մարմինն անձի նախընտրած տարբերակով իր անունը և (կամ) 

ազգանունը գրելու հնարավորության վերաբերյալ տեղեկանքը ներկայացնում է 5 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: Տեղեկանքների հիման վրա Արցախի 

Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունում 
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ստեղծվում է շտեմարան՝ նմանօրինակ դեպքերում կրկնակի հարցումներ չկատարելու 

և այդ շտեմարանով առաջնորդվելու նպատակով: 

9. Այն դեպքում, երբ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերած 

անձն ունի նաև օտարերկրյա պետության կողմից տրված անձնագիր կամ 

միջազգայնորեն ճանաչված ճամփորդական այլ փաստաթուղթ կամ օտարերկրյա 

պետության կողմից տրված՝ տվյալ պետությունում բնակության իրավունք 

տրամադրող և անձը (ինքնությունը) հավաստող փաստաթուղթ (այսուհետ` անձը 

հաստատող փաստաթուղթ), ապա Արցախի Հանրապետության քաղաքացու 

նույնականացման քարտում նրա անվան և ազգանվան անգլերեն գրառումը պետք է 

համընկնի տվյալ պետության կողմից տրված՝ անձը հաստատող փաստաթղթում 

կատարված անգլերեն գրառման հետ: Քաղաքացու կողմից ներկայացված՝ 

օտարերկրյա պետությունում բնակության իրավունք տվող և անձը (ինքնությունը) 

հավաստող փաստաթղթի համապատասխանությունը տվյալ պետությունում 

հաստատված փաստաթղթի նմուշին հավաստվում է արտաքին գործերի 

բնագավառում պետական լիազոր մարմնի կողմից տրամադրված նմուշ-օրինակների 

միջոցով: 

10. Այն դեպքում, երբ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք 

բերած անձն ունի միայն օտարերկրյա պետության կողմից տրված ծննդյան վկայական, 

ապա Արցախի Հանրապետության քաղաքացու նույնականացման քարտում նրա 

անվան և ազգանվան անգլերեն գրառումը պետք է համընկնի տվյալ պետության 

կողմից տրված ծննդյան վկայականում կատարված անգլերեն գրառման հետ: 

11. Նույնականացման քարտում անգլերեն գրառում կատարելու համար սույն 

կարգի 9-րդ և 10-րդ կետերում նշված անձը հաստատող փաստաթուղթն անձնագրային 

ծառայություն ներկայացնում է քաղաքացին: Նշված փաստաթուղթը քաղաքացու 

կողմից չներկայացվելու դեպքում անվան և ազգանվան անգլերեն տառադարձումը 

կատարվում է սույն կարգի 6-րդ կետով սահմանված կարգով: 

12. Սույն կարգի 9-րդ և 10-րդ կետերում  նշված դեպքերում անձը հաստատող 

փաստաթղթում անգլերեն գրառման բացակայության պարագայում (եթե առկա է միայն 

այլ օտարալեզու գրառում) անվան և ազգանվան անգլերեն տառադարձումը 

կատարվում է 6-րդ կետով սահմանված կարգով, իսկ քաղաքացու անհամաձայնության 

դեպքում` հիմք է ընդունվում քաղաքացու կողմից ներկայացված` անգլերեն թարգմա-

նությամբ՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վավերացված փաստաթուղթը: 

13. Օտարերկրյա պետության քաղաքացու հետ ամուսնանալու և նրա 

ազգանունն ընդունելու դեպքում ամուսնու անձնագրում անգլերեն գրառման 

բացակայության պարագայում Արցախի Հանրապետության քաղաքացու 

նույնականացման քարտում ազգանվան անգլերեն ամրագրումը կատարվում է սույն 

կարգի 12-րդ կետին համապատասխան: 

14. Օտարերկրացու կողմից որդեգրվելու և որդեգրողի ազգանունն ընդունելու 

կամ հայրություն ճանաչելու պարագայում` հոր ազգանունը վերցնելու դեպքում 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացու նույնականացման քարտում ազգանվան 

հայերեն գրառման համար հիմք է հանդիսանում համապատասխանաբար որդեգրողի 

կամ երեխայի հոր անձնագրի՝ օրենքով սահմանված կարգով վավերացված 

թարգմանությունը, իսկ անգլերեն գրառումը պետք է համընկնի 

համապատասխանաբար որդեգրողի կամ երեխայի հոր անձնագրում կատարված 

անգլերեն գրառման հետ: 

15. Այն դեպքում, երբ Արցախի Հանրապետության քաղաքացի երեխան կրում է 

օտարերկրյա պետության քաղաքացի հանդիսացող ծնողի ազգանունը և չունի 

օտարերկրյա պետության կողմից տրված անձնագիր, ապա երեխայի՝ Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացու նույնականացման քարտում անգլերեն գրառումը 

կատարվում է այդ ծնողի անձնագրի անգլերեն գրառմանը համապատասխան: 

16. Այն դեպքում, երբ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած 

անձի` օտարերկրյա պետության կողմից տրված անձնագրում ամրագրված անձնական 

տվյալներից հնարավոր չէ պարզել անվան, ազգանվան և հայրանվան 

հերթականությունը, ապա Արցախի Հանրապետության քաղաքացու նույնականացման 

քարտում գրառումը կատարվում է քաղաքացու կողմից ներկայացված` անձը 

հաստատող փաստաթուղթ տրամադրած պետության՝ Արցախի Հանրապետությունում 

գտնվող դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ հյուպատոսական հիմնարկի 

կողմից տրված կամ Արցախի Հանրապետությունում դրանց բացակայության դեպքում 
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արտաքին գործերի բնագավառում պետական լիազոր մարմնի միջոցով ստացված` 

նշված հերթականությունը հավաստող համապատասխան փաստաթղթի հիման վրա, 

իսկ անգլերեն գրառումը կատարվում է օտարերկրյա պետության կողմից տրված 

անձնագրի անգլերեն գրառմանը համապատասխան: 

 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

30 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1517-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ 

ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՈՉ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ 

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ (ԱՆՎԱՆԱՓՈԽԵԼՈՒ), 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՄԱՐՏԻ 16-Ի N 84 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 969-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 24-Ի N 329-Ն ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 28-Ի N 389-Ն 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք  ընդունելով  «Նորմատիվ  իրավական ակտերի  մասին»  օրենքի 

37-րդ և 41-րդ հոդվածները և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության 

Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրի 1-ին 

կետով սահմանված հավելվածի 3-րդ կետով՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացի-

այի հարցերի նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն) 

աշխատակազմի՝ 

1) ընտանիքների կարիքավորության գնահատման և սոցիալական 

աջակցության վարչությունն առանձնացման ձևով վերակազմակերպել 

ընտանիքների կարիքավորության գնահատման և սոցիալական աջակցության 

վարչության և ընտանիքների կարիքավորության գնահատման բաժնի. 

2) ընտանիքների կարիքավորության գնահատման և սոցիալական 

աջակցության վարչության սոցիալական աջակցության բաժինը բաժանման 

ձևով վերակազմակերպել նույն վարչության սոցիալական աջակցության 

բաժնի և հաշմանդամների հիմնահարցերի բաժնի. 

3) ընտանիքների կարիքավորության գնահատման և սոցիալական 

աջակցության վարչությունը վերանվանել սոցիալական աջակցության և 

հաշմանդամների հիմնահարցերի վարչություն.  

4) միգրացիայի և ժողովրդագրական հարցերի վարչությունն 

առանձնացման ձևով վերակազմակերպել միգրացիայի և ժողովրդագրական 

հարցերի վարչության և ժողովրդագրական հարցերի բաժնի. 

5) միգրացիայի և ժողովրդագրական հարցերի վարչության միգրացիայի 

և բնակեցման բաժինը վերանվանել միգրացիայի և ժողովրդագրական 

հարցերի վարչության միգրացիոն քաղաքականության մշակման բաժին և այն 

բաժանման ձևով վերակազմակերպել նույն վարչության միգրացիոն քաղաքա-

կանության մշակման բաժնի և միգրացիոն ծրագրերի իրականացման բաժնի. 

6) միգրացիայի և ժողովրդագրական հարցերի վարչությունը 

վերանվանել փախստականների, տեղահանվածների և վերաբնակիչների 

հիմնահարցերի վարչություն. 

7) քարտուղարությունն առանձնացման ձևով վերակազմակերպել 

քարտուղարության և տնտեսական բաժնի և տնտեսական բաժինը 

վերանվանել վարչատնտեսական բաժին. 
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8) քարտուղարության անձնակազմի կառավարման և 

փաստաթղթաշրջանառության բաժինը վերանվանել անձնակազմի 

կառավարման բաժին և այն բաժանման ձևով վերակազմակերպել 

քարտուղարության անձնակազմի կառավարման բաժնի և  քարտուղարության 

փաստաթղթաշրջանառության բաժնի. 

9)  կառուցվածքային ստորաբաժանման կարգավիճակով ստեղծել 

սոցիալական զարգացման ծրագրերի բաժին. 

10) «Միասնական սոցիալական ծառայություն» գործակալության 

սպասարկման որակի վերահսկման բաժնի գործունեությունը դադարեցնել:   

2. Միաձուլման ձևով վերակազմակերպել նախարարության 

համակարգում գործող «Սոցիալական շտապ օգնության կենտրոն» և 

«Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և 

վերաբնակեցման նախարարության տնային պայմաններում 

միայնակ տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման 

կենտրոն» ոչ կառավարչական հիմնարկները՝ ստեղծելով «Սոցիալ-

հոգեբանական աջակցության կենտրոն» ոչ կառավարչական հիմնարկ: 

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 

թվականի մարտի 16-ի «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալա-

կան և միգրացիայի հարցերի նախարարության աշխատակազմ» պետական 

կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարության 

կանոնադրությունը, նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը, 

նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և չափը 

հաստատելու մասին» N 84 որոշման մեջ կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները և լրացումները. 

1) որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածում՝  

ա. 6-րդ կետի երկրորդ պարբերությունը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ. 

«Նախարարության համակարգում գործում է «Սոցիալ-հոգեբանական 

աջակցության կենտրոն» ոչ կառավարչական հիմնարկը:», 

բ. 7-րդ կետում 12-րդ ենթակետից հանել «վերաբնակեցման և» բառերը և 

լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 12.1-ին ենթակետ. 

«12.1) սոցիալական զարգացման ծրագրերի մշակումը ու դրանց 

իրականացումը.», 

գ. 10-րդ կետի 9-րդ ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«9) միգրացիոն քաղաքականության բնագավառում՝ 

ա. միգրացիոն պետական քաղաքականության մշակման աշխատանք-

ների կազմակերպում և համակարգում, 

բ. միգրացիոն պետական քաղաքականության հայեցակարգի մշակում, 

գ. Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի 

նախագծերի վերաբերյալ միգրացիոն հետևանքների տեսանկյունից 

առաջարկությունների ներկայացում, 

դ. Արցախի Հանրապետության տարածքում բնակչության ներքին 

տեղաշարժերի հետևանքով ստեղծված միգրացիոն իրավիճակի գնահատման, 

զարգացման հիմնական միտումների վերլուծության աշխատանքների 

կազմակերպում, համակարգում և ղեկավարում, 

ե. Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության 

պետական կառավարման մարմինների, դիվանագիտական ներկայացուցչու-

թյունների, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների և սփյուռքի հետ 

համագործակցություն՝ միգրացիոն ծրագրերի մշակման, իրականացման 

նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպման, համակարգման և 

վերահսկման ոլորտներում, 
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զ. պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների հետ վերաբնակիչների, փախստականների և տեղահանված 

անձանց իրավիճակի բարելավման ծրագրերի իրականացում, 

է. վերաբնակիչների, փախստականների և տեղահանված անձանց 

ընտանիքներին օրենսդրությամբ սահմանված աջակցության տրամադրման 

աշխատանքների համակարգում և վերահսկում, 

ը. միգրացիոն ոլորտի տեղեկատվական բանկի վարման 

աշխատանքների կազմակերպում.», 

դ. 10-րդ կետում 10.1-ին ենթակետից հետո լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ նոր 10.2-րդ  ենթակետ. 

«10.2) սոցիալական զարգացման ծրագրերի իրականացման 

աշխատանքների համակարգում, մշտադիտարկում և դրանց 

կատարելագործմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում.».  

2) որոշմամբ հաստատված թիվ 2 հավելվածը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ` համաձայն N 1 հավելվածի: 

4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 

թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի 

կենսաթոշակային ապահովության վարչությունը Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարության 

աշխատակազմի «Միասնական սոցիալական ծառայություն» գործակալության 

վերակազմակերպելու և գործակալության կանոնադրությունն ու կառուց-

վածքը հաստատելու մասին» N 969-Ն որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածը 

շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 2 հավելվածի: 

5. Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացի-

այի հարցերի նախարարին՝ մինչև 2022 թվականի փետրվարի 15-ն Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել «Սոցիալ-հոգեբանական 

աջակցության կենտրոն» ոչ կառավարչական հիմնարկի կանոնադրությունը և 

կառուցվածքը հաստատելու մասին Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը: 

6. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2014 թվականի մայիսի 24-ի «Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության 

տնային պայմաններում միայնակ տարեցների և հաշմանդամների 

սոցիալական սպասարկման կենտրոն» ոչ կառավարչական հիմնարկ 

ստեղծելու և հիմնարկի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 329-Ն և 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 28-ի 

«Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի 

հարցերի նախարարության «Սոցիալական շտապ օգնության կենտրոն» ոչ 

կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու և հիմնարկի կանոնադրությունը 

հաստատելու մասին» N 389-Ն որոշումները: 

7. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից, 

բացառությամբ 6-րդ կետի, որն ուժի մեջ է մտնում «Սոցիալ-հոգեբանական 

աջակցության կենտրոն» ոչ կառավարչական հիմնարկի պետական 

գրանցման պահից:

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1517–Ն որոշման 

 

«Հավելված թիվ 2 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2004 թվականի մարտի 16-ի N 84 որոշման 

 

  

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ԵՎ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

 

  

I. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ 

  

1. Վարչություններ 

Սոցիալական վճարումների քաղաքականության և ընտանիքի հիմնահարցերի 

վարչություն 

Սոցիալական աջակցության և հաշմանդամների հիմնահարցերի վարչություն 

Փախստականների, տեղահանվածների և վերաբնակիչների հիմնահարցերի 

վարչություն 

Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն 

Քարտուղարություն 

  

2. Բաժիններ 

Աշխատանքի և զբաղվածության բաժին 

Ժողովրդագրական հարցերի բաժին 

Ընտանիքների կարիքավորության գնահատման բաժին 

Սոցիալական զարգացման ծրագրերի բաժին 

Իրավաբանական  բաժին 

Վերահսկողության և մոնիթորինգի բաժին 

Տեղեկատվական ծրագրերի և համակարգչային սպասարկման բաժին 

Տեղեկատվության և հանրային կապերի բաժին 

Վարչատնտեսական բաժին 

 

II. ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ 

  

«Միասնական սոցիալական ծառայություն» գործակալություն 

Բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալություն»: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1517–Ն որոշման 

 

«Հավելված N 2 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2013 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 969-Ն որոշման 

  

 

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ԵՎ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

«ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ 

 

  

I. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ 

  

1. Վերլուծությունների և ռիսկերի կառավարման բաժին 

2. Ֆինանսական հոսքերի կառավարման բաժին 

  

II. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ 

  

1. Կենտրոնական բաժին 

2. Ստեփանակերտի բաժին 

3. Մարտակերտի բաժին 

4. Մարտունու բաժին 

5. Ասկերանի բաժին»: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

30 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1518-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ  

ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-

Ի N 556 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

 

Հիմք ընդունելով «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման 

մասին» օրենքի 25-րդ հոդվածը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 

օրենքի 41-րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  

որոշում է. 
1. Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված անձանց, Հայաստանի 

Հանրապետությունում հաշվառված,  սակայն վերջին մեկ տարվա ընթացքում 

Արցախի Հանրապետությունում բնակվող անձանց, Արցախի 

Հանրապետությունում խաղաղապահական առաքելություն իրականացնող 

ռուս զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների, ինչպես նաև 

վերջին երեք տարվա ընթացքում Արցախի Հանրապետությունում բնակվող այլ 

օտարերկրյա քաղաքացիների կամ քաղաքացիություն չունեցող անձանց 

(այսուհետ՝ բնակչություն) բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը 

(բացառությամբ ստոմատոլոգիական, ոչ բժշկի ցուցումով պլաստիկ 

վերակառուցողական և էսթետիկ ծառայության) Արցախի 

Հանրապետությունում իրականացնել անվճար հիմունքներով՝ Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին: 

2. Սահմանել, որ` 

1) պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության ու 

սպասարկման ծրագրերի ֆինանսավորումն իրականացնող մարմինն 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունն է. 

2) բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար 

հիվանդանոցային ու արտահիվանդանոցային, հանրային առողջապահական 

և առողջապահական հարակից ծառայությունների նորմատիվները, ինչպես 

նաև միջինացված և տարբերակված գները` ըստ բժշկական օգնության և 

ծառայությունների առանձին տեսակների, հաստատում է Արցախի 

Հանրապետության առողջապահության նախարարը` համաձայնեցնելով 

Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի հետ. 

3) պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային ու 

արտահիվանդանոցային, հանրային առողջապահական և առողջապահական 

հարակից ծառայությունների դիմաց փոխհատուցված միջոցների 

նպատակային օգտագործման ու բժշկական օգնության որակի նկատմամբ 

հսկողությունն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարությունը. 

4) պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն և 

սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների տարեկան պայմանա-

գրային գումարները կամ տարվա ընթացքում դրանցում կատարվող 

փոփոխությունները հաստատվում են Արցախի Հանրապետության առողջա-

պահության նախարարի հրամանով՝ սույն որոշմամբ հաստատված N2 

հավելվածի կարգի համաձայն: 

3. Հաստատել` 
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1) պետության կողմից երաշխավորված անվճար ստոմատոլոգիական  

բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու իրավունք ունեցող 

բնակչության առանձին (հատուկ) խմբերի ցանկը` համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և 

սպասարկման ֆինանսավորման կարգը` համաձայն N 2 հավելվածի. 

3) պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և 

սպասարկման նպատակով բնակչության հերթագրման կարգը՝ համաձայն N 3 

հավելվածի: 

4. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարին` 

յուրաքանչյուր տարվա Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին 

օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում` 

1) համաձայնեցնելով Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախա-

րարի հետ՝ հաստատել Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության և բժշկական կազմակերպությունների միջև կնքվող 

պայմանագրերի օրինակելի ձևերը. 

2) համաձայնեցնելով Արցախի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարի հետ, հաստատել պետության կողմից երաշխավորված անվճար 

հիվանդանոցային ու արտահիվանդանոցային, հանրային առողջապահական 

և առողջապահական հարակից ծառայությունների մատուցման առանձին 

տեսակների նորմատիվներն ու գները. 

3) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված 

լիազորությունների սահմաններում մշակել և, այլ պետական կառավարման 

մարմինների մասով նաև համաձայնեցնելով այդ մարմինների հետ, 

սահմանված կարգով ընդունել սույն որոշումից բխող անհրաժեշտ այլ 

ենթաօրենսդրական ակտեր: 

5. Սահմանել, որ արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և 

սպասարկման գումարների որոշման և ֆինանսավորման նպատակով տվյալ 

տարվա համար հիմք է ընդունվում Արցախի Հանրապետության ազգային 

վիճակագրական ծառայության կողմից տրամադրված՝ նախորդ տարվա 

հունվարի 1-ի դրությամբ բնակչության թվաքանակը: 

6. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 20-ի «Պետության կողմից 

երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» N 

556 որոշումը: 

7. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1518-Ն որոշման 

 

Ց Ա Ն Կ 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ  

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ  ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ  

ՈՒՆԵՑՈՂ` ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ (ՀԱՏՈՒԿ) ԽՄԲԵՐԻ 
 

(բացառությամբ այն բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների ու ծառայությունների, 
որոնց ցանկը հաստատում է Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարը` 

համաձայնեցնելով Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի հետ) 

  

1. 1-ին խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք 

2. 2-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք 

3. 3-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք 

4. Մինչև 18 տարեկան երեխաներ 

5. Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձինք` 18-

23 տարեկան 

6. Վերարտադրության տարիքի կանայք` հղիության, ծննդաբերության և 

հետծննդյան շրջանում 

7. Բազմազավակ (մինչև 18 տարեկան չորս և ավելի անչափահաս երեխաներ 

ունեցող) ծնողներ 

8. Բռնադատվածներ 

9. 63 տարին լրացած և ավելի բարձր տարիքի անձինք 

10. Զինծառայողներ և նրանց հավասարեցված անձինք, նրանց ընտանիքների 

անդամներ, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև 

ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված (մահացած) 

զինծառայողների ընտանիքների անդամներ 

11. Փրկարարական ծառայողներ և նրանց ընտանիքների անդամներ, կենսաթոշակի 

անցնելու կապակցությամբ ազատված փրկարարական ծառայողներ, ծառայության 

ընթացքում զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների անդամներ 

12. Զորակոչային տարիքի անձինք (հիվանդանոցային և ամբուլատոր 

պոլիկլինիկական բժշկական օգնություն և փորձաքննություն) 

13. Բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում իրավասու պետական մարմնի 

ուղեգրով բոլոր բուժհաստատություններում ամբուլատոր և ստացիոնար 

պայմաններում բժշկական հետազոտության ենթարկվողներ 

14. Զինծառայության ընթացքում ստացած խեղման, վնասվածքի, հիվանդության 

պատճառով զորացրված անձինք, ովքեր բժշկասոցիալական փորձաքննության 

արդյունքում հաշմանդամ չեն ճանաչվել (հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և 

սպասարկում` բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում իրավասու պետական 

մարմնի կողմից կազմված վերականգնողական անհատական ծրագրի 

շրջանակներում) 

15. Չեռնոբիլի ատոմակայանի վթարի վերացման աշխատանքների մասնակիցներ 

16. Ձերբակալվածներ, կալանավորված անձինք և ազատազրկման 

դատապարտվածներ 

17. Ծերանոցներում և անօթևանների ժամանակավոր կացարաններում խնամվող 

անձինք 

18. Ապաստան հայցողներ ու նրանց ընտանիքների անդամներ 

19. Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) ենթարկված անձինք 

20. 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ 

սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով մշտական 

բնակության վայրից տեղահանված անձինք 

21. 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ 

սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով անհայտ 

կորածների և գերեվարված անձանց ընտանիքների անդամներ 

22. 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ 

սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով զոհված 
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քաղաքացիական անձանց ընտանիքների անդամներ (ամուսին, ծնողներ, մինչև 23 

տարեկան զավակներ) 

23. Կենսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ պահեստ արձակված 

զինծառայողներ, Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ և նրանց 

հավասարեցված անձինք: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1518-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ  ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ  

ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ 

  

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Սույն կարգով կարգավորվում են պետության կողմից երաշխավորված անվճար 

բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում 

(այսուհետ` կազմակերպություն) ամենամյա առողջապահական պետական 

նպատակային ծրագրերի շրջանակներում Արցախի Հանրապետությունում 

հաշվառված անձանց, Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված, սակայն 

վերջին մեկ տարվա ընթացքում Արցախի Հանրապետությունում բնակվող անձանց, 

Արցախի Հանրապետությունում խաղաղապահական առաքելություն իրականացնող 

ռուս զինծառայողների և նրանց ընտանիքիների անդամների, ինչպես նաև վերջին երեք 

տարվա ընթացքում Արցախի Հանրապետությունում բնակվող այլ օտարերկրյա 

քաղաքացիների կամ քաղաքացիություն չունեցող անձանց (այսուհետ՝ բնակչություն) 

համար պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և 

սպասարկման ֆինանսավորման հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Սույն կարգում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները` 

1) պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն և 
սպասարկում՝ առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերի 

շրջանակներում բնակչության տրամադրված բժշկական ծառայությունների, դեղերի և 

(կամ) բժշկական պարագաների արժեքի` Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող լրիվ փոխհատուցում. 

2) պատվիրատու` Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների 

հաշվին պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և 

սպասարկման ծառայությունների գնման գործառույթներ իրականացնող պետական 

լիազոր մարմին. 

3) բժշկատնտեսագիտական չափորոշիչ (ստանդարտ)՝  բժշկական օգնության և 

սպասարկման ծառայության կանխարգելիչ և բուժական (կլինիկական) 

բնութագրիչները սահմանող, ինչպես նաև տվյալ ծառայության մատուցման համար 

անհրաժեշտ ծախսերը որոշելու համար անհրաժեշտ տնտեսագիտական 

ցուցանիշները սահմանող որակի չափորոշիչ. 

4) սահմանափակված բյուջեի սկզբունք՝  բժշկական օգնության և սպասարկման 

ֆինանսավորման սկզբունք, որի դեպքում փաստացի կատարված աշխատանքների 

դիմաց հատկացվող ֆինանսավորման գումարը չի կարող գերազանցել պատվիրատուի 

և կազմակերպության միջև կնքված Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի 

միջոցների հաշվին բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման ու 

փոխհատուցման մասին պայմանագրով սահմանված տարեկան գումարը. 

5) միջին գին՝  մասնագիտացված և նեղ մասնագիտացված նույն տեսակի 

հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող 

բաժանմունքներում (ծառայություններում, կաբինետներում և այլն) ցուցաբերվող 

բժշկական օգնության և սպասարկման բոլոր տեսակների համար սահմանված 

միասնական միջին գին. 

6) բժշկական օգնության բարդության և ծախսատարության գործակից (այսուհետ՝ 
բարդության գործակից)՝  բժշկական օգնության և սպասարկման առանձին 

ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ ծախսերի (աշխատավարձ, դեղեր 

և բժշկական նշանակության պարագաներ, լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ 

հետազոտություններ և այլն) և նույն ծառայությունը մատուցող բաժանմունքների 

(ծառայությունների, կաբինետների և այլնի) բուժման միջին գներում ներառված նույն 

ծախսերի հարաբերակցությունն արտահայտող գործակից. 

7) փաստացի կատարված աշխատանքներ`  պետության կողմից երաշխավորված 

անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցման մասին 

պայմանագրերով նախատեսված, պատվիրատուին բժշկական 
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կազմակերպությունների կողմից ներկայացված հաշվետվություններում նշված 

բժշկական օգնության և սպասարկման փոխհատուցման ենթակա ծավալը: 

3. Անվճար բժշկական օգնությունը և սպասարկումը կազմակերպվում և 

ֆինանսավորվում է հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային պայմաններում: 

4. Հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման և 

ֆինանսավորման հիմնական սկզբունքներն են` 

1) հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման ֆինանսավորումն 

իրականացվում է սահմանափակված բյուջեի սկզբունքով՝ փաստացի կատարված 

աշխատանքների դիմաց, սակայն ոչ ավելի, քան կազմակերպության և Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեից ֆինանսավորումն իրականացնող մարմնի կամ 

նրա կողմից լիազորված մարմնի միջև (այսուհետ` պատվիրատու) կնքված` Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին բժշկական օգնության և 

սպասարկման իրականացման ու փոխհատուցման մասին պայմանագրով 

սահմանված գումարը. 

2) կազմակերպությունների պայմանագրային գումարները` հիվանդանոցային 

բժշկական օգնության մասով, որոշվում են՝ պետության կողմից երաշխավորված 

անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման` նախորդ տարում փաստացի 

կատարված աշխատանքների ծավալ չունեցող և առաջին անգամ պետական պատվեր 

իրականացնող կազմակերպությունների համար՝ կանխատեսվող հիվանդների 

հաշվարկային թվաքանակի և մեկ հիվանդի բուժման միջին գնի արտադրյալով: Նույն 

կազմակերպությունների` հաջորդող տարիների, ինչպես նաև նախորդ տարվա 

ընթացքում պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և 

սպասարկման ծառայություններ մատուցած կազմակերպությունների 

պայմանագրային գումարները հաշվարկվում են նախորդ տարում փաստացի 

ֆինանսավորված գումարի, գների բարձրացման և դեպքերի ավելացման նպատակով 

նախատեսված գումարի հանրագումարով, ընդ որում` 

ա. պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և 

սպասարկման գների բարձրացման նպատակով նախատեսված լրացուցիչ գումարները 

կազմակերպություններին բաշխվում են դեպքերի քանակի համար և գների աճով՝ 

հաշվարկված գումարի համամասնությամբ, 

բ. հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման դեպքերի ավելացման 

նպատակով նախատեսված լրացուցիչ գումարները կազմակերպություններին 

բաշխվում են սահմանված կարգով. 

3) Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի «Առողջապահություն» բաժնի 

ծրագրերում նախորդ տարվա նկատմամբ գումարների նվազեցման դեպքում` նույն 

ծրագրով բուժօգնություն իրականացնող կազմակերպությունների պայմանագրային 

գումարները նվազեցվում են` 

ա. կազմակերպությունների` նախորդ տարվա ֆինանսավորված դեպքերը 

կրճատվում են Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեում գումարի կրճատման 

համամասնությամբ, 

բ. գների նվազեցման դեպքում պայմանագրային գումարները որոշվում են սույն 

կարգի համաձայն հաստատված նոր գներով. 

4) պայմանագրային ծավալները հաշվարկվում են` հիմք ընդունելով 

պատվիրատուին ներկայացված նախորդ տարվա փաստացի ցուցանիշները: Նախորդ 

ժամանակահատվածի փաստացի դեպքերի կառուցվածքում ավելացումները և 

պակասեցումները կատարվում են` 

ա. կազմակերպության օպտիմալացման և (կամ) նոր ծառայությունների 

կազմակերպման նպատակով կառուցվածքի և հզորությունների ավելացման 

(պակասեցման) դեպքում փոփոխությունը կատարվում է ծառայության նախորդ 

ժամանակահատվածի փաստացի միջին ծանրաբեռնվածության չափով, 

բ. հիվանդությունների ցանկերում` սահմանված կարգով փոփոխությունների 

կատարման դեպքում` փոփոխության ենթարկված բուժօգնության տեսակների գծով` 

նախորդ ժամանակահատվածի փաստացի դեպքերի համամասնությամբ, 

գ. հիվանդությունների ցանկերում կատարված փոփոխությունները տարածվում են 

միայն ֆինանսավորման ընդունված դեպքերի վրա: Կազմակերպության կողմից 

կատարված, սակայն պայմանագրային գումարների գերազանցման պատճառով 

ֆինանսավորման չընդունված` պետության կողմից երաշխավորված անվճար 

բժշկական օգնության և սպասարկման ենթակա դեպքերը պայմանագրային գումարի 
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հաշվարկման համար բազային ծավալում ընդգրկելու վերաբերյալ հարցը որոշվում է 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի (այսուհետ` նախարար) 

կողմից սահմանված կարգով, 

դ. կազմակերպությունում իրականացվող շինարարական աշխատանքների, 

վթարների վերացման և այլ պատճառներով բժշկական օգնության մասնակիորեն կամ 

ամբողջությամբ դադարեցման դեպքում` դեպքերը պակասեցվում են չգործարկվող 

ծառայությունների միջին ծանրաբեռնվածության չափով, ընդ որում, հզորությունների 

վերագործարկումից հետո պայմանագրային գումարները հաշվարկվում են նոր 

հզորությունների` նախորդ ժամանակահատվածի փաստացի միջին 

ծանրաբեռնվածության չափով, 

ե. բժշկական օգնության և սպասարկման լիցենզիայի և նախարարի կողմից 

սահմանված կարգով պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական 

օգնության և սպասարկման իրականացման համար տրված թույլտվությունների 

դադարեցման դեպքում` նախորդ ժամանակահատվածի փաստացի միջին 

ծանրաբեռնվածությամբ կանխատեսվող թերակատարումների չափով, 

զ. պատվիրատուին ներկայացված` նախորդ ժամանակահատվածի` պետության 

կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման մասին 

հաշվետվություններում պայմանագրերի կնքումից հետո հայտնաբերված բժշկական 

օգնության և սպասարկման չհիմնավորված դեպքերի համար (եթե դրանք հաշվի են 

առնված պայմանագրային գումարների հաշվարկներում)` նվազեցումը կատարվում է 

նշված դեպքերի թվաքանակի չափով, 

է. պայմանագրային գումարների հաշվարկման համար հիմք է ընդունվում սույն 

կետում նշված կարգով ճշտված դեպքերի քանակը: Պայմանագրերի կնքումից հետո 

պայմանագրային դեպքերի թվաքանակում փոփոխություններ առաջանալու դեպքում 

պայմանագրային գումարներում կատարվում են համապատասխան 

վերահաշվարկներ, 

ը. առողջապահության համակարգում բարեփոխումների իրականացման 

նպատակով բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում 

ընդգրկված հիվանդությունների ցանկում փոփոխությունների կատարման դեպքում` 

պայմանագրային գումարների հաշվարկման համար հիմք հանդիսացող 

պայմանագրային դեպքերի թվաքանակում նախարարի կողմից սահմանվող կարգով 

փոփոխությունների կատարման միջոցով. 

5) պայմանագրային գումարները հաստատվում են սույն կարգի 4-րդ գլխի 

համաձայն հաշվարկված` սահմանափակված բյուջեի ծավալների չափով: 

Հաստատված պայմանագրային գումարից փաստացի ծավալների 10 տոկոս 

գերակատարումը համարվում է ռիսկի գոտի, որի պայմաններում փոխհատուցումը 

կատարվում է պայմանագրային գումարի չափով, իսկ ռիսկի գոտու սահմաններում 

կատարված աշխատանքի փաստացի ծավալների ֆինանսավորումը հնարավորության 

սահմաններում կկատարվի ծրագրային վերաբաշխումներով: Ելնելով կազմակերպու-

թյունների կողմից փաստացի կատարված աշխատանքների ծավալներից` Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեով հիվանդանոցային տվյալ ծրագրին 

հատկացված միջոցների սահմաններում կազմակերպությունների պայմանագրային 

գումարներում վերաբաշխումները կատարվում են սույն կարգի համաձայն. 

6) Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի «Առողջապահություն» բաժնի 

ծրագրերում նախորդ տարվա նկատմամբ դեպքերի ավելացման համար 

նախատեսված գումարները կարող են կազմակերպություններին հատկացվել տվյալ 

տարվա ընթացքում` ելնելով փաստացի բուժօգնության ծավալներից. 

7) առանձին շրջանների բնակչությանը բժշկական օգնություն տրամադրող, տվյալ 

տարածաշրջանում իրենց կողմից մատուցվող ծառայությունների առումով 

այլընտրանք չունեցող կազմակերպություններում («Ռ.Բազիյանի անվան 

Մարտակերտի շրջանային բուժմիավորում» և «Մարտունու շրջանային 

բուժմիավորում» փակ բաժնետիրական ընկերությունների գյուղական տեղամասային 

հիվանդանոցներում), ելնելով տնտեսական ու տարածքային 

առանձնահատկություններից, նախարարի կողմից սույն կարգի համաձայն կարող են 

սահմանվել բժշկական օգնության և սպասարկման անհատական գներ 

(համաձայնեցված Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի (այսուհետ՝ 

ֆինանսների նախարար) հետ), ֆինանսավորման պայմաններ, հիվանդությունների և 

վիճակների ցանկ: Ընդ որում, պայմանագրային գումարները կարող են սահմանվել 
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առանձնացված՝ «Դեղերի, բժշկական նշանակության առարկաների և սննդի ծախսեր»-

ի և «Այլ ծախսեր»-ի գծով: «Այլ ծախսեր»-ի գծով տարեկան պայմանագրային 

գումարները որոշվում են առանձին կազմակերպությունների պահպանման համար 

անհրաժեշտ գումարի չափով, իսկ ֆինանսավորումն իրականացվում է 

հաստատագրված, բժշկական օգնության և սպասարկման տարեկան պայմանագրային 

գումարների համամասնությամբ: «Դեղերի, բժշկական նշանակության առարկաների և 

սննդի ծախսեր»-ի գծով տարեկան պայմանագրային գումարները որոշվում են սույն 

կարգի 4-րդ գլխով սահմանված կարգով, իսկ ֆինանսավորումն իրականացվում է 

բժշկական օգնության և սպասարկման փաստացի կատարված ծավալների դիմաց, 

տվյալ տեսակի համար հաստատված գներով, սակայն ոչ ավելի, քան այդ մասով 

հաստատված տարեկան պայմանագրային գումարը. 

8) հիվանդանոցային բժշկական օգնություն պահանջող հիվանդությունների և 

վիճակների ցանկը հաստատում է նախարարը. 

9) ելնելով կազմակերպությունների կողմից փաստացի կատարված 

աշխատանքների ծավալներից` Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի  

առողջապահական խմբի ծրագրերին հատկացված միջոցների  սահմաններում տվյալ 

տարվա ընթացքում նախարարի կողմից  կարող են կատարվել վերաբաշխումներ՝ 

կազմակերպությունների պայմանագրային գումարներում: 

5. Արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման 

և ֆինանսավորման հիմնական սկզբունքներն են` 

1) արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման 

ծառայությունների պայմանագրային ծավալների հաշվարկներն իրականացվում են 

հետևյալ սկզբունքներով՝ 

ա. ըստ մարդաշնչի ֆինանսավորվող ծրագրերի համար՝ գրանցված բնակիչների 

թվաքանակի և մեկ բնակչի համար հաստատված տարեկան նորմատիվի միջոցով, 

բ. ըստ մարդաշնչի չֆինանսավորվող ծրագրերի համար՝ ելնելով նախորդ 

տարիների փաստացի աշխատանքների  ծավալներից  և  կիրառելով սույն  կարգում 

նշված առանձնահատկությունները: 

6. Յուրաքանչյուր ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպության համար 

«Առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնության» պայմանագրային 

ծավալը որոշվում է.  

1) առողջության առաջնային պահպանման` տեղամասային թերապևտի, 

տեղամասային մանկաբույժի կաբինետների մասնագետի համար` հունվարի 1-ի 

դրությամբ տվյալ ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպության սպասարկման 

տարածքում գործող տեղամասերի թվի ու նախարարի կողմից առողջության 

առաջնային պահպանման տվյալ տեսակի համար հաստատված (համաձայնեցված 

ֆինանսների նախարարի հետ) տարեկան կտրվածքով մեկ տեղամասի հաշվով 

հատկացված գումարի արտադրյալով` լրացուցիչ վճարելով տվյալ ամբուլատոր-

պոլիկլինիկական կազմակերպությունում հավաքագրված բնակչության թվի և մեկ 

բնակչի հաշվով հատկացված նորմատիվային գումարի արտադրյալով. 

2) Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 28-ի N 

821-Ն որոշմամբ սահմանված ցանկերում ներառված խմբերին և հիվանդություններով 

տառապող անձանց դեղորայքի տրամադրման համար հունվարի 1-ի դրությամբ տվյալ 

ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպության սպասարկման տարածքում 

գործող տեղամասում ընդգրկված բնակչության թվի ու նախարարի կողմից 

առողջության առաջնային պահպանման տվյալ տեսակի համար հաստատված 

(համաձայնեցված ֆինանսների նախարարի հետ) տարեկան կտրվածքով մեկ բնակչի 

հաշվով հատկացված գումարի արտադրյալով. 

3) նեղ մասնագիտացված ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բուժօգնության (ներառյալ 

նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձանց մասնագիտացված 

բուժօգնությունը) համար` հունվարի 1-ի դրությամբ տվյալ ամբուլատոր-

պոլիկլինիկական կազմակերպության սպասարկման տարածքում գործող նեղ 

մասնագիտացված կաբինետների թվի ու նախարարի կողմից առողջության 

առաջնային պահպանման տվյալ տեսակների համար հաստատված (համաձայնեցված 

ֆինանսների նախարարի հետ) տարեկան կտրվածքով մեկ կաբինետի հաշվով 

միջինացված գումարի արտադրյալով՝ լրացուցիչ վճարելով տվյալ կաբինետի կողմից 

սպասարկված բնակչության թվի և մեկ բնակչի հաշվով հատկացված նորմատիվային 

գումարի արտադրյալով. 
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4) դիսպանսերային բուժօգնության համար` հունվարի 1-ի դրությամբ տվյալ 

ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպության սպասարկման տարածքում 

մշտական գործող  կաբինետների  թվի ու նախարարի կողմից առողջության 

առաջնային պահպանման տվյալ տեսակի համար հաստատված (համաձայնեցված 

ֆինանսների նախարարի հետ) տարեկան կտրվածքով մեկ կաբինետի հաշվով 

միջինացված գումարի արտադրյալով. 

5) մասնագիտացված ստոմատոլոգիական բուժօգնության, լաբորատոր-գործիքային 

հետազոտությունների համար` այդ ծրագրերով նախատեսված ֆինանսական 

ծավալների ու նախորդ տարվա ընթացքում փաստացի կատարված բուժօգնության 

ծավալների համադրումից առաջացած գործակցի և առանձին կազմակերպությունների 

կողմից նախորդ տարվա փաստացի ցուցաբերած բուժօգնության ծավալի 

արտադրյալով՝ լրացուցիչ վճարելով տվյալ կաբինետի կողմից սպասարկված 

բնակչության թվի և մեկ բնակչի հաշվով հատկացված նորմատիվային գումարի 

արտադրյալով. 

6) մանկաբարձագինեկոլոգիական բուժօգնության համար` 

ա. հղիների նախածննդյան և հետծննդյան հսկողության մասով 

մանկաբարձագինեկոլոգիական կաբինետների  թվաքանակի և նախարարի կողմից 

առողջության առաջնային պահպանման տվյալ տեսակի համար հաստատված 

(համաձայնեցված ֆինանսների նախարարի հետ) տարեկան կտրվածքով մեկ 

կաբինետի հաշվով միջինացված գումարի արտադրյալով՝ լրացուցիչ վճարելով տվյալ 

կաբինետի կողմից սպասարկված բնակչության թվի և մեկ բնակչի հաշվով 

հատկացված նորմատիվային գումարի արտադրյալով, 

բ. հղիների նախածննդյան և հետծննդյան լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ 

հետազոտությունների մասով` հետազոտությունների կանխատեսվող թվաքանակի 

(հիմք ընդունելով նախորդ տարվա փաստացի հետազոտությունների թվաքանակը) և 

նախարարի կողմից հաստատված (համաձայնեցված ֆինանսների նախարարի հետ) 

մեկ հետազոտության համար հաշվարկված գնի արտադրյալով, 

գ. կանանց գինեկոլոգիական օգնության համար լաբորատոր-գործիքային 

ախտորոշիչ հետազոտությունների մասով` հետազոտությունների կանխատեսվող 

թվաքանակի (հիմք ընդունելով նախորդ տարվա փաստացի հետազոտությունների 

թվաքանակը) և նախարարի կողմից հաստատված (համաձայնեցված ֆինանսների 

նախարարի հետ) մեկ հետազոտության համար հաշվարկված գնի արտադրյալով: 

7. Պատվիրատուն յուրաքանչյուր ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպու-

թյան հետ կնքում է պայմանագիր սույն կարգով հաշվարկված ծավալի չափով, 

անհրաժեշտության դեպքում այն կարող է փոփոխվել նախարարի կողմից:  

8. Պատվիրատուի կողմից ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բուժօգնության 

ֆինանսավորումն իրականացվում է` 

1) առողջության առաջնային պահպանման` տեղամասային թերապևտի, 

տեղամասային մանկաբույժի, դեռահասների կաբինետի մասնագետի, նեղ 

մասնագիտացված կաբինետների, ամբուլատոր-պոլիկլինիկական դիսպանսերային և 

մանկաբարձագինեկոլոգիական բուժօգնության (հղիների նախածննդյան և 

հետծննդյան հսկողության համար) մասով` ամսական կտրվածքով, առողջության 

առաջնային պահպանման, ամբուլատոր-պոլիկլինիկական դիսպանսերային և 

մանկաբարձագինեկոլոգիական բուժօգնության (հղիների նախածննդյան և 

հետծննդյան հսկողության մասով), նեղ մասնագիտացված ամբուլատոր-

պոլիկլինիկական բուժօգնության (ներառյալ նախազորակոչային և զորակոչային 

տարիքի անձանց իրականացվող մասնագիտացված բուժօգնությունը), համար 

հաստատված տարեկան պայմանագրային գումարի համամասնությամբ. 

2) մասնագիտացված ստոմատոլոգիական բուժօգնության, լաբորատոր-գործիքային 

հետազոտությունների (ներառյալ նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի 

անձանց հետազոտությունները) և մանկաբարձագինեկոլոգիական օգնության 

(հղիների նախածննդյան և հետծննդյան լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ 

հետազոտությունների համար) մասով փաստացի կատարված աշխատանքների 

դիմաց, իսկ «Ռ.Բազիյանի անվան Մարտակերտի շրջանային բուժմիավորում» և 

«Մարտունու շրջանային բուժմիավորում» փակ բաժնետիրական ընկերությունների 

գյուղական տեղամասային հիվանդանոցների մասով՝ փաստացի սպասարկված 

դեպքերի քանակին համապատասխան հաշվարկի գումարի չափով, սակայն ոչ ավելի, 
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քան այդ ծառայությունների համար հաշվարկված տարեկան պայմանագրային 

ծավալը. 

3) անվճար և արտոնյալ պայմաններով տրամադրվող դեղորայքի մասով` 

փաստացի կատարված ծախսերի չափով, սակայն ոչ ավելի, քան դեղորայքի 

տրամադրման համար հաշվարկված տարեկան պայմանագրային գումարը:  

9. Պատվիրատուն ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բուժօգնության գծով 

փոխհատուցումը կատարում է յուրաքանչյուր տարվա «Արցախի Հանրապետության 

պետական բյուջեի մասին» օրենքի «Առողջապահություն» բաժնի ծրագրերով 

նախատեսված գումարներից: 

10. Բնակչության պլանային հոսպիտալացումն իրականացվում է տվյալ բնակչին 

սպասարկող տեղամասային  թերապևտի, տեղամասային մանկաբույժի կողմից տրված 

ուղեգրով` նախարարի կողմից հաստատված հիվանդանոցային բուժօգնություն 

պահանջող հիվանդությունների և վիճակների ցանկի շրջանակներում:  

11. Բնակչությանն անվճար և արտոնյալ պայմաններով դեղերը տրամադրվում են 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 28-ի N 821-Ն 

որոշմամբ սահմանված, անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղեր ստանալու 

իրավունք ունեցող` բնակչության առանձին (հատուկ) խմբերի ցանկում ընդգրկված 

անձանց և առանձին հիվանդություններով տառապող անձանց: 

12. Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն և 

սպասարկում ստանալու նպատակով հիվանդանոցային կազմակերպություն 

ուղեգրման կարգը սահմանում է նախարարը: 

13. Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն և 

սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում ըստ առանձին 

կատեգորիաների աշխատողների աշխատանքի վարձատրության միջոցների 

ձևավորման ընդհանուր սկզբունքները և կողմնորոշիչ չափաքանակները սահմանվում 

են նախարարի կողմից` պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական 

օգնության և սպասարկման պայմանագրի դրույթների, ինչպես նաև Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման համաձայն: 

14. Կազմակերպության ֆինանսավորումը Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացվում է պատվիրատուի կողմից` 

Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն ներկայացված հայտերի 

համաձայն Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման 

եռամսյակային համամասնությամբ՝ փաստացի ներկայացված աշխատանքների 

ծավալի չափով: Պայմանագրային ժամանակահատվածի ընթացքում, նախարարի 

կողմից սահմանված կարգով, իրականացվում է ֆինանսավորման ճշտում` ելնելով 

կազմակերպությունների կողմից ներկայացված աշխատանքների ծավալներից: 

Ելնելով բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպության 

ֆինանսական վիճակից և կանխատեսվող ծախսերի կարևորությունից` Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեի «Առողջապահություն» բաժնում ներառված 

ծրագրերի կատարման` Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից 

սահմանված եռամսյակային համամասնությունների շրջանակներում պատվիրատուն 

առանձին կազմակերպությունների համար սահմանված կարգով հաշվարկված 

տարեկան պայմանագրային գումարների սահմաններում կարող է հաստատել 

ֆինանսավորման անհատական համամասնություններ: 

15. Բժշկական օգնության և սպասարկման պետական պատվերի տեղադրման 

կարգը սահմանում է նախարարը: Կազմակերպությունը բժշկական օգնության և 

սպասարկման ծավալների պահանջարկի վերլուծության և պայմանագրային 

գումարների ձևավորման նպատակով պատվիրատուին` վերջինիս կողմից 

սահմանված կարգով և ձևերով ներկայացնում է իր կողմից իրականացվող բժշկական 

ու ֆինանսատնտեսական գործունեությունը բնութագրող վիճակագրական 

ցուցանիշներ, ինչպես նաև տեղեկություններ առկա կառուցվածքի ու մասնագիտական 

ներուժի մասին: 

  

II. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՆԵՐԻ 

ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

  

16. Արցախի  Հանրապետության տվյալ տարվա պետական բյուջեով 

առողջապահության ոլորտի համապատասխան ծրագրերի գծով նախատեսված 
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միջոցների սահմաններում պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական 

օգնության և սպասարկման գները և նորմատիվները հաստատվում են նախարարի 

կողմից՝ համաձայնեցնելով ֆինանսների նախարարի հետ: 

17. Հիվանդանոցային առանձին հիվանդության տեսակների գները հաշվարկվում 

են բյուջետային հայտերում տվյալ բաժանմունքում և (կամ) ծառայությունում բուժման 

մեկ օրվա միջին ծախսի, հիվանդության տվյալ տեսակի բուժման տևողության և տվյալ 

հիվանդության բարդության գործակցի արտադրյալով: Հիվանդանոցային 

բաժանմունքներում միջին գները հաշվարկվում են՝ բյուջետային հայտերում տվյալ 

բաժանմունքում և (կամ) ծառայությունում բուժման մեկ օրվա միջին ծախսի և տվյալ 

բաժանմունքում և (կամ) ծառայությունում բուժման միջին տևողության արտադրյալով: 

18. Բժշկական օգնության և սպասարկման առանձին տեսակների և 

ծառայությունների գների հաշվարկման համար նույն ծառայությունների միջին 

ցուցանիշների նկատմամբ կիրառվող բարդության գործակիցները կարող են 

տատանվել մինչև 0,5-2,0 միջակայքում: Երբ առանձին հիվանդությունների բուժման 

մեկ օրվա միջին ծախսը կրկնակի պակաս կամ կրկնակի ավելի է տվյալ ծառայության 

միջին ծախսից, ապա տվյալ հիվանդության կամ հիվանդությունների խմբի համար 

հաշվարկվում է բուժման մեկ օրվա նոր միջին ծախս, և գները որոշվում են 

հաշվարկված միջին ծախսերի բուժման տևողության միջոցով: 

19. Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի «Առողջապահություն» բաժնի 

ծրագրերի բյուջետային հայտերում ներառված միջին գների և նորմատիվների, ինչպես 

նաև տվյալ տարվա Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեով առողջապա-

հության ոլորտի համապատասխան ծրագրերի գծով նախատեսված միջոցների 

շրջանակներում նախարարը սահմանված կարգով հաստատում է հետևյալ գները` 

1) անվճար հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների 

ու հիվանդությունների բուժման գներ՝ մասնագիտացված և նեղ մասնագիտացված 

ծառայությունների տարբերակմամբ: Այն դեպքում, երբ բաժանմունքում և (կամ) 

ծառայությունում իրականացվող բժշկական օգնության և սպասարկման մի մասի 

համար հաստատված չեն բուժօգնության տեսակների և (կամ) հիվանդությունների 

համար նախատեսված գները, դրանց ֆինանսավորումն իրականացվում է տվյալ 

բաժանմունքի և (կամ) ծառայության միջին գների չափով. 

2) բաժանմունքների (ծառայությունների) միջին գներ՝ լիարժեք բժշկական 

օգնության, ցերեկային ստացիոնարի պայմաններում բժշկական օգնության և 

կարճաժամկետ բժշկական օգնության տեսակների համար բյուջետային հայտերում 

տվյալ ծրագրի համար հաշվարկված ընդհանուր ծախսերի և կանխատեսվող դեպքերի 

ընդհանուր թվաքանակի միջոցով հաշվարկվում են հիվանդանոցային 

բաժանմունքների և ծառայությունների միջին գները, որը համարվում է բաժանմունքի 

(ծառայության) ֆինանսավորման մեկ դեպքի միջին գինը. 

3) ոչ վիրահատական հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման մեկ 

հիվանդ/օրվա գներ՝ ոչ վիրահատական բժշկական օգնության և սպասարկման 

տեսակների հիվանդանոցային բժշկական օգնության փոխհատուցումը, նախարարի 

կողմից սահմանված դեպքերում, կարող է կատարվել նաև հիվանդի կողմից բուժման 

ընթացքում անցկացված փաստացի հիվանդ/օրերի դիմաց փոխհատուցմամբ, սակայն 

ոչ ավելի, քան հիվանդի բուժման ամբողջ գինը. 

4) ամբուլատոր-պոլիկլինիկական և շտապ բժշկական օգնության 

ծառայությունների պայմանագրային գումարների հաշվարկման և ֆինանսավորման 

միասնական նորմատիվներ ու գներ, որոնք կիրառվում են նույն ծառայությունն 

իրականացնող միևնույն մակարդակի բոլոր կազմակերպությունների համար. 

5) ամբուլատոր-պոլիկլինիկական և շտապ բժշկական օգնության 

ծառայությունների պայմանագրային գումարների հաշվարկման ու ֆինանսավորման 

նորմատիվներ ու գներ, որոնք կարող են կիրառվել շրջանների բնակչությանը 

բուժօգնություն տրամադրող, այլընտրանք չունեցող և հատուկ նշանակության 

կազմակերպություններում, որոնց ցանկը հաստատում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը: 

 

III. ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ  

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ  

ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 
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20. Բյուջետային ծրագրերը ձևավորվում են ամենամյա առողջապահական 

պետական նպատակային ծրագրերին համապատասխան:  

21. Արցախի  Հանրապետության պետական բյուջեում պետության կողմից 

երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման ծախսերը 

հաշվարկվում են ըստ ծրագրերի և բյուջետային հայտի ձևով՝ Արցախի  

Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով ներկայացվում է 

Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն: 

22. Ծրագրերի բյուջետային հայտում ծախսերը ներառելու նպատակով, ելնելով 

տվյալ բյուջետային տարվա համար հաշվարկված առողջապահական ծրագրերի 

ծախսերի ընդհանուր գումարից և Արցախի Հանրապետության կառավարության 

միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսված գումարից, յուրաքանչյուր ծրագրի 

համար որոշվում է անվճար բուժօգնության համար նախատեսվող գումարների չափը: 

23. Հիվանդանոցային բժշկական օգնության ծրագրերի բյուջետային ծախսերի 

հաշվարկման սկզբունքներն են` 

1) բյուջետային ծախսերը հաշվարկվում են տվյալ ծրագրով նախատեսվող դեպքերի 

թվաքանակի և ծառայությունների միջին գների միջոցով: Անհրաժեշտության դեպքում 

նախատեսվող դեպքերի թվաքանակում կատարվում են ավելացումներ կամ 

պակասեցումներ՝ համապատասխան հիմնավորումներով: Ընդ որում, որպես 

նորմատիվային ցուցանիշներ, ընդհանուր դեպքերի թվաքանակում, ցերեկային 

ստացիոնարի պայմաններում բուժօգնության դեպքերի տեսակարար կշիռն 

ընդունվում է ընդհանուր դեպքերի 10 տոկոսը, իսկ կարճաժամկետ և ցածր 

ծախսատարությամբ բուժօգնության դեպքերը՝ 20 տոկոսը. 

2) հիվանդանոցային բուժման մեկ օրվա միջին ծախսերի հաշվարկն արտացոլվում 

է՝ աշխատավարձ, դեղեր և բժշկական պարագաներ, լաբորատոր-գործիքային 

ախտորոշիչ հետազոտություններ, սնունդ, կոմունալ և տնտեսական ծախսեր 

դասակարգմամբ: Տնտեսագիտական դասակարգմամբ բաժանմունքների, 

ծառայությունների մեկ օրվա միջին ծախսերի համար հիմք են ընդունվում նախարարի 

կողմից հաստատված բժշկատնտեսագիտական չափորոշիչներով սահմանված 

համապատասխան ցուցանիշները, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ համանման 

պրոֆիլի կազմակերպություններում նախորդ տարում կատարված փաստացի 

ծախսերի միջին ցուցանիշները, որոնցում կատարվում են բյուջետային հայտով 

նախատեսվող համապատասխան փոփոխություններ. 

3) բուժման միջին տևողության ցուցանիշը հաշվարկվում է՝ տվյալ բաժանմունքում 

(ծառայությունում) նախորդ տարվա ընթացքում հիվանդների բուժման փաստացի 

ընդհանուր մահճակալ/օրերի թվաքանակը փաստացի բուժված հիվանդների 

ընդհանուր թվաքանակի վրա բաժանելու միջոցով, բայց ոչ ավելի, քան նախորդ 

տարվա Արցախի  Հանրապետության պետական բյուջեի հաշվարկման հիմքում դրված 

ցուցանիշը: 

24. Արտահիվանդանոցային բուժօգնության ծրագրերի բյուջետային ծախսերի 

հաշվարկման սկզբունքներն են` 

1) արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության շրջանակներում առողջության 

առաջնային պահպանման, մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության, նեղ 

մասնագիտացված բժշկական օգնության հաշվարկը կատարվում է տվյալ 

ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպության սպասարկման տարածքում 

գործող առողջության առաջնային պահպանման, մանկաբարձագինեկոլոգիական 

բժշկական օգնության, նեղ մասնագիտացված կաբինետների թվի ու նախարարի 

կողմից առողջության առաջնային պահպանման տվյալ տեսակների համար 

հաստատված (համաձայնեցված ֆինանսների նախարարի հետ) տարեկան 

կտրվածքով մեկ կաբինետի հաշվով միջինացված գումարի արտադրյալով, իսկ շտապ 

բժշկական օգնության ու լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների 

ծախսերի հաշվարկը կատարվում է նախորդ տարվա հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ 

կատարված փաստացի կանչերի և լաբորատոր գործիքային հետազոտությունների 

հիման վրա հաշվարկված տարեկան թվաքանակի ու մեկ կանչի, հետազոտության 

համար հաշվարկված տարեկան միջին գների արտադրյալով. 

2) ծախսի տարեկան նորմատիվները հաշվարկվում են՝ աշխատավարձի, դեղերի  և 

բժշկական պարագաների,  կոմունալ և տնտեսական ծախսերի  դասակարգմամբ. 

3) կոմունալ և տնտեսական հոդվածներով ծախսերը հաշվարկվում են՝ ելնելով 

կազմակերպությունների նախորդ տարիների փաստացի ծախսերից, ընդ որում՝ մեկ 
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կաբինետի պահպանման ծախսերը  ընդունվում են համապատասխան չափով, իսկ 

աշխատանքի վարձատրման, դեղերի և բժշկական պարագաների ծախսերի 

նորմատիվները և գները հաշվարկվում են  բոլոր  ծառայությունների  համար. 

4) աշխատավարձի ծախսերը հաշվարկվում են բժիշկների, միջին և կրտսեր 

բուժանձնակազմի համար՝ մեկ կաբինետի հաշվով, նախարարի կողմից հաստատված 

դրույքաչափերի և հաստատված հաստիքացուցակի միջոցով. 

5) բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների համար 

բյուջետային ծախսերի հաշվարկը կազմվում է գրանցված 0-18 տարեկան երեխաների և 

18 տարեկանից բարձր տարիքի բնակչության խմբերի համար: Առանձին դեպքերում 

կարող են կիրառվել նաև բնակչության սեռատարիքային այլ դասակարգումներ. 

6) մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ ծրագրի 

բյուջետային ծախսերը հաշվարկվում են մանկաբարձ-գինեկոլոգի կողմից կատարվող 

հղիների նախածննդյան և հետծննդյան հսկողության և գինեկոլոգիական 

բուժօգնության համար՝ անձնակազմի վարձատրման և կաբինետի պահպանման 

ծախսերի մասով: Հղիների նախածննդյան և հետծննդյան հսկողության համար 

գումարները հաշվարկվում են նախորդ տարում բուժօգնություն ստացած հղիների 

փաստացի թվաքանակի (հսկողության տակ գտնված հղիների ամիսների քանակ) և 

մեկ հղիի ամսական հսկողության համար հաշվարկված գումարի միջոցով: Ծախսի 

տարեկան նորմատիվում նախատեսվում են կաբինետի պահպանման և անձնակազմի 

վարձատրման ծախսերը: Մեկ կնոջ համար կաբինետի պահպանման միջին ծախսերը 

հաշվարկվում են կանանց կոնսուլտացիաներում կատարված տարեկան փաստացի 

ծախսերի և սպասարկող բուժանձնակազմի աշխատավարձի ծախսերի միջոցով. 

7) բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններում  

ներառված անվճար դեղերի տրամադրման ծախսերը հաշվարկվում են՝  համաձայն 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 28-ի N 821-Ն 

որոշմամբ սահմանված ցանկերում ներառված խմբերի թվի և մեկ բնակչին  

հատկացվող գումարի  արտադրյալով. 

8) ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության բյուջետային ծախսերը հաշվարկվում 

են պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն և 

սպասարկում ստանալու իրավունք ունեցող` բնակչության հատուկ խմբերի ցանկում 

ընդգրկված՝ գրանցված 0-18 տարեկան երեխաների և 18 տարեկանից բարձր տարիքի 

անձանց համար, նախորդ տարում մեկ անձի ավարտված դեպքի և մեկ ավարտված 

դեպքի միջին գնի արտադրյալով. 

9) զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց փորձաքննության և 

բուժման ծառայությունների բյուջետային ծախսերը հաշվարկվում են զորակոչային և 

նախազորակոչային տարիքի անձանց և մեկ բժշկական հետազոտության համար 

հաշվարկված տարեկան նորմատիվի միջոցով. 

10) օրթեզավորման մատուցման ծառայությունների համար բյուջետային ծախսերի 

հաշվարկը կազմվում է գրանցված 0-18 տարեկան երեխաների և 18 տարեկանից բարձր 

տարիքի բնակչության խմբերի համար: Այն իր մեջ ներառում է՝ օրթեզավորում և 

կորսետավորում. 

11) անգիոգրաֆիայի անցկացման ծառայությունների բյուջետային ծախսերը 

հաշվարկվում են պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության 

և սպասարկման շրջանակներում՝ յուրաքանչյուր ավարտված դեպքի համար: 
25. Բժշկական օգնության և սպասարկման պայմանագրերում ծրագրերի և 

ծառայությունների արտացոլման սկզբունքները` 

1) կազմակերպությունների հետ կնքված պայմանագրերում անվճար բժշկական 

օգնությունը և սպասարկումը արտացոլվում են Արցախի Հանրապետության 

պետական բյուջեի ծրագրերով: Ելնելով բժշկական օգնության առանձին տեսակների 

կարևորությունից՝ պայմանագրերում կարող են առանձին պայմանագրային 

գումարների չափաբաժիններ սահմանվել գերակայություն ունեցող բժշկական 

օգնության և սպասարկման առանձին տեսակների համար. 

2) պայմանագրերում արտացոլվող ծրագրերի, ծառայությունների և հիվանդության 

տեսակների համար պայմանագրային գումարները հաշվարկվում և հաստատվում են 

անվճար բուժօգնության մասով՝ սույն կարգով նախատեսված հաշվարկների հիման 

վրա. 

3) պայմանագրերում պետական պատվեր է տեղադրվում Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեի հայտում արտացոլված բժշկական օգնության 
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տեսակների համար: Պայմանագրային ընդհանուր գումարները չեն կարող 

գերազանցել Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեով առողջապահության 

ոլորտի համապատասխան ծրագրերի գծով նախատեսված միջոցների սահմանները: 

  

IV. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ,  

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  

ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 

  

26. Կազմակերպություններում հիվանդանոցային բժշկական օգնության և 

սպասարկման պայմանագրային գումարները որոշվում են և ֆինանսավորումն 

իրականացվում է` ելնելով սահմանափակված բյուջեի սկզբունքից` Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեով հաստատված առողջապահական ծրագրերին 

համապատասխան: Հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման 

պայմանագրային գումարների որոշման հիմնական սկզբունքներն են` 

1) «Տուբերկուլյոզի բժշկական օգնության ծառայություններ» ծրագրի 

պայմանագրային գումարը որոշվում է` 

ա. բժշկական օգնության և սպասարկման փաստացի կատարված ծախսերի դիմաց, 

տվյալ տեսակի համար հաստատված գներով, սակայն ոչ ավելի, քան այդ մասով 

հաստատված տարեկան պայմանագրային գումարը: «Այլ ծախսեր»-ի տարեկան 

պայմանագրային գումարները որոշվում են առանձին կազմակերպությունների 

պահպանման համար նախատեսված նորմատիվներով հաշվարկված անհրաժեշտ 

գումարի չափով, իսկ ֆինանսավորումն իրականացվում է բժշկական օգնության և 

սպասարկման տարեկան պայմանագրային գումարների համամասնությամբ, ընդ 

որում, նշված հաշվարկների համար հիմք հանդիսացող նորմատիվները հաստատում է 

նախարարը, 

բ. հակապալարախտային  դիսպանսերի համար պայմանագրային գումարները 

սահմանվում են նախահաշվային հզորությամբ հաշվարկված տարեկան 

մահճակալ/օրերի (մեկ մահճակալի տարեկան միջին ծանրաբեռնվածությունը 

սահմանում է նախարարը) և մեկ մահճակալ/օրվա համար սահմանված ծախսի 

նորմատիվի միջոցով: Ընդ որում, մեկ մահճակալ/օրվա ծախսի նորմատիվը 

հաշվարկվում է առանձին հակապալարախտային դիսպանսերի համար տարեկան 

պայմանագրային գումարից հաշվարկված մեկ մահճակալ/օրվա «Դեղերի և բժշկական 

նշանակության առարկաների, սննդի ծախսեր»-ի և «Այլ ծախսեր»-ի նորմատիվների 

հիման վրա: Ֆինանսավորումն իրականացվում է բժշկական օգնության և 

սպասարկման փաստացի կատարված ծախսերի դիմաց, սակայն ոչ ավելի, քան 

հաստատված տարեկան պայմանագրային գումարը, 

գ. հակատուբերկուլյոզային ծառայություն իրականացնող առողջապահական 

կազմակերպությունում փաստացի կատարված հիվանդ/օրերը, որոնք ենթակա են 

փոխհատուցման (ըստ բաժանմունքների), չեն կարող գերազանցել նախարարի կողմից 

սահմանված բուժման միջին տևողությունը. 

2) «Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ», «Բնակչության 

սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնության 

ծառայություններ», «Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական 

օգնության ծառայություններ», «Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության 

ծառայություններ» և «Մինչև 18 տարեկան երեխաների բժշկական օգնության 

ծառայություններ» ծրագրերով կազմակերպությունների տարեկան պայմանագրային 

գումարները որոշվում են` ելնելով տարեկան դեպքերի թվաքանակի և բաժանմունքի 

(ծառայության) համար հաշվարկված միջին գներով, սակայն ոչ պակաս, քան նախորդ 

տարվա փաստացի ֆինանսավորման գումարը, ընդ որում, նշված ծրագրերով 

հիվանդանոցային ընդհանուր դեպքերի բաշխումը կատարվում է նախարարի կողմից. 

3) շրջանային համահարթեցման ապահովման նպատակով Ստեփանակերտ  

քաղաքի և Արցախի Հանրապետության շրջանային կազմակերպությունների 

պայմանագրային գումարները հաշվարկվում են սպասարկման տարածքների 

վերաբերյալ տրամադրված հետևյալ ցուցանիշների հիման վրա` 

ա. «Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ» ծրագիր՝ 18 տարեկան և 

ավելի բարձր տարիքի բնակչության թվաքանակը, 

բ. «Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածներին բժշկական 

օգնության ծառայություններ» ծրագիր՝ ընդգրկված ամբողջ բնակչության թվաքանակը, 
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գ. «Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության 

ծառայություններ» ծրագիր՝ ամբողջ բնակչության թվաքանակը, 

դ. «Մանկաբարձագինեկոլոգիական հիվանդությունների բժշկական օգնության 

ծառայություններ» ծրագիր՝ վերարտադրողական տարիքի (15 տարեկան և ավելի 

բարձր) իգական սեռի անձանց թվաքանակը, ինչպես նաև ոչ հղի կանանց թվաքանակը, 

ե. « Մինչև 18 տարեկան երեխաներին բժշկական օգնության ծառայություններ» 

ծրագիր՝ մինչև 18 տարեկան երեխաների թվաքանակը. 

4) «Մաշկային և սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների 

բժշկական օգնության ծառայություններ», «Զորակոչային և նախազորակոչային 

տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության ծառայություններ», 

«Չարորակ նորագոյացությունների բժշկական օգնության ծառայություններ» և 

«Վերականգնողական բժշկական օգնության ծառայություններ» ծրագրերով 

կազմակերպությունների պայմանագրային գումարները որոշվում են նախորդ տարում 

փաստացի ֆինանսավորված գումարի, գների ավելացման և դեպքերի ավելացման 

նպատակով նախատեսված գումարի համամասնությամբ. 

 5) «Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և 

փորձաքննության ծառայություններ» ծրագրով կազմակերպությունների 

պայմանագրային գումարները որոշվում են նախորդ տարվա փաստացի դեպքերի 

քանակի և մեկ դեպքի համար նախատեսված գնի արտադրյալով. 

6) «Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ» 

ծրագրի համար ըստ կազմակերպությունների պայմանագրային գումարները որոշվում 

են` 

ա. ըստ բարդության աստիճանի ծնունդների կանխատեսվող թվի (նախորդ տարվա 

ծնունդների փաստացի դեպքերի թվով) և մեկ ծննդի համար հաստատված 

դիֆերենցված գնի արտադրյալով, 

բ. հղիության ախտաբանական ընթացքի հետ կապված բուժօգնության 

պայմանագրային գումարները որոշվում են նախորդ տարվա ախտաբանական 

դեպքերի փաստացի թվաքանակի և մեկ դեպքի բուժման միջին տևողությամբ 

հաշվարկված ընդհանուր հիվանդ/օրերի և մեկ հիվանդ/օրվա համար սահմանված գնի 

արտադրյալով: 

27. Հիվանդանոցային բժշկական օգնության ֆինանսավորումն իրականացվում է 

սահմանված կարգով: Ընդ որում՝ 

1) «Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ» և «Սոցիալապես 

անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածներին բժշկական օգնության 

ծառայություններ» ծրագրերի ընդհանուր գումարի շրջանակներում, կատարված 

փաստացի աշխատանքների չափով, պատվիրատուն սահմանված կարգով կատարում 

է միջծրագրային վերաբաշխումներ. 

2) «Մինչև 18 տարեկան երեխաներին բժշկական օգնության ծառայություններ»  և 

«Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության 

ծառայություններ»  ծրագրերի գումարների շրջանակներում պատվիրատուն 

սահմանված կարգով փաստացի կատարված աշխատանքների չափով նշված 

ծրագրերում կատարում է միջծրագրային վերաբաշխումներ: 

28. Արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման 

պայմանագրային գումարների որոշման հիմնական սկզբունքներն են` 

1) «Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ» 

ծրագրի շրջանակներում` 

ա. առողջության առաջնային պահպանման տեղամասային թերապևտի, 

տեղամասային մանկաբույժի համար` տվյալ ամբուլատոր-պոլիկլինիկական 

կազմակերպության կողմից սպասարկման տարածքում գործող առողջության 

առաջնային պահպանման, կաբինետների  թվի ու նախարարի կողմից առողջության 

առաջնային պահպանման տվյալ տեսակի համար սույն կարգի համաձայն 

հաստատված՝ տարեկան կտրվածքով մեկ տեղամասի հաշվարկով միջինացված 

գումարի արտադրյալով, 

բ. անվճար և  արտոնյալ պայմաններով դեղերի տրամադրման համար` տվյալ 

ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպության սպասարկման տարածքում 

գործող առողջության առաջնային պահպանման ու նեղ մասնագիտացված 

կաբինետների  կողմից  անվճար դեղի դուրս գրում կատարվում է՝ համաձայն Արցախի 

Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 28-ի N 821-Ն որոշմամբ 
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սահմանված ցանկերում ներառված խմբերին և հիվանդություններով տառապող 

անձանց. 

2) «Մասնագիտացված բժշկական օգնության ծառայություններ» ծրագրի 

շրջանակներում` մասնագիտացված արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության  

համար` տվյալ ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպության կողմից 

սպասարկման տարածքում գործող նեղ մասնագիտացված կաբինետների թվի ու 

նախարարի կողմից առողջության առաջնային պահպանման տվյալ տեսակների 

համար սույն կարգի համաձայն հաստատված՝ տարեկան կտրվածքով մեկ կաբինետի 

հաշվարկով միջինացված գումարի արտադրյալով. 

3) մանկաբարձագինեկոլոգիական (հղիների նախածննդյան և հետծննդյան 

հսկողության ու 18 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի (ներառյալ 15 տարեկան 

իգական սեռի անձինք) անձանց գինեկոլոգիական) բժշկական օգնության մասով` 

տվյալ ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպության կողմից սպասարկման 

տարածքում գործող մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության 

կաբինետների  թվի ու նախարարի կողմից առողջության առաջնային պահպանման 

տվյալ տեսակների համար սույն կարգի համաձայն հաստատված՝ տարեկան 

կտրվածքով մեկ կաբինետի հաշվարկով միջինացված գումարի արտադրյալով. 

4) «Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ» ծրագրի 

շրջանակներում կազմակերպությունների պայմանագրային գումարները որոշվում են 

նախորդ տարվա փաստացի ֆինանսավորման, գների ավելացման և դեպքերի 

ավելացման նպատակով նախատեսված գումարի հանրագումարով. 

5) «Լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների ծառայություններ» 

ենթածրագրի մասով` 

ա. առողջության առաջնային պահպանման համար իրականացվող լաբորատոր-

գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների, ինչպես նաև նախազորակոչային և 

զորակոչային տարիքի անձանց հետազոտությունների համար` տվյալ ամբուլատոր-

պոլիկլինիկական կազմակերպության կողմից գրանցված 0-18 տարեկան երեխաների, 

18 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի անձանց, նախազորակոչային և զորակոչային 

տարիքի անձանց թվաքանակի ու նախարարի կողմից առողջության առաջնային 

պահպանման տվյալ տեսակների համար սույն կարգի համաձայն հաստատված՝ 

տարեկան կտրվածքով մեկ հետազոտության հաշվարկով միջինացված գումարի 

արտադրյալով, 

բ. մանկաբարձագինեկոլոգիական բուժօգնության մասով` հղիների լաբորատոր-

գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների համար` տվյալ ամբուլատոր-

պոլիկլինիկական կազմակերպության կողմից նախորդ տարվա փաստացի 

հղի/ամիսների թվի ու նախարարի կողմից մեկ հղիի (հղի/ամիս) համար սույն կարգի 

համաձայն հաստատված հետազոտության գնի արտադրյալով, 

գ. դիսպանսերային մասնագիտացված լաբորատոր գործիքային հետազոտություն-

ների մասով պայմանագրային գումարները որոշվում են նախորդ տարում փաստացի  

ֆինանսավորված գումարի  համամասնությամբ. 

6) «Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ» ծրագրի մասով` տվյալ շտապ 

բժշկական օգնության կայանի (բաժանմունքի) սպասարկման տարածքում գրանցված 

կանչերի թվի ու նախարարի կողմից սույն կարգի համաձայն հաստատված տարեկան 

կտրվածքով մեկ կանչի  հաշվարկով միջինացված գումարների արտադրյալով. 

7) «Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և 

փորձաքննության ծառայություններ» ծրագրի մասով` 

ա. զինկոմիսարիատներին կից բժշկական հանձնաժողովներում աշխատող բժիշկ-

փորձագետների և բուժքույրերի մասով` հանձնաժողովներում ընդգրկված բժիշկ-

փորձագետների և բուժքույրերի թվի և մեկ բուժաշխատողի համար սույն կարգի 

համաձայն հաստատված աշխատավարձի արտադրյալով, 

բ. զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց հիվանդանոցային 

փորձաքննության ուղեգրման ճանապարհածախսի փոխհատուցման մասով` նախորդ 

տարվա փաստացի ծավալների չափով. 

8) «Հեմոդիալիզի անցկացման ծառայություններ» ծրագրի համար 

կազմակերպությունների պայմանագրային գումարները որոշվում են նախարարի 

կողմից` հեմոդիալիզ իրականացնող կազմակերպությունների համար հաստատված 

հիվանդների թվի, մեկ հիվանդի համար նախատեսված սեանսների միջին տարեկան 

թվի և մեկ սեանսի գնի արտադրյալով. 



137 

 

9) «Օրթեզավորման մատուցման ծառայություններ» ծրագրի համար 

կազմակերպության պայմանագրային գումարը որոշվում է նախարարի կողմից՝ 

օրթեզավորում և կորսետավորում իրականացնող կազմակերպության համար 

հաստատված հիվանդների թվի, մեկ հիվանդի համար նախատեսված օրթեզավորման 

կամ կորսետավորման միջինացված գնի արտադրյալով. 

10) «Անգիոգրաֆիայի անցկացման ծառայություններ» ծրագրի համար 

կազմակերպության պայմանագրային գումարը որոշվում է նախարարի կողմից՝ 

կորոնարոգրաֆիա և ստենտավորում իրականացնող կազմակերպության համար 

հաստատված հիվանդների թվի և մեկ հիվանդի համար նախատեսված 

ստենտավորման կամ կորոնարոգրաֆիայի միջինացված գնի արտադրյալով: 

29. Արտահիվանդանոցային բուժօգնության ֆինանսավորումն իրականացվում է` 

1) առողջության առաջնային պահպանման` տեղամասային թերապևտի, 

տեղամասային մանկաբույժի (առողջության առաջնային պահպանման մասով), 

դեռահասների սպասարկման մասնագետի, ամբուլատոր-պոլիկլինիկական 

մասնագիտացված  բժշկական օգնության մասով` ամսական կտրվածքով, տվյալ 

ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպության սպասարկման տարածքում 

գործող կաբինետների թվով` նախարարի կողմից առողջության առաջնային 

պահպանման տվյալ տեսակի համար սույն կարգի համաձայն հաստատված՝ 

ամսական կտրվածքով մեկ կաբինետի հաշվարկով տարբերակված գներով. 

2) մանկաբարձագինեկոլոգիական (հղիների նախածննդյան և հետծննդյան 

հսկողության ու գինեկոլոգիական) բուժօգնության լաբորատոր-գործիքային մասով` 

ա. գինեկոլոգիական բուժօգնության մասով` ամսական կտրվածքով, տվյալ 

ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպության կողմից սպասարկվող կանանց 

թվով` նախարարի կողմից սույն կարգի համաձայն հաստատված՝ տարեկան 

կտրվածքով կնոջ համար հաստատված մեկ հետազոտության միջինացված գնի 

արտադրյալով, 

բ. հղիների նախածննդյան և հետծննդյան հսկողության մասով` ամսական 

կտրվածքով հաշվառման մեջ գտնվող հղիների թվի ու նախարարի կողմից հղիի 

համար մեկ հետազոտության սույն կարգի համաձայն հաստատված գնի  

արտադրյալով. 

3) անվճար և արտոնյալ պայմաններով տրամադրվող դեղերի մասով` 

բնակչությանը փաստացի տրամադրված դեղերի գումարի չափով, սակայն ոչ ավելի, 

քան դեղերի տրամադրման համար հաշվարկված տարեկան պայմանագրային 

գումարը. 

4) զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բուժման և 

փորձաքննության ծառայությունների մասով` 

ա. զինկոմիսարիատներին կից բժշկական հանձնաժողովներում աշխատող բժիշկ-

փորձագետների և բուժքույրերի մասով` հանձնաժողովներում փաստացի ընդգրկված 

բժիշկ-փորձագետների և բուժքույրերի թվով` մեկ բուժաշխատողի համար նախարարի 

կողմից սույն կարգի համաձայն հաստատված գումարով, 

բ. զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց հիվանդանոցային 

փորձաքննության ուղեգրման համար ճանապարհածախսի մասով` փաստացի 

կատարված ծախսերի չափով. 

5) շտապ բժշկական օգնության ծառայության ֆինանսավորումն իրականացվում է 

փաստացի կատարված կանչերի դիմաց` հաստատված գներով, սակայն ոչ ավելի, քան 

տարեկան պայմանագրային գումարը: Ընդ որում, շտապ բժշկական օգնության 

ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների ֆինանսավորումը կարող է 

կատարվել հատուկ պայմաններով, ըստ որի՝ շտապ բժշկական օգնության 

ծառայության փաստացի կանչերի դիմաց ֆինանսավորումը կատարվում է մեկ կանչի 

համար հաստատված գներով, սակայն ոչ ավելի, քան այդ նպատակով սահմանված 

տարեկան պայմանագրային գումարը. 

6) «Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ» և  

«Մասնագիտացված բժշկական օգնության ծառայություններ» ծրագրերի տարեկան 

պայմանագրային գումարները պատվիրատուի կողմից ֆինանսավորվում են 

ամբողջությամբ: Ընդ որում, կազմակերպությունները նախարարի կողմից սահմանված 

չափորոշիչներով նախատեսված պայմանները չապահովելու հետևանքով առաջացող 

տնտեսումների գումարը կարող են ուղղել սպասարկվող բնակչությանն անվճար կամ 

արտոնյալ պայմաններով լրացուցիչ դեղերի տրամադրմանը և լաբորատոր-
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ախտորոշիչ հետազոտությունների լրացուցիչ ծավալներով ապահովմանը` 

նախարարի կողմից սահմանված կարգով: Պատվիրատուն սահմանված կարգով 

փաստացի կատարված աշխատանքների չափով նշված ծրագրերում կատարում է 

միջծրագրային վերաբաշխումներ: 

30. «Հանրային առողջապահական ծառայություններ»-ի և «Առողջապահական 

հարակից ծառայություններ և ծրագրեր»-ի մասով կազմակերպությունների 

պայմանագրային գումարները որոշվում և ֆինանսավորումը կատարվում է` 

1) «Հիգիենիկ և հակահամաճարակային փորձագիտական ծառայություններ», 

«Հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայություններ», «Հատուկ վտանգավոր 

վարակների կանխարգելման ծառայություններ» աշխատանքների մասով 

կազմակերպությունների պայմանագրային գումարները որոշվում են 

կազմակերպության փաստացի կատարված անհրաժեշտ ծախսերի  չափով, սակայն ոչ  

ավելի, քան հաստատված սահմանափակված բյուջեի ծավալը: Ֆինանսավորումն 

իրականացվում է` տվյալ կազմակերպության փաստացի  ծախսերի  չափով, սակայն ոչ 

ավելի, քան նախարարի կողմից այդ նպատակով հաստատված տարեկան 

պայմանագրային գումարի պլանային համամասնությունը.  

2) «Վարակիչ հիվանդությունների օջախների ախտահանման ծառայություններ» 

աշխատանքների շրջանակներում կազմակերպությունների պայմանագրային 

գումարները որոշվում են՝ վարակիչ հիվանդությունների ախտահանման օջախների 

փաստացի կատարված անհրաժեշտ ծախսերի չափով, սակայն ոչ ավելի, քան 

հաստատված սահմանափակված բյուջեի ծավալը: Ֆինանսավորումն իրականացվում 

է փաստացի կատարված անհրաժեշտ ծախսերի  չափով, բայց ոչ ավելի, քան տարեկան 

պայմանագրային գումարը. 

3) Իմունականխարգելման պետական ծրագրի միջոցները ձևավորվում են Արցախի  

Հանրապետության կառավարության կողմից ընդունված Իմունականխարգելման 

պետական ծրագրի դրույթներին և նորմատիվներին համապատասխան, իսկ 

ֆինանսավորումն իրականացվում է սուբսիդավորման  եղանակով. 

4) «դոնորական  արյան հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ» 

ծրագրով կազմակերպությունների պայմանագրային գումարները որոշվում են 

նախարարի կողմից սահմանված կարգով` Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջեի համապատասխան ծրագրերի տարեկան գումարների շրջանակներում: 

31. Պայմանագրային գումարներում տարվա ընթացքում փոփոխությունները և 

վերաբաշխումները կատարվում են` 

1) տարվա ընթացքում կազմակերպությունների կառուցվածքային փոփոխության, 

բաժանմունքների և ծառայությունների ավելացման (պակասեցման), գործող 

հզորությունների ավելացման (պակասեցման), տարվա ընթացքում հիվանդների 

տեղաշարժման արդյունքում հոսպիտալացման ավելացման (պակասեցման) դեպքե-

րում` կազմակերպությունում հիվանդների կանխատեսվող թվի համամասնությամբ. 

2) տարվա ընթացքում կազմակերպությունների պայմանագրային գումարների 

վերաբաշխումները կատարվում են ըստ անհրաժեշտության` ծրագրերի ընդհանուր 

գումարների (ծրագրերում առկա մնացորդներ և կանխատեսվող տնտեսումներ) 

սահմաններում. 

3) սույն կետով նախատեսված վերաբաշխումները կատարվում են` 

ա. նախարարի հրամանով` պակասեցվում են կազմակերպությունների տարեկան 

պայմանագրային գումարների կանխատեսվող թերակատարումները, 

բ. նախարարի հրամանով` կանխատեսվող գերակատարումների չափով 

ավելացվում են պայմանագրային գումարները, սակայն ոչ ավելի, քան ծրագրային 

պայմանագրային գումարի 10 տոկոսը, 

գ. նախարարի հրամանի համաձայն կազմակերպություններում տարեկան 

պայմանագրային գումարների ավելացման ընդհանուր գումարը չի կարող գերազանցել 

ընդհանուր պայմանագրային գումարի 5 տոկոսը, 

դ. սույն ենթակետի «բ» և «գ» պարբերություններով սահմանված գումարներից 

ավելի լինելու դեպքում պայմանագրային գումարի վերաբաշխումները կատարվում են 

նախարարի կողմից` ֆինանսների նախարարի համաձայնությամբ. 

4) սույն կարգի սահմանված ծրագրային վերաբաշխումները կատարվում են 

կազմակերպությունների կողմից ներկայացված փաստացի ծախսերի չափով՝ տվյալ 

ծրագրերի տարեկան ընդհանուր պայմանագրային գումարների շրջանակներում: 



139 

 

32. Պետական մասնակցությամբ կազմակերպություններում ֆինանսական հոսքերի 

կառավարումն իրականացվում է հետևյալ կարգով` 

1) պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և 

սպասարկման տարեկան ծավալի ու տվյալ տարվա ընթացքում առողջապահական 

կազմակերպությունում այլ աղբյուրներից կանխատեսվող եկամուտների 

շրջանակներում կազմվում և հիմնադրի լիազորություններն իրականացնող մարմնի 

կողմից հաստատվում է բժշկական կազմակերպության եկամուտների և ծախսերի 

տարեկան նախահաշիվը, և վերահսկվում է դրանց կատարման ընթացքը: Այն 

դեպքում, երբ տարեկան նախահաշվով կանխատեսվող եկամուտները չեն ապահովում 

կազմակերպության գործունեության համար անհրաժեշտ նվազագույն ծախսերը, ապա 

հիմնադրի կողմից նախարարին են ներկայացվում առաջարկություններ` համատեղ 

քննարկելու և միջոցներ ձեռնարկելու վճարովի ծառայությունների և այլ մուտքերի  

համար. 

2) տարեկան եկամուտները հաշվարկվում են սույն կարգով հաշվարկված և այլ 

աղբյուրներից կանխատեսվող եկամուտների չափով: Ընդ որում, անվճար բժշկական 

օգնության և սպասարկման դիմաց ֆինանսական մուտքերը կանխատեսվում են 

Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի «Առողջապահություն» 

բաժնով նախատեսված ծախսերի կատարման եռամսյակային համամասնությամբ. 

3) տարեկան ծախսերի ծավալները որոշվում են բժշկական օգնության և 

սպասարկման կանխատեսվող եկամուտների շրջանակներում: Ծախսերի 

կառուցվածքը որոշվում է հետևյալ կողմնորոշիչ չափանիշներով` 

ա. դեղերի, վիրակապական միջոցների, բժշկական պարագաների ձեռքբերման և 

տեխնիկական սպասարկման ծախսերը նախատեսվում են` ելնելով բժշկական 

կազմակերպության ուղղվածության, հիվանդների բուժման համար անհրաժեշտ 

դեղերի պահանջի ապահովման, լաբորատոր-ախտորոշիչ նյութերի ձեռքբերման, 

սարքավորումների տեխնիկական վիճակի ապահովման ծախսերի չափից, 

բ. սննդի ծախսերը նախատեսվում են միայն հիվանդանոցային բուժօգնություն 

պահանջող կազմակերպություններում և բաժանմունքներում, որտեղ սննդով 

ապահովումը կատարվում է հիվանդի պահանջով,  

գ. էլեկտրաէներգիայի, ջրմուղ-կոյուղու, ջեռուցման, կապի և մյուս ծախսերը 

սահմանվում են տարածաշրջանի համանման պրոֆիլի կազմակերպություններում` 

մեկ հիվանդի հաշվարկով, նախորդ տարվա փաստացի կատարված ծախսերի 

նվազագույնի չափով. 

4) կազմակերպությունում ստացված ֆինանսական մուտքերը, անկախ 

ֆինանսավորման աղբյուրից, հաշվառվում են ընդհանուր դրամարկղում և առաջին 

հերթին ուղղվում են կոլեկտիվի անդամների աշխատանքի վարձատրությանը, 

հարկային պարտավորությունների մարմանը, դեղերի ապահովմանը և այլ 

առաջնահերթ ծախսերի համամասնական կատարմանը: 

  

V. ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԳԸ 

 

33. Կազմակերպություններն անվճար հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային 

բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում իրականացված 

աշխատանքների մասին պատվիրատուին ներկայացնում են ամսական էլեկտրոնային 

հաշվետվություններ, որոնց ձևերը հաստատվում են նախարարի կողմից, իսկ 

հաշվետվությունները ներկայացնելու կարգը և ժամկետները սահմանվում են 

պատվիրատուի և կազմակերպությունների միջև կնքվող «Պետության կողմից 

երաշխավորված անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և 

սպասարկման մատուցման մասին» պայմանագրերով` քաղաքացիական օրենսգրքով 

նախատեսված կարգով: 

34. Կազմակերպությունները պատվիրատուին են ներկայացնում նաև Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշումներով կամ այլ իրավական ակտերով 

սահմանված հաշվետվություններ: 

35. Կազմակերպությունները բժշկական օգնության և սպասարկման 

աշխատանքները կատարում են պատվիրատուի կողմից սահմանված 

պայմանագրային գումարի ամսական համամասնությունների չափով: Ընդ որում, 
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ամսական համամասնությունները սահմանվում են` հաշվի առնելով 

կազմակերպությունների կողմից ներկայացվող առաջարկությունները: 

36. Պատվիրատուին ներկայացվող ամսական հաշվետվություններում ներառվում 

են կատարված փաստացի աշխատանքների ծավալները, սակայն ոչ ավելի, քան 

պայմանագրով նախատեսված ամսական համամասնությունների գումարը: 

37. Կազմակերպությունները պատվիրատուին սահմանված կարգով ներկայացնում 

են տեղեկատվություն պայմանագրային գումարի ամսական համամասնությունները 

գերազանցած բժշկական օգնության դեպքերի և գումարի մասին, որի համար 

պատվիրատուն կատարում է հաշվառում: 

38. Կատարված աշխատանքների վերաբերյալ պատվիրատուին ներկայացվող 

ամսական հաշվետվություններում ներառվում են պայմանագրում նախատեսված 

հաշվետու տարվա ընթացքում իրականացված բժշկական օգնության և սպասարկման 

ծավալները: 

39. Ներկայացված հաշվետվություններում ներառվում են կազմակերպությանը 

թույլատրված բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակները՝ սույն կարգի 

համաձայն նախարարի կողմից հաստատված գներով: Բժշկական օգնության և 

սպասարկման ոչ լիարժեք ծավալների տրամադրման դեպքում փոխհատուցումը 

կատարվում է ոչ լրիվ գներով և կիրառվում են տույժեր՝ պայմանագրով սահմանված 

կարգով: 

40. Կազմակերպությունների կողմից կատարված աշխատանքների վերաբերյալ 

ներկայացված ամսական հաշվետվությունները վերահսկվում են պատվիրատուի 

կողմից: Վերահսկողությունը կատարվում է հաշվետվությունը ներկայացնելու պահին՝ 

համակարգչային ծրագրի և հաշվետվությունն ընդունող մասնագետի կողմից, 

ներկայացված հաշվետվություններում ուսումնասիրությունների ու մոնիթորինգի և 

կազմակերպություններում փաստաթղթային ստուգումների միջոցով: Նախարարը 

սահմանում է ստուգման յուրաքանչյուր փուլում պարտադիր հսկման ենթակա 

հաշվետվությունների տվյալների ցանկը և հսկման ենթակա հաշվետվությունների 

ընտրության կարգը: 

41. Կատարված աշխատանքների վերաբերյալ կազմակերպությունների կողմից 

պատվիրատուին ներկայացված հաշվետվությունների ստուգման կարգն ու 

պայմանները սահմանում է նախարարը: 

42. Պատվիրատուին ներկայացված ընթացիկ տարվա հաշվետվություններում 

հայտնաբերված` պակաս վճարված գումարները ճշտվում և փոխհատուցվում են 

տարվա ընթացքում, իսկ նախորդ տարիների հաշվետվություններում հայտնաբերված` 

պակաս վճարված գումարները փոխհատուցման ենթակա չեն: 

43. Պատվիրատուին ներկայացված ընթացիկ տարվա հաշվետվություններում 

հայտնաբերված` ավելի վճարված գումարները պակասեցվում են տարվա ընթացքում 

ներկայացված աշխատանքների ծավալներից, իսկ նախորդ տարիների 

հաշվետվություններում հայտնաբերված` ավելի վճարված գումարները 

կազմակերպության կողմից փոխանցվում են Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջեի եկամուտների համապատասխան հաշվին: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                         Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 3 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1518-Ն որոշման 

  

Կ Ա Ր Գ 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ  

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ  

ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԵՐԹԱԳՐՄԱՆ 

 

1. Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական 

կազմակերպություններում պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական 

օգնության և սպասարկման շրջանակներում ծառայություններն իրականացվում են 

տվյալ կազմակերպության տարեկան պայմանագրային գումարի շրջանակներում՝ 

ամսական կտրվածքով հաստատված տվյալ ծրագրի համամասնությունների չափով: 

2. Պայմանագրային գումարի ամսական համամասնության սպառման դեպքում 

բժշկական կազմակերպությունը բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականաց-

նում է հերթագրման եղանակով` բացառությամբ հետևյալ ծառայությունների` 

1) անհետաձգելի բժշկական օգնություն. 

2) Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված՝ 

շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդությունների բժշկական օգնություն. 

3) հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնություն. 

4) նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնություն և 

սպասարկում, այդ թվում՝ փորձաքննություն. 

5) ծննդօգնություն. 

6) արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն (բացառությամբ 

մասնագիտացված ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության և դժվարամատչելի 

ախտորոշիչ հետազոտությունների): 

3. Հիվանդների հերթագրման դեպքում բժշկական կազմակերպությունը 

հիվանդներին ապահովում է անվճար բժշկական (մասնագիտական) և դեղորայքային 

բուժման վերաբերյալ անհրաժեշտ խորհրդատվությամբ: 

4. Հիվանդները, մինչև հերթագրմամբ բժշկական օգնություն ստանալու ժամկետը, 

անվճար բժշկական օգնություն կարող են ստանալ պետության կողմից 

երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող այլ 

կազմակերպություններում: 

5. Ելնելով սույն կարգի պահանջներից՝ բժշկական կազմակերպության ղեկավարն 

իր հրամանով պետք է հաստատի հիվանդների հերթագրման ներքին կարգ՝ ներառյալ 

հերթագրման մասնագիտական հանձնաժողովի կազմը և գործունեության 

կանոնակարգը, ընդ որում, հանձնաժողովը ղեկավարում է բժշկական 

կազմակերպության տնօրենը կամ բուժական գծով տեղակալը: 

6. Հերթագրումը կատարվում է ըստ դիմելիության ժամկետների, որի վերաբերյալ 

հիվանդներին տրվում է բժշկական կազմակերպության կնիքով (վերջինիս առկայու-

թյան դեպքում) հերթագրման թերթիկ և կատարվում է գրառում անվճար բժշկական 

օգնության իրավունք ունեցող հիվանդների հերթագրման մատյանում (NN 1 և 2 ձևեր): 

7. Հերթագրված հիվանդների բուժման ժամանակացույցը (հերթը) կարող է փոփո-

խվել միայն հիվանդի առողջական վիճակից ելնելով և հիվանդին կարող է արտահերթ 

բժշկական օգնություն տրամադրվել համապատասխան բժշկական ցուցումների 

առկայության դեպքում, որի մասին որոշումն ընդունվում է հանձնաժողովի կողմից` 

անհրաժեշտ մասնագետների ներգրավմամբ, ընդ որում, հանձնաժողովի որոշման 

մասին համապատասխան նշում է կատարվում հերթագրման մատյանում: 

8. Հերթագրված հիվանդներն իրենց բժշկական օգնության ժամկետի մասին 

տեղեկացվում են գրավոր, հեռախոսով կամ կապի այլ միջոցներով (հիվանդի կամ նրա 

հարազատի համաձայնությամբ): 

9. Բժշկական կազմակերպությունը բնակչությանն ապահովում է հիվանդների 

հերթագրման կարգի, հերթագրման հանձնաժողովի գործունեության կարգի և կազմի, 

հերթագրման ցուցակների, այդ թվում՝ պայմանագրային գումարի եռամսյակային 

համամասնության սպառման վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ` այն 

փակցնելով բժշկական կազմակերպության ընդունարանում՝ տեսանելի տեղում: 
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10. Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և 

սպասարկման իրավունք ունեցող` հերթագրված կամ հերթագրման ենթակա 

հիվանդներին հերթագրման կարգից դուրս` արտահերթ բժշկական օգնությունն 

իրականացվում է վճարովի հիմունքներով, տվյալ բժշկական կազմակերպությունում 

սահմանված կարգով և գներով, հիվանդի կամ նրա հարազատի տեղեկացված գրավոր 

համաձայնությամբ: 

 
Ձև N 1 

 

Մ Ա Տ Յ Ա Ն 

 ԱՆՎՃԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ  

ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԵՐԹԱԳՐՄԱՆ 

  

NN 

ը/կ 

Ազգանունը, անունը, 

հայրանունը 

Բնակու-

թյան 

վայրը 

Ախտո-

րոշումը 

Ուղեգրող 

կազմակեր-

պության 

անվանումը 

Դիմելու 

ամսա-

թիվը 

Նախատեսվող 

ընդունման 

ամսաթիվը 

Այլ 

նշում-

ներ 

                

                

                

  

Ձև N 2  

Բժշկական կազմակերպության անվանումը 

____________________________________________________________________________ 

  

Հ Ե Ր Թ Ա Գ Ր Մ Ա Ն   Թ Ե Ր Թ Ի Կ  N _____ 

  

Ամսաթիվը__________________________________________________________________ 

Ազգանունը, անունը__________________________________________________________ 

Բնակության վայրը __________________________________________________________ 

Նախատեսվող ընդունման ամսաթիվը _________________________________________ 

Հիվանդը կամ նրա հարազատը _______________________________________________ 
                                                                                                                                                   (ստորագրությունը) 

Բժշկական կազմակերպության ղեկավար ______________________________________ 

                                                                                          (ստորագրությունը) 

Կ.Տ. 

____________________________________________________________________________ 

կտրման գիծը 

                                                                Հիվանդին տրվող կտրոն 

Բուժհաստատության անվանումը 

____________________________________________________________________________ 

  

Հ Ե Ր Թ Ա Գ Ր Մ Ա Ն   Թ Ե Ր Թ Ի Կ  N ____ 

  

Ամսաթիվը__________________________________________________________________ 

Ազգանունը, անունը__________________________________________________________ 

Բնակության վայրը __________________________________________________________ 

Նախատեսվող ընդունման ամսաթիվը _________________________________________ 

Հիվանդը կամ նրա հարազատը _______________________________________________ 
                                                                                                                                              (ստորագրությունը) 

Բժշկական կազմակերպության ղեկավար_______________________________________ 

                                                                                       (ստորագրությունը) 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

30 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1520-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ 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. 
2. «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, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի 

դեկտեմբերիի 11-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1520–Ն որոշման 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 

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

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազար ՀՀ դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի գործառա-

կան դասակարգման բաժինների, 

խմբերի և դասերի, ֆինանսավոր-

վող ծրագրերի և վերջիններս 

իրականացնող մարմինների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը 

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

 ամիս 
Տարի 

        ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 

այդ թվում` 
- - - - 

10     
10

00 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
- - - - 

  9   
10

20 

Սոցիալական պաշտպանություն 

(այլ դասերին չպատկանող) 
- - - - 

    

2   Սոցիալական պաշտպանությանը 

տրամադրվող օժանդակ 

ծառայություններ (այլ դասերին 

չպատկանող) 

- - - - 

    

  01 Սոցիալական ապահովության 

առանձին ծրագրերի վճարման 

հետ կապված ծառայություններ 

- - - (14 257,0) 

    

    ԱՀ աշխատանքի, 

 սոցիալական և միգրացիայի 

հարցերի նախարարություն 

- - - (14 257,0) 

      05 Ժամանակավոր 

անաշխատունակության և 

մայրության նպաստներ  

- - - 14 257,0 

        ԱՀ աշխատանքի,  

սոցիալական և միգրացիայի 

հարցերի նախարարություն 

- - - 14 257,0 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

30 դեկտեմբերի 2021թ.                                                              N 1521-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 19-Ի N 385-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ԼՐԱՑՈՒՄ 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 2014 

թվականի հունիսի 19-ի «Պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման 

գործակիցները սահմանելու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 709 և 2009 թվականի 

հունվարի 29-ի N 33-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 385-Ն 

որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետով սահմանված N 1 հավելվածում «ԱՀ 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ» բաժնից հետո լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ նոր բաժին. 

« 
  ԱՀ ՋՐԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵ     

44.1 Կապիտալ շինարարության վարչության պետ 5.71 

44.2 Կապիտալ շինարարության վարչության բաժնի պետ 4.70 

44.3 Կապիտալ շինարարության վարչության գլխավոր մասնագետ 3.21 

44.4 Կապիտալ շինարարության վարչության առաջատար մասնագետ 2.75 

44.5 
Կապիտալ շինարարության վարչության առաջին կարգի 

մասնագետ 
2.02 

»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի 

հուլիսի 30-ից մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ծագած 

հարաբերությունների վրա: 

  

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ             Ա.  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2021 թվականի դեկտեմբերի 24-ի 

 

«ԳԱՆՁԱՍԱՐ ՕՊԵՐԱՏՈՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ 

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 77-Ա 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» օրենքի 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ,            

31-րդ հոդվածները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 53-Ն որոշմամբ 

հաստատված կարգը՝ Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը  կարգավորող պետական 

հանձնաժողովը  ո ր ո շ ու մ  է.  

1. Բավարարել «Գանձասար Օպերատոր» փակ բաժնետիրական 

ընկերության ներկայացրած հայտը և տրամադրել էլեկտրաէներգետիկական 

համակարգի օպերատորի ծառայության մատուցման լիցենզիա՝ 2022 

թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը ժամկետով:  

2. Սահմանել «Գանձասար Օպերատոր» փակ բաժնետիրական ընկե-

րության էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի ծառայության 

մատուցման լիցենզիայի պայմանները՝ համաձայն հավելվածի։ 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի դեկտեմբերի 25-

ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                   Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

 

2021 թվականի դեկտեմբերի 24 

ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության հանրային  

ծառայությունները  և տնտեսական մրցակցությունը  

կարգավորող պետական հանձնաժողովի 

 2021 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 77-Ա որոշման 

 

 

«Գանձասար Օպերատոր» փակ բաժնետիրական ընկերության 

էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի 

ծառայության մատուցման լիցենզիայի 

 

Պայմանները 

 

(Լիցենզիա  ԼԷ N 0004՝ տրված Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 77-Ա որոշմամբ) 

 

1. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

1. Սույն լիցենզիայում օգտագործված հասկացություններն են. 

1) Արտադրող՝ էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա 

ունեցող իրավաբանական անձ. 

2) Շուկայի կանոններ՝ Հանձնաժողովի կողմից հաստատված 

էլեկտրաէներգետիկական շուկայի առևտրային և ցանցային կանոնները, որոնցով  

կանոնակարգվում  են էլեկտրաէներգետիկական մանրածախ շուկայի մասնակիցների 

առևտրային փոխհարաբերությունները, ինչպես նաև հաղորդման և բաշխման ցանցերի 

զարգացման պլանավորման, կառավարման, կարգավարման և այդ ցանցեր մուտքի 

ապահովման հետ կապված հարաբերությունները. 

3) Լիցենզիա՝ Հանձնաժողովի  կողմից լիցենզավորված անձին տրված սույն 

փաստաթուղթը, որը հավաստում է վերջինիս իրավունքը և պարտականությունը սույն 

լիցենզիայով սահմանված տարածքում և պայմաններով իրականացնելու էլեկտրա-

էներգետիկական համակարգի օպերատորի ծառայության մատուցման լիցենզավոր-

ված գործունեություն. 

4) Լիցենզավորված անձ՝ «Գանձասար Օպերատոր» փակ բաժնետիրական 

ընկերություն. 

5) Հանձնաժողով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական  հանձնաժողով. 

6) Սակագին՝ էլեկտրական էներգիայի և (կամ) հզորության միավորի վաճառքի, 

էլեկտրաէներգետիկայի բնագավառում լիցենզավորված գործունեությամբ մատուցվող 

ծառայությունների համար Հանձնաժողովի կողմից «էներգետիկայի մասին» օրենքին 

համապատասխան սահմանված գին կամ վճար. 

7) Ռելեական պաշտպանություն՝  ավտոմատ սարքվածքների համալիր, որը 

նախատեսված է վթարային իրավիճակներում էլեկտրաէներգետիկական համակարգի 

վնասված տարրերի արագ ախտորոշման և էլեկտրաէներգետիակական համակարգից 

առանձնացման համար՝ ամբողջ   էլեկտրաէներգետիկական համակարգի բնականոն 

աշխատանքի ապահովման նպատակով. 

8) Հակավթարային ավտոմատիկա՝ սարքվածքների համախումբ, որը ապահովում 

է էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ռեժիմների կառավարման 

գործողությունների իրականացում' էլեկտրաէներգետիկական համակարգի վթարային 

ռեժիմների ախտորոշման, զարգացման կանխարգելման և վերացման նպատակով. 

9) Ֆորս մաժոր (անհաղթահարելի ուժ)՝ արտակարգ և անկանխելի դեպքերն ու 

հանգամանքները, որոնք ստեղծվել են Կողմերի կամքից անկախ, ներառյալ (սակայն 

չսահմանափակվելով դրանցով) բնական աղետները, բնության ուժերի արտասովոր 

ուժեղ դրսևորումները, ինչպես, օրինակ, ջրհեղեղները, երկրաշարժերը, փոթորիկները, 

պտտահողմերը, ինչպես նաև սաբոտաժային գործողություններ, ահաբեկչություններ, 

պատերազմներ, ապստամբություններ, հասարակական անկարգություններ, 

գործադուլներ, որոնք խոչընդոտում են Լիցենզավորված անձի գործունեությանը կամ 
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հանգեցնում նրա ստանձնած ցանկացած պարտավորության կատարման ձգձգման 

կամ դադարեցման՝ հակառակ նրանց գործադրված ջանքերի՝ խուսափելու, 

թուլացնելու կամ վերացնելու այդ ուժերի ազդեցությունը:   

 

2. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 

 

2. Լիցենզիան ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից: 

3. Լիցենզիան գործում է մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը: 

 

3. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈԻԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ 

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ 

 

4. Լիցենզավորված գործունեության աշխարհագրական տարածքը Արցախի 

Հանրապետության տարածքն է: 

 

4. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱԶՄՈՂ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

5. Լիցենզավորված անձին իրավունք է տրվում և պարտավորեցվում է 

էլեկտրաէներգետիկական համակարգում մատուցել էլեկտրաէներգետիկական 

համակարգի օպերատորի ծառայություն՝ հետևյալ գործառույթներով. 

1) էլեկտրաէներգետիկական համակարգում կարճաժամկետ պլանավորում և 

կարգավարում. 

2) էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատիվ կառավարում. 

3) էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի զարգացման պլանավորում. 

4) տարածաշրջանային էլեկտրաէներգետիկական համակարգերի հետ Արցախի 

Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական համակարգի զուգահեռ աշխատանքի 

ապահովում. 

5) էլեկտրաէներգետիկական համակարգում՝ համաձայն Լիցենզիայի 

պայմանների և Շուկայի կանոնների, իր օպերատիվ ենթակայության ներքո գտնվող 

Ռելեական պաշտպանության և Հակավթարային ավտոմատիկայի սարքվածքների 

նախադրվածքների հաշվարկում, առաջադրում և դրանց կատարման վերահսկում. 

6) հաճախականության և փոխհոսքերի կարգավորման, հաշվեկշռման ինչպես 

նաև համակարգային ծառայություններ մատուցելու համար նախատեսված 

տեղակայանքների պատրաստականության ստուգում. 

7) էլեկտրաէներգետիկական համակարգում կրիտիկական (վթարային) 

իրավիճակներում էլեկտրամատակարարման սահմանափակումների ծրագրերի 

կիրառման վերաբերյալ որոշումների կայացում. 

8) հաղորդման ցանցին նոր կամ վերակառուցվող էներգատեղակայանքների և 

սարքավորումների միացման տեխնիկական պայմանների և միացման 

գործողությունների ծրագրի վերաբերյալ համաձայնության տրամադրում. 

9) էլեկտրական էներգիայի (հզորության) միջպետական առևտրի խթանման և 

տարանցման ապահովման նպատակով համագործակցություն այլ երկրների 

համապատասխան կազմակերպությունների հետ. 

10) Շուկայի կանոններով նախատեսված այլ գործառույթներ: 

6. Լիցենզիայի պայմանների 5-րդ կետի 1-7-րդ ենթակետերով ամրագրված 

գործառույթները Լիցենզավորված անձն իրականացնում է բացառիկ իրավունքով: 

7. Առանց Հանձնաժողովի հետ համաձայնեցնելու Լիցենզավորված անձն 

իրավունք չունի լիցենզավորված գործունեությանն առնչվող որևէ իրավունք կամ 

պարտականություն պայմանագրային կամ այլ հիմունքներով ամբողջովին կամ 

մասնակի օտարելու, զիջելու, գրավ դնելու կամ փոխանցելու մեկ այլ անձի: 

8. Լիցենզիայի պայմանների 5-րդ կետով նախատեսված գործառույթների 

իրականացման համար Լիցենզավորված անձն իրավունք ունի Շուկայի կանոններով 

սահմանված կարգով ազատ մուտք գործելու էլեկտրաէներգետիկական շուկայի 

մասնակցիների տնօրինության տակ գտնվող տարածքներ, պահանջելու և ստանալու 

անհրաժեշտ տեղեկատվություն: 
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5. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

9. Լիցենզավորված անձի գործունեությունը պետք է համապատասխանի 

Լիցենզիայի, «էներգետիկայի մասին» օրենքի, Շուկայի կանոնների, Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրության, այլ իրավական ակտերի և Հանձնաժողովի 

ընդունած իրավական ակտերի պահանջներին: 

10. Լիցենզավորված անձը, համագործակցելով շուկայի մասնակիցների հետ, 

մշակում է էլեկտրաէներգետիկական շուկայի հաղորդման ցանցային կանոնները, 

էլեկտրաէներգետիկական համակարգի անվտանգության և հուսալիության 

ցուցանիշները և ներկայացնում Հանձնաժողովի հաստատմանը: 

11. Լիցենզավորված անձը վերլուծում է էլեկտրաէներգետիկական շուկայի 

գործունեությունը, քննարկում իր իրավասությունների շրջանակին առնչվող 

վիճահարույց հարցերը, առաջարկություններ մշակում Հանձնաժողովի կողմից 

սահմանված համապատասխան փաստաթղթերում փոփոխություններ մտցնելու 

վերաբերյալ: 

12. Արտադրողներին կարգավարելիս՝ Լիցենզավորված անձը ձեռնարկում է բոլոր 

անհրաժեշտ միջոցները, որոնք կհանգեցնեն սպառողների համար նվազագույն 

ծախսումներով էլեկտրական էներգիայի արտադրությանը և հաղորդմանը՝ հաշվի 

առնելով Արտադրողներին տրված էլեկտրական էներգիայի գնման երաշխիքները: 

13. Լիցենզավորված անձը վթարային (կրիտիկական) իրավիճակում պարտավոր 

է ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները համակարգի հուսալի և անվտանգ 

աշխատանքը հնարավորին սեղմ ժամկետում վերականգնելու համար: 

14. Լիցենզավորված անձը Լիցենզիայով սահմանված գործառույթներն 

իրականացնելիս պարտավոր է շուկայի առուվաճառքի կետերում ապահովել 

վաճառվող էլեկտրաէներգիայի որակը՝ համաձայն տեխնիկական  կանոնակարգերի: 

15. Լիցենզիայի գործողությունը չի տարածվում Լիցենզավորված անձի հետ 

համատեղ, այդ թվում՝ համատեղ գործունեության պայմանագրով գործունեություն 

իրականացնող այլ անձանց, ինչպես նաև Լիցենզավորված անձի մասնակցությամբ 

հիմնադրված կամ գործող իրավաբանական անձանց վրա: 

16. Լիցենզավորված անձի և էներգետիկայի բնագավառում գործունեության 

լիցենզիա ունեցող այլ անձանց միջև կնքված պայմանագրերը պետք է 

համապատասխանեն Հանձնաժողովի սահմանած պայմանագրերի օրինակելի ձևերին 

և (կամ) պարտադիր պայմաններին: 

17. Լիցենզավորված անձն առանց Հանձնաժողովի թույլտվության չի կարող 

դառնալ էներգետիկայի բնագավառում լիցենզիա ունեցող մեկ այլ անձի 25 տոկոս և 

ավելի մաս կազմող բաժնետեր, փայատեր կամ միավորվել լիցենզիա ունեցող մեկ այլ 

անձի հետ: 

18. Լիցենզավորված անձի կանոնադրական կապիտալում 25 տոկոս և ավելի 

մասնակցություն ունեցող բաժնետերը կամ փայատերը առանց Հանձնաժողովի 

թույլտվության իրավունք չունի ձեռք բերելու Լիցենզավորված անձի կամ 

էներգետիկայի բնագավառում մեկ այլ գործունեության լիցենզիա ունեցող անձի 25 

տոկոս և ավելի բաժնետոմս, բաժնեմաս կամ ունենալու փայամասնակցություն, 

ինչպես նաև վաճառելու 25 տոկոս և ավելի բաժնետոմսեր: 

19. Լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ 

հիմնական գույքը վաճառելու կամ գույքի նկատմամբ իրավունքը որևէ այլ կերպ 

փոխանցելու համար Լիցենզավորված անձը դիմում է Հանձնաժողով՝ 

համաձայնություն ստանալու նպատակով: 

20. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված 

գործունեության մեջ ներգրավված շենքերի, շինությունների, տեղեկատվական բազայի 

և այլ գույքի մատչելիությունը Հանձնաժողովի ներկայացուցիչների, իսկ Շուկայի 

կանոններով նախատեսված դեպքերում՝ նաև էներգետիկայի բնագավառում 

լիցենզավորված այլ անձանց համար: 

21. Լիցենզավորված անձը, ներդրումներ կատարելու մտադրության դեպքում, 

պարտավոր է սահմանված կարգով Հանձնաժողովի համաձայնեցմանը ներկայացնել 

ներդրումային ծրագրերը՝ հետագա Սակագնում ներդրումների լրիվ կամ մասնակի 

ներառման կամ մերժման նպատակով: 

22. Լիցենզավորված անձը Հանձնաժողովի սահմանած կարգով Հանձնաժողով է 

ներկայացնում ֆինանսական և տեխնիկատնտեսական հաշվետվություններ և 
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տեղեկատվություններ: 

23. Լիցենզավորված անձի կողմից Հանձնաժողով ներկայացված 

տեղեկատվությունը հրապարակային է, եթե դրանք Լիցենզավորված անձի կողմից չեն 

համարվում գաղտնի և նշված չեն որպես «ընկերությանը վերաբերող 

գաղտնապահական տեղեկատվություն»՝ «էներգետիկայի մասին» օրենքի համաձայն: 

Լիցենզավորված անձն իրավունք ունի ապացուցելու, որ իր ներկայացրած տվյալների 

(ներառյալ՝ «ընկերությանը վերաբերող գաղտնապահական տեղեկատվության») 

հրապարակումը կարող է վնասել ընկերության մրցակցային գործունեության շահերին, 

որը գերակա է հրապարակման հասարակական շահից: Հանձնաժողովն իրավասու է 

ընդունելու կամ մերժելու նման տեղեկատվության հրապարակման վերաբերյալ 

Լիցենզավորված անձի խնդրանքը: 

24. Լիցենզավորված անձը պատասխանատվություն է կրում Հանձնաժողով 

ներկայացրած լիցենզավորված գործունեության մասին հաշվետվությունների և այլ 

տեղեկատվության հավաստիության համար: 

25. Լիցենզավորված անձի գործունեության հաշվապահական հաշվառումը,   

հաշվետվությունները և տեղեկատվությունները պետք է համապատասխանեն 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրության և Հանձնաժողովի իրավական ակտերի 

պահանջներին: 

26.  Լիցենզավորված գործունեության հաշվապահական հաշվառումը և հաշվետ-

վությունը պետք է առանձնացված լինեն Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող 

այլ գործունեության հաշվապահական հաշվառումից և հաշվետվությունից: 

27.  Լիցենզավորված անձը յուրաքանչյուր տարի պարտավոր է իրականացնել 

նախորդ տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ և աուդիտորական 

եզրակացությունն ու հաշվետվությունը ներկայացնել Հանձնաժողով: 

28. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել իր մոտ 

կայացած աուդիտորական կամ իրավասու մարմինների ստուգման 

եզրակացությունները: 

29. Լիցենզավորված անձի սակագինը սահմանում է Հանձնաժողովը՝ օրենքով 

սահմանված կարգով: Լիցենզավորված անձը կարող է կիրառել Հանձնաժողովի 

սահմանած Սակագնից  ավելի ցածր սակագին, պայմանով, որ չի վտանգում կամ չի 

վտանգի լիցենզավորված գործունեությունը և եթե այդ իջեցումը կատարվում է 

Լիցենզավորված անձի շահույթի հաշվին: Սակագների նման իջեցման դեպքում նոր 

Սակագներ սահմանելիս Հանձնաժողովը հաշվի չի առնում Սակագների իջեցման 

հետևանքով Լիցենզավորված անձի հնարավոր վնասները: 

30.  Լիցենզավորված անձն առանց Հանձնաժողովի համաձայնության իրավունք 

չունի զբաղվելու այլ տնտեսական գործունեությամբ: Լիցենզավորված անձի կողմից 

իրականացվող տնտեսական (ձեռնարկատիրական) այլ գործունեությունը չպետք է 

վտանգի Լիցենզիայի պայմանների պատշաճ կատարումը: 

31. Լիցենզավորված անձին արգելվում է զբաղվել էներգետիկայի բնագավառում 

այլ լիցենզավորվող գործունեությամբ, բացառությամբ էլեկտրական էներգիայի 

(հզորության) հաղորդման գործունեության՝ համապատասխան լիցենզիայի 

առկայության դեպքում: 

32. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովին անմիջապես հայտնել 

այն հանգամանքների մասին, որոնք հանգեցրել են կամ կարող են հանգեցնել 

Լիցենզիայի պայմանների խախտումների: 

 

6. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ 

 

33.  Լիցենզիայի պայմանների պահպանման վերահսկումն իրականացնում է      

Հանձնաժողովը: 

34. Լիցենզիայի պայմանների պահպանման վերահսկումն ապահովելու նպատա-

կով Հանձնաժողովը և նրա կողմից լիազորված ներկայացուցիչներն իրավունք ունեն 

ազատ մուտք գործելու Լիցենզավորված անձի տարածք: Վերահսկումն 

իրականացնելու ընթացքում Լիցենզավորված անձը պետք է լիովին համագործակցի և 

աջակցի Հանձնաժողովին կամ նրա կողմից լիազորված ներկայացուցչին: 

35. Հանձնաժողովի կողմից լիազորված ներկայացուցիչները Լիցենզավորված 

անձի տարածքում պահպանում են ընկերության ներքին կանոնակարգը, ինչպես նաև 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը: 
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7. ՏՈՒԺԱՆՔՆԵՐԸ 

 

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

Հանձնաժողովի ընդունած իրավական ակտերը, Լիցենզիայի պայմանները 

չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքերում Հանձնաժողովն իրավասու է 

տալու խախտումները վերացնելու վերաբերյալ հանձնարարականներ և կարող է 

կիրառել տուժանքների հետևյալ տեսակները՝ 

1) նախազգուշացում. 

2) «էներգետիկայի մասին» օրենքով սահմանված տուգանքներ. 

3) Լիցենզիայի գործողության կասեցում. 

4) Լիցենզիայի գործողության դադարեցում: 

37.  Լիցենզավորված անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ Լիցենզիայի 

գործողությունը դադարեցնելու դեպքում Հանձնաժողովը և Լիցենզավորված անձը 

ղեկավարվում են «էներգետիկայի մասին» օրենքով և Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ: 

38. Լիցենզիայի գործողությունը կարող է դադարեցվել նաև Լիցենզավորված անձի 

նախաձեռնությամբ՝ նրա գրավոր դիմումի հիման վրա: Մինչև Լիցենզիայի կասեցման 

կամ գործողության դադարեցման վերաբերյալ Հանձնաժողովի կողմից 

համապատասխան որոշում ընդունելը, Լիցենզավորված անձը պարտավոր է 

շարունակել գործունեությունը՝ համաձայն Լիցենզիայի պայմանների: 

39. Լիցենզավորված անձը չի ենթարկվում պատասխանատվության՝ Լիցենզիայի 

36-րդ կետով սահմանված կարգով, եթե նրա գործունեության մեջ արձանագրված 

խախտումները Ֆորս մաժորի հետևանք են: 

 

8. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ 

ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒՄ, ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄ 

 

40. Լիցենզիայում փոփոխություններ կատարվում են Լիցենզավորված անձի կամ 

Հանձնաժողովի  նախաձեռնությամբ՝ Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով: 

 41. Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ Լիցենզիայի փոփոխությունները 

կատարվում են Լիցենզավորված անձի համաձայնությամբ, բացառությամբ այն 

դեպքերի, երբ նախատեսվող փոփոխություններն անհրաժեշտ են Արցախի 

Հանրապետության օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պատշաճ 

կատարումն ապահովելու համար: 

42. Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ Լիցենզիայում կատարված 

փոփոխությունների   հետևանքով Լիցենզավորված անձի կրած վնասները 

փոխհատուցվում են Սակագնով: 

43. Լիցենզավորված անձի վերակազմակերպման կամ նրա անվանման կամ 

գտնվելու վայրի (հասցեի) փոփոխման դեպքում Լիցենզավորված անձը պարտավոր է 

այդ փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած՝ 15-օրյա 

ժամկետում Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով հայտ ներկայացնել 

Լիցենզիայի վերաձևակերպման համար: 

44.  Լիցենզիայի գործողության ժամկետի երկարաձգման համար Լիցենզավորված 

անձը հայտ է ներկայացնում Հանձնաժողով՝ վերջինիս կողմից սահմանված կարգով: 

45. Լիցենզավորված անձի գործունեությունը թափանցիկ է: Լիցենզավորված անձը 

պարտավոր է լիցենզավորված գործունեության առնչությամբ էներգետիկայի 

բնագավառում գործունեության լիցենզիա ունեցող այլ անձանց և (կամ) շահագրգիռ 

կողմերի հարցման դեպքում նրանց տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկատվություն և 

նյութեր, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ տեղեկատվությունը և նյութերը 

համարվում են գաղտնի: 

9. ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 

46.  Լիցենզիայի վերաբերյալ բոլոր ծանուցումները, հայտերը, պահանջները կամ 

այլ տեղեկացում և (կամ) փաստաթղթերի հանձնումը պետք է կատարվի պատշաճ 

կերպով: 

47.   Տեղեկացումը կամ փաստաթղթերի հանձնումը համարվում է պատշաճ ձևով 

կատարված, եթե դրանք ուղարկվել են պատվիրված նամակով՝ հանձնման մասին 
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ծանուցմամբ կամ հաղորդագրության ձևակերպումն ապահովող կապի այլ միջոցների 

օգտագործմամբ (այդ թվում՝ հայտատուի կողմից նշված հեռախոսահամարին 

հաղորդագրություն ուղարկելով) կամ էլեկտրոնային համակարգի միջոցով, ինչպես 

նաև օրենսդրությամբ սահմանված էլեկտրոնային կապի այլ միջոցներով կամ 

հանձնվել են ստացականով: 

 

 

«Գանձասար Օպերատոր» փակ բաժնետիրական ընկերություն 
(ընկերության անվանումը) 

 

ԱՀ, ք. Ստեփանակերտ,  Ս. Դավիթ  64  
(գտնվելու վայրը) 

 

Արցախի Հանրապետություն 
 (գործունեության վայրը) 

 

Գրանցման ամսաթիվը 

«_____»________ ____թ. 

 

Գրանցման համարը 

N  _________________ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2021 թվականի դեկտեմբերի 24-ի 

 

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ, ԼԵՌՆԱՅԻՆ 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՀՈՒՆՎԱՐԻ 24-Ի N 2Ն ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 7-Ի ԹԻՎ 3Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՆ 

ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ  ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 79-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

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

մասի «է» կետը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ 

հոդվածը` Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտե-

սական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը որոշում է. 

1. Սահմանել` 

1) էլեկտրաէներգիայի առուվաճառքի (30 ՄՎտ և ավելի տեղակայված 

հզորություն ունեցող արտադրող-բաշխող) պայմանագրի օրինակելի ձևը՝ 

համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) էլեկտրաէներգիայի առուվաճառքի (մինչև 30 ՄՎտ տեղակայված 

հզորություն ունեցող արտադրող-բաշխող) պայմանագրի օրինակելի ձևը՝ 

համաձայն N 2 հավելվածի. 

3) էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի ծառայության 

մատուցման (բաշխող-համակարգի օպերատոր) պայմանագրի օրինակելի 

ձևը՝ համաձայն N 3 հավելվածի: 

2. Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի լիցենզավորված անձանց` սույն 

որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում 

կնքել սույն որոշման 1-ին կետով սահմանված պայմանագրերի օրինակելի 

ձևերին համապատասխան պայմանագրեր և ներկայացնել Արցախի 

Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի գրանցմանը: 

3. Սահմանել, որ սույն որոշման 2-րդ կետին համապատասխան կնքված 

պայմանագրերն ուժի մեջ են մտնում Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովում գրանցվելու պահից: 

4. Ուժը կորցրած ճանաչել` 

1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները  

և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 

2008 թվականի հունվարի 24-ի «Էլեկտրաէներգիայի (հզորության) 

առուվաճառքի (30 մեգավատտ և ավելի) և ծառայությունների մատուցման 

պայմանագրերի օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին» N 2Ն որոշումը. 
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2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները  

և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 

2011 թվականի փետրվարի 7-ի «Էլեկտրաէներգիայի (հզորության) առուվա-

ճառքի (մինչև 30 մեգավատտ տեղակայված հզորություն ունեցող 

արտադրող/փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ/-բաշխող) և ծառայությունների 

մատուցման պայմանագրերի օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին» Թիվ 3Ն 

որոշումը: 

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                   Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

 

2021 թվականի դեկտեմբերի 24 

ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության հանրային  

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը  

կարգավորող պետական հանձնաժողովի 

2021 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 79-Ն որոշման 

 

 

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր  N ___ 

  

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ 

 (30 ՄՎտ և ավելի տեղակայված հզորություն ունեցող արտադրող-բաշխող) 

 

 

 ____ ___________ 20 ___ թվական 

 

ք.__________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
(արտադրող ընկերության անվանումը) 

______________________________________________________________________________, 

այսուհետ` Վաճառող, ի դեմս ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը) 

 ղեկավարվելով ընկերության կանոնադրությամբ, գործունեության լիցենզիայով, 

Արցախի Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական ակտերով, մի կողմից, և 

 ______________________________________________________________________________, 
(ընկերության անվանումը) 

 այսուհետ` Գնորդ, ի դեմս ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը) 

ղեկավարվելով ընկերության կանոնադրությամբ, գործունեության լիցենզիայով, 

Արցախի Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական ակտերով, մյուս կողմից, 

այսուհետ համատեղ կոչվելով Կողմեր, կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ` 

Պայմանագիր) հետևյալի մասին. 

  

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

Հաղորդող` էլեկտրական էներգիայի (հզորության) հաղորդման 

լիցենզիա ունեցող իրավաբանական անձ. 

 

Համակարգի օպերատոր` էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի 

լիցենզիա ունեցող իրավաբանական անձ. 

 

Հանձնաժողով` Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայություն-

ները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողով. 

 

Հաշվարկային ամիս` ժամանակահատված, որի գործողությունը սկսվում է 

օրացուցային ամսվա առաջին օրվա ժամը 0000-ին և 

ավարտվում է վերջին օրվա ժամը 2400-ին: 

 

2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ 

  

1. Վաճառողը վաճառում, իսկ Գնորդը գնում է էլեկտրաէներգիա` Պայմանագրով 

սահմանված կարգով: 

  

3. ՎԱՃԱՌՔԻ ՍԱԿԱԳԻՆԸ 
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2. Էլեկտրաէներգիայի վաճառքի սակագինը սահմանում է Հանձնաժողովը: 

Օրենքով սահմանված կարգով էլեկտրաէներգիան կարող է վաճառվել Հանձնաժողովի 

սահմանած սակագնից ավելի ցածր գնով: Էլեկտրաէներգիայի վաճառքի գինն 

ամրագրվում է Պայմանագրի N 1 հավելվածում: 

3. Հանձնաժողովի կողմից սակագնի փոփոխման դեպքում նոր սակագինն ուժի 

մեջ է մտնում Հանձնաժողովի սահմանած ժամկետից: Նման դեպքում Կողմերը 

պարտավոր են համապատասխան փոփոխություններ կատարել Պայմանագրի N 1 

հավելվածում: 

  

4. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

4. Կողմերը պարտավորվում են ղեկավարվել «Էներգետիկայի մասին» օրենքով, 

Պայմանագրով, գործունեության լիցենզիայով, Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ, Հանձնաժողովի ընդունած իրավական ակտերով: 

5. Վաճառողը պարտավորվում է. 

1) ապահովել էլեկտրաէներգիայի առաքումը Գնորդին սահմանազատման 

(առաքման) կետերում` էլեկտրաէներգիայի առուվաճառքի նախնական ամսական 

չափաքանակների և պայմանագրային հզորության սահմաններում (Պայմանագրի    N 2 

հավելված). 

2) ապահովել Պայմանագրի N 2 հավելվածում ամրագրված հզորությունների 

պատրաստականությունը. 

3) իրականացնել իր սեփականությունը հանդիսացող, Պայմանագրով ամրագրված 

առևտրային հաշվառքի սարքերի սպասարկումը, պահպանումը. 

4) անհապաղ տեղեկացնել Գնորդին և Հաղորդողին իր էլեկտրակայանքներում 

տեղադրված առևտրային հաշվառքի սարքերի խափանման (թերությունների) մասին և 

ոչ ուշ, քան 48 ժամվա ընթացքում, Գնորդի մասնակցությամբ վերացնել այն` Գնորդի 

հետ համատեղ կազմելով համապատասխան ակտ: Նշված ժամանակահատվածում 

առևտրային հաշվառքի սարքերով չհաշվառված էլեկտրաէներգիայի քանակությունը 

հաշվառվում է Հանձնաժողովի կողմից հաստատված էլեկտրաէներգիայի (հզորության) 

հաշվառման կարգի համաձայն. 

5) Գնորդի հետ համաձայնեցված կարգով ապահովել Գնորդի լիազոր 

ներկայացուցչի մուտքն իր տարածք` անհրաժեշտ զննումներ (ստուգումներ) 

կատարելու համար: 

6. Գնորդը պարտավորվում է. 

1) ընդունել Վաճառողի առաքած էլեկտրաէներգիան և վճարել դրա համար` 

Պայմանագրով սահմանված կարգով. 

2) էլեկտրաէներգիայի պայմանագրային չափաքանակների կամ պայմանագրային 

հզորությունների փոփոխություն նախատեսելու դեպքում, մինչև յուրաքանչյուր ամսի 

20-ը ներառյալ, Վաճառողի և Համակարգի օպերատորի համաձայնեցմանը 

ներկայացնել էլեկտրաէներգիայի սպառման հաջորդ ամսվա չափաքանակների և 

պայմանագրային հզորությունների փոփոխման վերաբերյալ հայտը, որի հիման վրա 

կնքվում է համաձայնագիր. 

3) կնքել համապատասխան պայմանագրեր Համակարգի օպերատորի և 

Հաղորդողի հետ, այդ պայմանագրերով պատվիրել համապատասխան 

ծառայություններ` ինքնուրույն և իր հաշվին կատարելով այդ ծառայությունների 

դիմաց վճարումները: Պատվիրված ծառայությունները մատուցողների կողմից պետք է 

իրականացվեն գործունեության լիցենզիայի պայմանների, Հանձնաժողովի ընդունած 

իրավական ակտերի, տեխնիկական կանոնակարգերի և Արցախի Հանրապետության 

օրենքների ու այլ իրավական ակտերի պահանջներին և պայմաններին 

համապատասխան: 

  

5. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ 

  

7. Վաճառողի կողմից Գնորդին առաքված էլեկտրաէներգիան հաշվառվում է 

Հանձնաժողովի կողմից հաստատված էլեկտրաէներգիայի (հզորության) հաշվառման 

կարգի համաձայն: 
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8. Առաքված էլեկտրաէներգիայի հաշվառումը կատարվում է Վաճառողի 

սահմանազատման կետերի համար` Պայմանագրի N 3 հավելվածում ամրագրված 

հաշվառքի սարքերից ստացված հաշվառման տվյալների հիման վրա: 

9. Հաշվարկային ամuվա վերջի դրությամբ հաշվառքի uարքերի տվյալների հիման 

վրա Կողմերը կազմում են վճարման ենթակա էլեկտրաէներգիայի վերաբերյալ ակտ և 

uտորագրում մինչև Հաշվարկային ամuվան հաջորդող ամuվա 12-ը ներառյալ: 

10. Վճարման ենթակա հզորությունը հաշվառվում է Համակարգի օպերատորի 

կողմից ներկայացված Վաճառողի պատրաստ հզորությունների վերաբերյալ 

տեղեկատվության հիման վրա: Եթե Հաշվարկային ամսվա համար Համակարգի 

օպերատորի կողմից ներկայացված Վաճառողի պատրաստ հզորությունների 

վերաբերյալ տեղեկատվության մեջ ամրագրված են փաստացի պատրաստ հզորության 

տարբեր մակարդակներ, ապա որպես Վաճառողին վճարման ենթակա հզորություն 

հաշվառվում է դրանց միջին կշռութային մեծությունը: Ընդ որում, Հաշվարկային 

ամսվա համար այն չի կարող գերազանցել Պայմանագրում ամրագրված մեծությունը: 

  

6. ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

  

11.  Վճարման ենթակա էլեկտրաէներգիայի վերաբերյալ ակտը (Պայմանագրի N 4 

հավելված) ստորագրելուց հետո մինչև Հաշվարկային ամսվան հաջորդող ամսի 15-ը 

ներառյալ Վաճառողն իր կողմից վաճառված էլեկտրաէներգիայի համար կազմում է 

հաշիվ-ապրանքագիր և ներկայացնում Գնորդին: 

12. Գնորդը պարտավոր է ստորագրել (հաստատել) Վաճառողի կողմից առաքված 

էլեկտրաէներգիայի համար կազմված հաշիվ-ապրանքագիրը միայն Վաճառողի 

կողմից վճարման ենթակա էլեկտրաէներգիայի ակտը ստորագրելուց հետո: 

13.  Գնորդը Հաշվարկային ամսվա ընթացքում գնված էլեկտրաէներգիայի դիմաց 

վճարումը կատարում է մինչև Հաշվարկային ամսվան հաջորդող ամսի 25-ը ներառյալ: 

14. Վաճառողի և Գնորդի միջև գրավոր համաձայնության (պայմանագրի) 

առկայության դեպքում Գնորդը կարող է իրականացնել ոչ դրամային վճարումներ: 

  

7. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

15. Պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ 

կատարելու դեպքում Կողմերը պատասխանատվություն են կրում Պայմանագրով և 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

16. Պայմանագրի 13-րդ կետում նշված վճարման ժամկետի խախտման դեպքում 

Վաճառողն իրավունք ունի Գնորդից պահանջելու վճարել տույժ` յուրաքանչյուր 

ուշացված օրվա համար չվճարված գումարի 0,1 տոկոսի չափով: Տույժ հաշվարկելու 

դեպքում Գնորդի կատարած վճարումներից Վաճառողն առաջնահերթ մարում է 

առաքված էլեկտրաէներգիայի արժեքը՝ ըստ դրա վճարման համար սահմանված 

ժամկետի վաղեմության, հետո միայն հաշվարկված տույժը: 

  

8. ՖՈՐՍ ՄԱԺՈՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐ 

  

17. Կողմերն ազատվում են պայմանագրային պարտավորությունների 

չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար պատասխանատվությունից, եթե 

դրանք հետևանք են անհաղթահարելի ուժի՝ արտակարգ և անկանխելի դեպքերի և 

հանգամանքների, որոնք ստեղծվել են Կողմերի կամքից անկախ, ներառյալ (սակայն 

չսահմանափակվելով դրանցով) բնական աղետները, բնության ուժերի արտասովոր 

ուժեղ դրսևորումները, ինչպես, օրինակ, ջրհեղեղները, երկրաշարժերը, փոթորիկները, 

պտտահողմերը, ինչպես նաև սաբոտաժային գործողություններ, ահաբեկչություններ, 

պատերազմներ, ապստամբություններ, հասարակական անկարգություններ, 

գործադուլներ, որոնք խոչընդոտում են Կողմերի գործունեությանը կամ հանգեցնում 

նրանց ստանձնած ցանկացած պարտավորության կատարման ձգձգման կամ 

դադարեցման` հակառակ նրանց գործադրված ջանքերի` խուսափելու, թուլացնելու 

կամ վերացնելու այդ ուժերի ազդեցությունը: 

18. Կողմերը պարտավոր են վերոհիշյալ վիճակների մասին անհապաղ 

տեղեկացնել միմյանց` նշելով դրանց հետևանքների վերացման հնարավոր 

ժամկետները: 
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9. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

  

19. Առևտրային և վերահսկիչ հաշվառքի սարքերն ու դրանց միացման շղթաները 

ստուգում և կապարակնքում են Կողմերը: 

20. Առևտրային և վերահսկիչ հաշվառքի սարքերի սպասարկումն ու 

շահագործումն ապահովվում է սեփականատերերի կողմից` իրենց միջոցներով: 

Առևտրային և վերահսկիչ հաշվառքի սարքերի փոխարինման դեպքում Կողմերը 

համատեղ կազմում են համապատասխան ակտ: 

21. Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի վթարային իրավիճակներում 

Համակարգի օպերատորն իրավունք ունի փոխելու Վաճառողի` նախօրոք 

հայտարարված բեռնվածքի օրական գրաֆիկը` այդ մասին տեղեկացնելով Կողմերին: 

22. Կրիտիկական (վթարային) իրավիճակների սկիզբն ու ավարտը հայտարարում 

է Համակարգի օպերատորը` այդ մասին անհապաղ տեղեկացնելով Կողմերին` 

համաձայն Հանձնաժողովի սահմանած կարգի: 

23. Կողմերը պարտավոր են անվերապահորեն կատարել Համակարգի 

օպերատորի` իր լիազորությունների սահմաններում տրված կարգավարական 

կարգադրությունները (հրահանգները): 

24. Կողմերը պարտավոր են Պայմանագրի պատճենները տրամադրել Համակարգի 

օպերատորին: 

25. Վաճառողն էլեկտրաէներգետիկական համակարգի լիցենզավորված այլ 

անձանց հետ էլեկտրաէներգիայի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելիս այդ մասին 

տեղեկացնում է Գնորդին և Համակարգի օպերատորին: 

26. Պայմանագրով ամրագրված էլեկտրաէներգիայի նախնական ամսական 

չափաքանակները և պայմանագրային հզորությունները կարող են փոփոխվել Կողմերի 

կամ Համակարգի օպերատորի նախաձեռնությամբ: 

  

10. ՏԱՐԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

  

27. Պայմանագրի առնչությամբ Կողմերի միջև ծագած վեճերը լուծվում են 

բանակցությունների միջոցով, իսկ Կողմերից մեկի գրավոր դիմումի դեպքում` 

Հանձնաժողովի միջնորդությամբ։ Սույն պայմանը չի սահմանափակում Կողմերի 

իրավունքը` վեճերը լուծելու դատական կարգով: 

28. Եթե տարաձայնության առարկան վճարման ենթակա էլեկտրաէներգիայի 

վերաբերյալ ակտն է, ապա ցանկացած դեպքում Կողմերը պարտավոր են ստորագրել 

այդ ակտը, իսկ Գնորդը պարտավոր է կատարել վճարումը, որից հետո միայն լուծել 

տարաձայնությունը: Տարաձայնություն ունեցող կողմը պարտավոր է վճարման 

ենթակա էլեկտրաէներգիայի վերաբերյալ ստորագրված ակտին կցել հատուկ կարծիք: 

  

11. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

 

(լրացնում են Կողմերը` կախված Վաճառողի հիմնական սարքավորումների 

առանձնահատկություններից, ըստ Կողմերի հայեցողության) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

12. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, 

ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԵՎ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

  

29. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Հանձնաժողովում գրանցման պահից և 

գործում է մինչև Վաճառողի գործունեության լիցենզիայի գործողության ժամկետի 

ավարտը: 

30. Պայմանագիրը կարող է փոփոխվել փոխադարձ համաձայնությամբ: 

Փոփոխված պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Հանձնաժողովում գրանցման պահից: 

31. Հանձնաժողովի կողմից էլեկտրաէներգիայի առուվաճառքի (30ՄՎտ և ավելի 

տեղակայված հզորություն ունեցող արտադրող-բաշխող) պայմանագրի նոր օրինակելի 

ձև սահմանելու կամ գործող օրինակելի ձևում փոփոխություններ կամ լրացումներ 
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կատարելու դեպքում Կողմերը պարտավոր են Հանձնաժողովի սահմանած ժամկետում 

կնքել նոր պայմանագիր կամ համապատասխան փոփոխություններ կամ լրացումներ 

կատարել գործող պայմանագրերում` ներկայացնելով դրանք Հանձնաժողովի 

գրանցմանը: Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Հանձնաժողովում գրանցվելու պահից: 

32. Պայմանագիրը կարող է լուծվել Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

սահմանված դեպքերում և կարգով, այդ թվում՝ կողմերի փոխադարձ 

համաձայնությամբ: 

33. Պայմանագիրը կազմված է 3 օրինակից` մեկական Կողմերի և Հանձնաժողովի 

համար: 

13. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՆԲԱԺԱՆԵԼԻ ՄԱՍ ԿԱԶՄՈՂ 

 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 

  

Հավելված N1՝ Էլեկտրաէներգիայի վաճառքի գնի մասին համաձայնագիր. 

Հավելված N2՝ Էլեկտրաէներգիայի նախնական չափաքանակների և պայմանա-

գրային հզորության մասին համաձայնագիր. 

Հավելված N3՝ Վաճառողի սահմանազատման (առաքման) և էլեկտրաէներգիայի 

հաշվառման կետերի մասին համաձայնագիր. 

Հավելված N4՝ Վճարման ենթակա էլեկտրաէներգիայի վերաբերյալ ակտ: 

  

14. ԿՈՂՄԵՐԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ 

 

Վաճառող` 

Գտնվելու վայրը ______________ 

Հ/հ _________________________ 

Հեռախոս 

Ֆաքս 

Գործունեության լիցենզիա N 

Ղեկավար 

Գնորդ` 

Գտնվելու վայրը ______________ 

Հ/հ _________________________ 

Հեռախոս 

Ֆաքս 

Գործունեության լիցենզիա N 

Ղեկավար 

______________________________ 
(ստորագրություն, անուն, ազգանուն) 

______________________________ 
(ստորագրություն, անուն, ազգանուն) 

Կ.Տ. Կ.Տ. 

 

Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով 

Գրանցված է   ____ _________________ 20 _____ թվական 

Գրանցման N ________ Կ.Տ.   

Պատասխանատու ___________________________ 
(ստորագրություն, անուն, ազգանուն) 

   

 

 
Հավելված N 1 

էլեկտրաէներգիայի առուվաճառքի 

20__ թվականի _____ ___ N__ պայմանագրի 

 

 
Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր 

 ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԳՆԻ ՄԱՍԻՆ 

  

1. Սույն համաձայնագրով Գնորդը և Վաճառողը փոխադարձ համաձայնությամբ 

սահմանում են էլեկտրական էներգիայի վաճառքի հետևյալ սակագնային դրույքները. 

  

էլեկտրական էներգիայի դրույքը` ___________ դրամ/կՎտժ 

հաստատագրված վճար` __________________ դրամ/ամիս 
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2. Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի կողմից Վաճառողի համար 

սահմանված գործող սակագինը հետևյալն է. 

  

էլեկտրական էներգիայի դրույքը` ___________ դրամ/կՎտժ 

հաստատագրված վճար` __________________ դրամ/ամիս 

  

3. Էլեկտրաէներգիայի վաճառքի գինն ուժի մեջ է մտնում 20__ թվականի_________ 

___-ից և գործում է մինչև Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի կողմից 

սահմանված նոր սակագնի ուժի մեջ մտնելը: 

 

 

ԳՆՈՐԴ 
 

ՎԱՃԱՌՈՂ 
 

____________________________ 
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն) 

___________________________ 
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն) 

 ___ __________20__ թվական  ___ __________20__ թվական 

 Կ.Տ. 
 

Կ.Տ. 
 

 

 

 

 
Հավելված N 2 

էլեկտրաէներգիայի առուվաճառքի 

20__ թվականի _____ ___ N__ պայմանագրի 

 

 
Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր 

 ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ 

ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

  

1. Սույն համաձայնագրով Գնորդը և Վաճառողը փոխադարձ համաձայնությամբ 

սահմանում են էլեկտրաէներգիայի նախնական չափաքանակները և պայմանագրային 

հզորությունների հետևյալ մակարդակները. 

  

  Ակտիվ հզորություն (կՎտ) Էլեկտրաէներգիայի գնման 

նախնական չափաքա-

նակներ (կՎտժ) 
  պայմանագրային այդ թվում՝ տնօրինելի 

Հունվար       

Փետրվար       

Մարտ       

Ապրիլ       

Մայիս       

Հունիս       

Հուլիս       

Օգոստոս       

Սեպտեմբեր       

Հոկտեմբեր       

Նոյեմբեր       

Դեկտեմբեր       

 

2. Եթե որևէ ամսվա ընթացքում նախատեսվում են ակտիվ հզորության 

պայմանագրային պատրաստականության տարբեր մակարդակներ, ապա 

աղյուսակում նշվում են այդ մակարդակները (կՎտ) և դրանց տևողությունները (օր): 
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3. Սույն համաձայնագրի 1-ին կետում նշված աղյուսակում լրացված 

էլեկտրաէներգիայի գնման նախնական չափաքանակները չեն հանդիսանում 

պայմանագրային մեծություն: 

 
ԳՆՈՐԴ 

 
ՎԱՃԱՌՈՂ 

 
____________________________ 
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն) 

___________________________ 
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն) 

 ___ __________20__ թվական  ___ __________20__ թվական 

 Կ.Տ. 
 

Կ.Տ. 
 

 
Համաձայնեցված է 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ 

_______________________________________________ 
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն) 

___ __________20__ թվական 

Կ.Տ. 

 
Հավելված N 3 

էլեկտրաէներգիայի առուվաճառքի 

20__ թվականի _____ ___ N__ պայմանագրի 
 

 

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր 

ՎԱՃԱՌՈՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՏՄԱՆ (ԱՌԱՔՄԱՆ) ԵՎ 

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԵՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

  

1. _______________________________-ի (Վաճառող) սահմանազատման (առաքման) 

կետերն են. 

2. Առևտրային և վերահսկիչ հաշվառքի կետերն են. 

  

Առևտրային 

հաշվառքի 

սարքերի 

տեղադրման 

վայրերը 

Առևտրային 

հաշվառքի 

սարքերի 

համարը 

Հոսանքի և լարման 

տրանսֆորմատորների 

փոխարկման 

գործակիցները 

Վերահսկիչ 

հաշվառքի 

սարքերի 

տեղադրման 

վայրերը, 

N և տեսակը 

Հոսանքի և լարման 

տրանսֆորմատորների 

փոխարկման 

գործակիցները 

Kհտ Kլտ 

  

Kլտ Kհտ Kլտ 

  

Kլտ 

                  

                  

                  

                  

  

Առևտրային հաշվառքի սարքերը տնօրինում և սպասարկում է ________________ -ը: 

Վերահսկիչ հաշվառքի սարքերը տնօրինում և սպասարկում է ________________ -ը: 

 

 

ԳՆՈՐԴ 
 

ՎԱՃԱՌՈՂ 
 

____________________________ 
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն) 

___________________________ 
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն) 

 ___ __________20__ թվական  ___ __________20__ թվական 

 Կ.Տ. 
 

Կ.Տ. 
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Հավելված N 4 

էլեկտրաէներգիայի առուվաճառքի 

20__ թվականի _____ ___ N__ պայմանագրի 

 
Ա Կ Տ 

ՎՃԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

  

  

Գնորդ _____________________________________________________________________ 

 Վաճառող __________________________________________________________________ 

 Հաշվարկային ժամանակաշրջան ___ _______ 20  _ թ. մինչև ___ _______ 20  _թ. 

 Ընդամենը առաքված էլեկտրական էներգիայի քանակությունը` _________ կՎտժ 

  

Հիմքը____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

ՎԱՃԱՌՈՂ  
 

ԳՆՈՐԴ 
 

____________________________ 
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն) 

___________________________ 
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն) 

 ___ __________20__ թվական  ___ __________20__ թվական 

 Կ.Տ. 
 

Կ.Տ. 
 

 

 

 

 

 
Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

 կարգավորող պետական հանձնաժողովի  

2021 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 79-Ն որոշման 

 

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր  N ___ 

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ 

 

(մինչև 30 ՄՎտ տեղակայված հզորություն ունեցող արտադրող-բաշխող) 

 

____ ___________ 20_ թվական ք.__________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(ընկերության անվանումը) 

______________________________________________________________________________, 

այսուհետ` Վաճառող, ի դեմս ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը) 

ղեկավարվելով ընկերության կանոնադրությամբ, գործունեության լիցենզիայով, 

Արցախի Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական ակտերով, մի կողմից, և 

______________________________________________________________________________, 
(ընկերության անվանումը) 

 այսուհետ` Գնորդ, ի դեմս ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը) 

ղեկավարվելով ընկերության կանոնադրությամբ, գործունեության լիցենզիայով, 

Արցախի Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական ակտերով, մյուս կողմից, 

այսուհետ համատեղ կոչվելով Կողմեր, կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ 

Պայմանագիր) հետևյալի մասին. 
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1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Հաղորդող` էլեկտրական էներգիայի (հզորության) հաղորդման 

լիցենզիա ունեցող իրավաբանական անձ. 

Համակարգի օպերատոր` էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի լիցեն-

զիա ունեցող իրավաբանական անձ. 

Հանձնաժողով` Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները 

և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողով. 

Հաշվարկային ամիս` ժամանակահատված, որի գործողությունը սկսվում է 

օրացուցային ամսվա առաջին օրվա ժամը 0000-ին և 

ավարտվում է վերջին օրվա ժամը 2400-ին: 

2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ 

 

1. Վաճառողը վաճառում, իսկ Գնորդն ամբողջությամբ գնում է Վաճառողի 

առաքած էլեկտրաէներգիան` Պայմանագրով սահմանված կարգով: 

 

3. ՎԱՃԱՌՔԻ ՍԱԿԱԳԻՆԸ 

 

2. Էլեկտրաէներգիայի վաճառքի սակագինը սահմանում է Հանձնաժողովը: 

Օրենքով սահմանված կարգով էլեկտրաէներգիան կարող է վաճառվել Հանձնաժողովի 

սահմանած սակագնից ավելի ցածր գնով: Էլեկտրաէներգիայի վաճառքի գինն 

ամրագրվում է Պայմանագրի N 1 հավելվածում: 

3. Հանձնաժողովի կողմից սակագնի փոփոխման դեպքում նոր սակագինն ուժի 

մեջ է մտնում Հանձնաժողովի սահմանած ժամկետից: Նման դեպքում Կողմերը 

պարտավոր են համապատասխան փոփոխություններ կատարել Պայմանագրի N 1 

հավելվածում: 

 

4. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

4. Կողմերը պարտավորվում են ղեկավարվել «Էներգետիկայի մասին» օրենքով, 

Պայմանագրով, գործունեության լիցենզիայով, Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ, Հանձնաժողովի ընդունած իրավական ակտերով: 

5. Վաճառողը պարտավորվում է. 

1) ապահովել էլեկտրաէներգիայի առաքումը Գնորդին սահմանազատման 

(առաքման) կետերում. 

2) իրականացնել իր սեփականություն հանդիսացող, Պայմանագրով ամրագրված 

առևտրային հաշվառքի սարքերի սպասարկումը, պահպանումը. 

3) անհապաղ տեղեկացնել Գնորդին և Հաղորդողին իր էլեկտրակայանքներում 

տեղադրված առևտրային հաշվառքի սարքերի խափանման (թերությունների) մասին և 

ոչ ուշ, քան 48 ժամվա ընթացքում, Գնորդի մասնակցությամբ վերացնել այն` Գնորդի 

հետ համատեղ կազմելով համապատասխան ակտ: Նշված ժամանակահատվածում 

առևտրային հաշվառքի սարքերով չհաշվառված էլեկտրաէներգիայի քանակությունը 

հաշվառվում է Հանձնաժողովի կողմից հաստատված էլեկտրաէներգիայի (հզորության) 

հաշվառման կարգի համաձայն. 

4) Գնորդի հետ համաձայնեցված կարգով ապահովել Գնորդի լիազոր 

ներկայացուցչի մուտքն իր տարածք` անհրաժեշտ զննումներ (ստուգումներ) 

կատարելու համար: 

6. Գնորդը պարտավորվում է. 

1) ընդունել Վաճառողի առաքած էլեկտրաէներգիան ամբողջությամբ, 

2) վճարել առաքված էլեկտրաէներգիայի համար` Պայմանագրով սահմանված 

կարգով, 

3) կնքել համապատասխան պայմանագրեր Համակարգի օպերատորի և 

Հաղորդողի հետ, այդ պայմանագրերով պատվիրել համապատասխան 

ծառայություններ` ինքնուրույն և իր հաշվին կատարելով այդ ծառայությունների 
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դիմաց վճարումները: Պատվիրված ծառայությունները մատուցողների կողմից պետք է 

իրականացվեն գործունեության լիցենզիայի պայմանների, Հանձնաժողովի ընդունած 

իրավական ակտերի, տեխնիկական կանոնակարգերի և Արցախի Հանրապետության 

օրենքների ու այլ իրավական ակտերի պահանջներին և պայմաններին 

համապատասխան: 

 

5. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ 

 

7. Վաճառողի կողմից Գնորդին առաքված էլեկտրաէներգիան հաշվառվում է 

Հանձնաժողովի կողմից հաստատված էլեկտրաէներգիայի (հզորության) հաշվառման 

կարգի համաձայն: 

8. Առաքված էլեկտրաէներգիայի հաշվառումը կատարվում է Վաճառողի 

սահմանազատման կետերի համար` Պայմանագրի N 2 հավելվածում ամրագրված 

հաշվառքի սարքերից ստացված հաշվառման տվյալների հիման վրա: 

9. Հաշվարկային ամuվա վերջի դրությամբ հաշվառքի uարքերի տվյալների հիման 

վրա Կողմերը կազմում են վճարման ենթակա էլեկտրաէներգիայի վերաբերյալ ակտ և 

uտորագրում մինչև Հաշվարկային ամuվան հաջորդող ամuվա 12-ը ներառյալ: 

 

6. ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

10. Վճարման ենթակա էլեկտրաէներգիայի վերաբերյալ ակտը (Պայմանագրի N 3 

հավելված) ստորագրելուց հետո մինչև Հաշվարկային ամսվան հաջորդող ամսի 15-ը 

ներառյալ Վաճառողն իր կողմից առաքված էլեկտրաէներգիայի համար կազմում է 

հաշիվ-ապրանքագիր և ներկայացնում Գնորդին: 

11. Գնորդը պարտավոր է ստորագրել (հաստատել) Վաճառողի կողմից առաքված 

էլեկտրաէներգիայի համար կազմված հաշիվ-ապրանքագիրը միայն Վաճառողի 

կողմից վճարման ենթակա էլեկտրաէներգիայի ակտը ստորագրելուց հետո: 

12. Գնորդը Հաշվարկային ամսվա ընթացքում առաքված էլեկտրաէներգիայի 

դիմաց վճարումը կատարում է մինչև Հաշվարկային ամսվան հաջորդող ամսի 25-ը 

ներառյալ: 

13. Վաճառողի և Գնորդի միջև գրավոր համաձայնության (պայմանագրի) 

առկայության դեպքում Գնորդը կարող է իրականացնել ոչ դրամային վճարումներ: 

 

7. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

14. Պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ 

կատարելու դեպքում Կողմերը պատասխանատվություն են կրում Պայմանագրով և 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

15. Պայմանագրի 12-րդ կետում նշված վճարման ժամկետի խախտման դեպքում 

Վաճառողն իրավունք ունի Գնորդից պահանջել վճարելու տույժ` յուրաքանչյուր 

ուշացված օրվա համար չվճարված գումարի 0,1 տոկոսի չափով: Տույժ հաշվարկելու 

դեպքում Գնորդի կատարած վճարումներից Վաճառողն առաջնահերթ մարում է 

առաքված էլեկտրաէներգիայի արժեքը՝ ըստ դրա վճարման համար սահմանված 

ժամկետի վաղեմության, հետո միայն հաշվարկված տույժը: 

 

8. ՖՈՐՍ ՄԱԺՈՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐ 

 

16. Կողմերն ազատվում են պայմանագրային պարտավորությունների 

չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար պատասխանատվությունից, եթե 

դրանք հետևանք են անհաղթահարելի ուժի՝ արտակարգ և անկանխելի դեպքերի և 

հանգամանքների, որոնք ստեղծվել են Կողմերի կամքից անկախ, ներառյալ (սակայն 

չսահմանափակվելով դրանցով) բնական աղետները, բնության ուժերի արտասովոր 

ուժեղ դրսևորումները, ինչպես, օրինակ, ջրհեղեղները, երկրաշարժերը, փոթորիկները, 

պտտահողմերը, նաև սաբոտաժային գործողություններ, ահաբեկչություններ, 

պատերազմներ, ապստամբություններ, հասարակական անկարգություններ, 

գործադուլներ, որոնք խոչընդոտում են Կողմերի գործունեությանը կամ հանգեցնում 

նրանց ստանձնած ցանկացած պարտավորության կատարման ձգձգման կամ 
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դադարեցման` հակառակ նրանց գործադրված ջանքերի` խուսափելու, թուլացնելու 

կամ վերացնելու այդ ուժերի ազդեցությունը: 

17. Կողմերը պարտավոր են վերոհիշյալ վիճակների մասին անհապաղ 

տեղեկացնել միմյանց` նշելով դրանց հետևանքների վերացման հնարավոր 

ժամկետները: 

 

9. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

 

18. Առևտրային և վերահսկիչ հաշվառքի սարքերն ու դրանց միացման շղթաները 

ստուգում և կապարակնքում են Կողմերը: 

19. Առևտրային և վերահսկիչ հաշվառքի սարքերի սպասարկումն ու 

շահագործումն ապահովվում է սեփականատերերի կողմից` իրենց միջոցներով: 

Առևտրային և վերահսկիչ հաշվառքի սարքերի փոխարինման դեպքում Կողմերը 

համատեղ կազմում են համապատասխան ակտ: 

20. Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի վթարային իրավիճակներում 

Համակարգի օպերատորն իրավունք ունի սահմանափակել կամ դադարեցնել 

Վաճառողի կողմից էլեկտրաէներգիայի առաքումները: 

21. Վթարային իրավիճակների սկիզբն ու ավարտը հայտարարում է Համակարգի 

օպերատորը` այդ մասին անհապաղ տեղեկացնելով Կողմերին` համաձայն 

Հանձնաժողովի սահմանած կարգի: 

22. Կողմերը պարտավոր են անվերապահորեն կատարել Համակարգի 

օպերատորի` վերջինիս լիազորությունների սահմաններում տրված 

կարգադրությունները (հրահանգները): 

23. Կողմերը պարտավոր են Պայմանագրի պատճենները տրամադրել Համակարգի 

օպերատորին: 

 

10. ՏԱՐԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

 

24. Պայմանագրի հետ կապված Կողմերի միջև ծագած վեճերը լուծվում են 

բանակցությունների միջոցով, իսկ Կողմերից մեկի գրավոր դիմումի առկայության 

դեպքում` Հանձնաժողովի միջնորդությամբ: Սույն պայմանը չի սահմանափակում 

Կողմերի իրավունքը` վեճերը լուծելու դատական կարգով: 

25. Եթե տարաձայնության առարկան վճարման ենթակա էլեկտրաէներգիայի 

վերաբերյալ ակտն է, ապա ցանկացած դեպքում Կողմերը պարտավոր են ստորագրել 

այդ ակտը, իսկ Գնորդը պարտավոր է կատարել վճարումը, որից հետո միայն լուծել 

տարաձայնությունը: Տարաձայնություն ունեցող կողմը պարտավոր է վճարման 

ենթակա էլեկտրաէներգիայի վերաբերյալ ստորագրված ակտին կցել հատուկ կարծիք: 

 

11. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

12. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, 

ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԵՎ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

26. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Հանձնաժողովում գրանցման պահից և 

գործում է մինչև Վաճառողի գործունեության լիցենզիայի գործողության ժամկետի 

ավարտը: 

27. Պայմանագիրը կարող է փոփոխվել Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ: 

Փոփոխված Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Հանձնաժողովի կողմից գրանցման 

պահից: 

28. Հանձնաժողովի կողմից էլեկտրաէներգիայի առուվաճառքի (մինչև 30ՄՎտ 

տեղակայված հզորություն ունեցող արտադրող-բաշխող) պայմանագրի նոր օրինակելի 

ձև սահմանելու կամ գործող օրինակելի ձևում փոփոխություններ կամ լրացումներ 

կատարելու դեպքում Կողմերը պարտավոր են Հանձնաժողովի սահմանած ժամկետում 

կնքել նոր պայմանագիր կամ համապատասխան փոփոխություններ կամ լրացումներ 
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կատարել գործող պայմանագրերում` ներկայացնելով դրանք Հանձնաժողովի 

գրանցմանը: Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Հանձնաժողովում գրանցվելու պահից: 

29. Պայմանագիրը կարող է լուծվել Արցախի Հանրապետության օրենքներով 

սահմանված դեպքերում և կարգով, այդ թվում՝ կողմերի փոխադարձ 

համաձայնությամբ: 

30. Պայմանագիրը կազմված է 3 օրինակից` մեկական Կողմերի և Հանձնաժողովի 

համար: 

 

13. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՆԲԱԺԱՆԵԼԻ ՄԱՍ ԿԱԶՄՈՂ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 

 

Հավելված N 1՝ Էլեկտրաէներգիայի վաճառքի գնի մասին համաձայնագիր. 

Հավելված N 2՝ Վաճառողի սահմանազատման (առաքման) և էլեկտրաէներգիայի 

հաշվառման կետերի մասին համաձայնագիր. 

Հավելված N 3՝ Վճարման ենթակա էլեկտրաէներգիայի վերաբերյալ ակտ: 

 

14. ԿՈՂՄԵՐԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ 

 
 

Վաճառող` 

Գտնվելու վայրը ______________ 

Հ/հ _________________________ 

Հեռախոս 

Ֆաքս 

Գործունեության լիցենզիա N 

Ղեկավար 

Գնորդ` 

Գտնվելու վայրը ______________ 

Հ/հ _________________________ 

Հեռախոս 

Ֆաքս 

Գործունեության լիցենզիա N 

Ղեկավար 

______________________________ 
     (ստորագրություն, անուն, ազգանուն) 

______________________________ 
        (ստորագրություն, անուն, ազգանուն) 

Կ.Տ. Կ.Տ. 

 

Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով 

Գրանցված է   ____ _________________ 20 _____ թվական 

Գրանցման N ________ Կ.Տ.   

Պատասխանատու ___________________________ 
(ստորագրություն, անուն, ազգանուն) 

   

 

 

 
Հավելված N 1 

էլեկտրաէներգիայի առուվաճառքի 

20__ թվականի _____ ___ N__ պայմանագրի 
 

 

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր 

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԳՆԻ ՄԱՍԻՆ 

  

1. Սույն համաձայնագրով Գնորդը և Վաճառողը փոխադարձ համաձայնությամբ 

սահմանում են էլեկտրական էներգիայի վաճառքի հետևյալ գինը. 

  

էլեկտրական էներգիայի վաճառքի գին ___________ դրամ/կՎտժ 

  

2. Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի կողմից Վաճառողի համար 

սահմանված գործող սակագինը հետևյալն է. 



167 

 

 

էլեկտրական էներգիայի սակագին` ___________ դրամ/կՎտժ 

  

3. Էլեկտրաէներգիայի վաճառքի գինն ուժի մեջ է մտնում 20___ թվականի 

_________ __-ից և գործում է մինչև Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի կողմից սահմանված նոր սակագնի ուժի մեջ մտնելը: 

 

 
ԳՆՈՐԴ 

 
ՎԱՃԱՌՈՂ 

 
____________________________ 
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն) 

___________________________ 
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն) 

 ___ __________20__ թվական  ___ __________20__ թվական 

 Կ.Տ. 
 

Կ.Տ. 
 

 

 

 
Հավելված N 2 

էլեկտրաէներգիայի առուվաճառքի 

20__ թվականի _____ ___ N__ պայմանագրի 

 
Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր 

ՎԱՃԱՌՈՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՏՄԱՆ (ԱՌԱՔՄԱՆ) ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ 

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԵՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

  

1. _____________________________ -ի (Վաճառող) սահմանազատման (առաքման) 

կետերն են. 

2. Առևտրային և վերահսկիչ հաշվառքի կետերն են. 

  

Առևտրային 

հաշվառքի 

սարքերի 

տեղադրման 

վայրերը 

Առևտրային 

հաշվառքի 

սարքերի 

համարը 

Հոսանքի և լարման 

տրանսֆորմատորների 

փոխարկման 

գործակիցները 

Վերաստուգիչ 

հաշվառքի 

սարքերի 

տեղադրման 

վայրերը, 

համարը և 

տեսակը 

Հոսանքի և լարման 

տրանսֆորմատորների 

փոխարկման 

գործակիցները 

Kհտ Kլտ 

  

Kլտ Kհտ Kլտ 

  

Kլտ 

                  

                  

                  

                  

  

Առևտրային հաշվառքի սարքերը տնօրինում և սպասարկում է ________________ -ը: 

Վերահսկիչ հաշվառքի սարքերը տնօրինում և սպասարկում է ________________ -ը: 

 

 

ԳՆՈՐԴ 
 

ՎԱՃԱՌՈՂ 
 

____________________________ 
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն) 

___________________________ 
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն) 

 ___ __________20__ թվական  ___ __________20__ թվական 

 Կ.Տ. 
 

Կ.Տ. 
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Հավելված N 3 

էլեկտրաէներգիայի առուվաճառքի 

20__ թվականի _____ ___ N__ պայմանագիր 

 

 
Ա Կ Տ 

 ՎՃԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

  

Գնորդ ____________________________________________________________________ 

Վաճառող ________________________________________________________________ 

Հաշվարկային ժամանակաշրջան ___ _______ 20 _ թ. մինչև ___ _______ 20 _թ. 

Ընդամենը առաքված էլեկտրական էներգիայի քանակությունը` _________ կՎտժ 

  

Հիմքը _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 
ՎԱՃԱՌՈՂ  

 
ԳՆՈՐԴ 

 
____________________________ 
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն) 

___________________________ 
(պաշտոն, ստորագրություն, անուն, ազգանուն) 

 ___ __________20__ թվական  ___ __________20__ թվական 

 Կ.Տ. 
 

Կ.Տ. 
 

 

 
 

Հավելված N 3 

Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

 կարգավորող պետական հանձնաժողովի  

2021 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 79-Ն որոշման 
 

 

Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր  N ___ 

 

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ 

 

(բաշխող-համակարգի օպերատոր) 

  

  

____ ___________ 20_ թվական ք.__________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(ընկերության անվանումը) 

______________________________________________________________________________, 

այսուհետ` Պատվիրատու, ի դեմս _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը) 

 ղեկավարվելով ընկերության կանոնադրությամբ, գործունեության լիցենզիայով, 

Արցախի Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական ակտերով, մի կողմից, և 

 ______________________________________________________________________________, 
(ընկերության անվանումը) 

 այսուհետ` Կատարող, ի դեմս ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը) 

ղեկավարվելով ընկերության կանոնադրությամբ, գործունեության լիցենզիայով, 

Արցախի Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական ակտերով, մյուս կողմից, 
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այսուհետ համատեղ կոչվելով Կողմեր, կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ 

Պայմանագիր) հետևյալի մասին. 

  

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

Հանձնաժողով` Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողով. 

Հաշվարկային ամիս` ժամանակահատված, որի գործողությունը սկսվում է օրա-

ցուցային ամսվա առաջին օրվա ժամը 0000-ին և ավարտվում է 

օրացուցային ամսվա վերջին օրվա ժամը 2400-ին: 

 

2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ 

  

1. Կատարողը էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի 

ծառայություններ է մատուցում, իսկ Պատվիրատուն վճարում է մատուցված 

ծառայությունների համար` Պայմանագրով սահմանված կարգով: 

  

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

2. Կողմերը պարտավոր են ղեկավարվել «Էներգետիկայի մասին» օրենքով, 

գործունեության լիցենզիայով, Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, 

Հանձնաժողովի ընդունած և այլ իրավական ակտերով: 

3. Կողմերը պարտավոր են Պայմանագրի պատճենը տրամադրել էլեկտրաէներ-

գիայի (հզորության) արտադրության և հաղորդման լիցենզիա ունեցող անձանց: 

4.  Կատարողը պարտավոր է պատշաճ կերպով կատարել «Էներգետիկայի մասին» 

օրենքով, Պայմանագրով, էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի 

ծառայության մատուցման լիցենզիայով, Հանձնաժողովի կողմից ընդունած իրավական 

ակտերով, տեխնիկական կանոնակարգերով, էլեկտրաէներգիայի առուվաճառքի 

պայմանագրերով նախատեսված իր պարտավորությունները` ապահովելով էլեկտրա-

էներգետիկական համակարգի հուսալիության և անվտանգության ցուցանիշները: 

5. Պատվիրատուն պարտավոր է Պայմանագրի համաձայն վճարել Կատարողին` 

վերջինիս մատուցած ծառայությունների դիմաց, ինչպես նաև պատշաճ կերպով 

կատարել «Էներգետիկայի մասին» օրենքով, Պայմանագրով, էլեկտրական էներգիայի 

(հզորության) բաշխման լիցենզիայով, Հանձնաժողովի կողմից ընդունած իրավական 

ակտերով, էլեկտրաէներգիայի առուվաճառքի պայմանագրով նախատեսված այն 

պարտավորությունները, որոնք հնարավորություն կտան Կատարողին ժամանակին և 

ամբողջությամբ կատարելու իր պարտականությունները: 

  

4. ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

  

6.  Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի ծառայության 

մատուցման սակագինը սահմանում է Հանձնաժողովը: 

7.  Մինչև Հաշվարկային ամսվան հաջորդող ամսի 10-ը Կատարողն իր 

մատուցած ծառայությունների համար կազմում է հաշիվ-ապրանքագիր և 

ներկայացնում Պատվիրատուին: 

8. Կատարողին իր մատուցած ծառայությունների համար վճարում է 

Պատվիրատուն` մինչև Հաշվարկային ամսվան հաջորդող ամսվա 15-ը: 

9. Կատարողին իր մատուցած ծառայությունների համար վճարումներն 

իրականացվում են միայն դրամական միջոցներով: 

  

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

10. Պայմանագրի պայմանները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու 

դեպքում Կողմերը պատասխանատվություն են կրում Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով: 
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11. Պայմանագրի 8-րդ կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում Կատարողն 

իրավունք ունի Պատվիրատուից պահանջելու վճարել տույժ` յուրաքանչյուր ուշացված 

օրվա համար չվճարված գումարի 0,1 տոկոսի չափով: Տույժ հաշվարկելու դեպքում 

Գնորդի կատարած վճարումներից Վաճառողն առաջնահերթ մարում է առաքված 

էլեկտրաէներգիայի արժեքը՝ ըստ դրա վճարման համար սահմանված ժամկետի 

վաղեմության, հետո միայն հաշվարկված տույժը: 

                                  

6. ՖՈՐՍ ՄԱԺՈՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐ 

 

12. Կողմերն ազատվում են պայմանագրային պարտավորությունների 

չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար պատասխանատվությունից, եթե 

դրանք հետևանք են անհաղթահարելի ուժի՝ արտակարգ և անկանխելի դեպքերի և 

հանգամանքների, որոնք ստեղծվել են Կողմերի կամքից անկախ, ներառյալ (սակայն 

չսահմանափակվելով դրանցով) բնական աղետները, բնության ուժերի արտասովոր 

ուժեղ դրսևորումները, ինչպես, օրինակ, ջրհեղեղները, երկրաշարժերը, փոթորիկները, 

պտտահողմերը, նաև սաբոտաժային գործողություններ, ահաբեկչություններ, 

պատերազմներ, ապստամբություններ, հասարակական անկարգություններ, 

գործադուլներ, որոնք խոչընդոտում են Կողմերի գործունեությանը կամ հանգեցնում 

նրանց ստանձնած ցանկացած պարտավորության կատարման ձգձգման կամ 

դադարեցման` հակառակ նրանց գործադրված ջանքերի` խուսափելու, թուլացնելու 

կամ վերացնելու այդ ուժերի ազդեցությունը: 

13. Կողմերը պարտավոր են վերոհիշյալ վիճակների մասին անհապաղ 

տեղեկացնել միմյանց` նշելով դրանց հետևանքների վերացման հնարավոր 

ժամկետները: 

 

7. ՏԱՐԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ 

  

14. Պայմանագրի առնչությամբ Կողմերի միջև ծագած վեճերը լուծվում են 

բանակցությունների միջոցով, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` Հանձնաժողովի 

միջնորդությամբ: Սույն պայմանը չի սահմանափակում Կողմերի իրավունքը` վեճերը 

լուծելու դատական կարգով: 

15. Եթե տարաձայնության առարկան Կատարողի կողմից իր մատուցած 

ծառայությունների համար ներկայացված հաշիվ-ապրանքագիրն է, ապա ցանկացած 

դեպքում Պատվիրատուն պարտավոր է ստորագրել այն և կատարել վճարումը, որից 

հետո միայն լուծել տարաձայնությունը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ստորագրած 

հաշիվ-ապրանքագրին կցել հատուկ կարծիք: 

  

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

(կազմում են Կողմերը) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ  

ԵՎ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

  

16. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Հանձնաժողովում գրանցման պահից և 

գործում է մինչև Կատարողի գործունեության լիցենզիայի գործողության ժամկետի 

ավարտը: 

17. Պայմանագիրը կարող է փոփոխվել փոխադարձ համաձայնությամբ: 

Փոփոխված պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Հանձնաժողովում գրանցման պահից: 

18. Հանձնաժողովի կողմից էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի 

ծառայության մատուցման (բաշխող-համակարգի օպերատոր) պայմանագրի նոր 

օրինակելի ձև հաստատելու կամ գործող օրինակելի ձևում փոփոխություններ կամ 

լրացումներ կատարելու դեպքում Կողմերը պարտավոր են Հանձնաժողովի սահմանած 

ժամկետում կնքել նոր պայմանագիր կամ համապատասխան փոփոխություններ կամ 

լրացումներ կատարել գործող պայմանագրերում` ներկայացնելով այն Հանձնաժողովի 

գրանցմանը: Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Հանձնաժողովում գրանցվելու պահից: 
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19. Պայմանագիրը կազմված է երեք օրինակից` մեկական Կատարողի, 

Պատվիրատուի և Հանձնաժողովի համար: 

  

10. ԿՈՂՄԵՐԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ 

 
 

Պատվիրատու` 

Գտնվելու վայրը ______________ 

Հ/հ _________________________ 

Հեռախոս 

Ֆաքս 

Գործունեության լիցենզիա N 

Ղեկավար 

Կատարող` 

Գտնվելու վայրը ______________ 

Հ/հ _________________________ 

Հեռախոս 

Ֆաքս 

Գործունեության լիցենզիա N 

Ղեկավար 

______________________________ 
     (ստորագրություն, անուն, ազգանուն) 

______________________________ 
        (ստորագրություն, անուն, ազգանուն) 

Կ.Տ. Կ.Տ. 

 

Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով 

Գրանցված է   ____ _________________ 20 _____ թվական 

Գրանցման N ________ Կ.Տ.   

Պատասխանատու ___________________________ 
(ստորագրություն, անուն, ազգանուն) 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 

 

«ԱՐՑԱԽԿԱՊ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՄՐՑՈՒՅԹՈՒՄ 

ՀԱՂԹՈՂ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔԻ ԵՎ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ ՄԵԿ 

ԿԱՄ ՄԻ ՔԱՆԻ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 

ՀԵՌՈՒՍՏԱԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵԹԵՐԱՅԻՆ ՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ (ՎԵՐԱՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ) 

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

N 81-Ա 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածը,  

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» օրենքի 10-րդ, 37-րդ, 44-րդ և 45-րդ 

հոդվածները, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2007 թվականի նոյեմբերի 27-ի «Հեռուստառադիոհաղորդումների 

հեռարձակման լիցենզավորման մրցույթի կարգը հաստատելու մասին» N 14Ն 

որոշումը՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը  ո ր ո շ ո ւ 

մ  է. 

1. «Արցախկապ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը ճանաչել Արցախի 

Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2021 թվականի հոկտեմբերի 28-ի N 62-Ա 

որոշմամբ հայտարարված մրցույթի հաղթող և տրամադրել 590-598 մեգահերց, 

598-606 մեգահերց, 646-654 մեգահերց, 670-678 մեգահերց, 702-710 մեգահերց, 718-

726 մեգահերց, 726-734 մեգահերց հաճախությունների շերտերում և 10745 

մեգահերց, 10787 մեգահերց, 10829 մեգահերց, 10837 մեգահերց, 10871 մեգահերց, 

10879 մեգահերց, 10913 մեգահերց, 10921 մեգահերց, 10955 մեգահերց, 10963 

մեգահերց, 10997 մեգահերց, 11005 մեգահերց, 11039 մեգահերց, 11047 մեգահերց, 

11081 մեգահերց, 11089 մեգահերց, 11123 մեգահերց, 11131 մեգահերց, 11165 

մեգահերց, 11745 մեգահերց, 11787 մեգահերց, 11829 մեգահերց, 11871 մեգահերց, 

11913 մեգահերց, 11955 մեգահերց, 11997 մեգահերց, 12039 մեգահերց, 12081 

մեգահերց, 12123 մեգահերց, 12165 մեգահերց հաճախություններով 

Ստեփանակերտ քաղաքի և միաժամանակ մեկ կամ մի քանի շրջանների 

տարածքում ընդհանուր ուղղվածության հեռուստածրագրերի եթերային 

հեռարձակման (վերահեռարձակման) լիցենզիա` 2022 թվականի ապրիլի 11-ից 

մինչև 2029 թվականի ապրիլի 11-ը գործողության ժամկետով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                   Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

2021 թվականի դեկտեմբերի 29 

ք. Ստեփանակերտ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 

 

«ԱՐՑԱԽԿԱՊ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՄՐՑՈՒՅԹՈՒՄ 

ՀԱՂԹՈՂ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔԻ ԵՎ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ 

ՄԵԿ ԿԱՄ ՄԻ ՔԱՆԻ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 

ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՌԱԴԻՈՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ԵԹԵՐԱՅԻՆ 

ՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ (ՎԵՐԱՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ) ԼԻՑԵՆԶԻԱ  

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

N 82-Ա 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 8-րդ հոդվածը,  

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» օրենքի 10-րդ, 37-րդ, 44-րդ և 45-րդ 

հոդվածները, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի 2007 թվականի նոյեմբերի 27-ի 

«Հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման լիցենզավորման մրցույթի 

կարգը հաստատելու մասին» N 14Ն որոշումը՝ Արցախի Հանրապետության 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովը  ո ր ո շ ո ւ մ  է. 

1. «Արցախկապ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը ճանաչել 

Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2021 թվականի 

հոկտեմբերի 28-ի N 63-Ա որոշմամբ հայտարարված մրցույթի հաղթող և 

տրամադրել 94,0 մեգահերց, 102,3 մեգահերց և 103,5 մեգահերց 

հաճախություններով Ստեփանակերտ քաղաքի և միաժամանակ մեկ կամ մի 

քանի շրջանների տարածքում ընդհանուր ուղղվածության 

ռադիոհաղորդումների եթերային հեռարձակման (վերահեռարձակման) 

լիցենզիա` 2022 թվականի ապրիլի 11-ից մինչև 2029 թվականի ապրիլի 11-ը 

գործողության ժամկետով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                   Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
 

2021 թվականի դեկտեմբերի 29 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

 

 

 



174 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 27-Ի N 54-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 83-Ա 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի                   

1-ին հոդվածի 2-րդ մասը, 37-րդ հոդվածը և հաշվի առնելով                   

«Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2021 թվականի                

դեկտեմբերի 13-ի N648/3-2 գրությունը` Արցախի Հանրապետության 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2021 

թվականի օգոստոսի 27-ի ««Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 

«Արցախգազ ՋԷԿ-1» ջերմաէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի 

(հզորության) արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 54-Ա 

որոշման 2-րդ կետով սահմանված հավելվածի 11-րդ կետում «հունվարի 31-ը» 

բառերը փոխարինել «հունիսի 1-ը» բառերով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում այն «Արցախգազ» փակ 

բաժնետիրական ընկերությանը հանձնելու օրվան հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                   Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

 

2021 թվականի դեկտեմբերի 30 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

 

 

 

 



175 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 27-Ի N 55-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 84-Ա 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին 

հոդվածի 2-րդ մասը, 37-րդ հոդվածը և հաշվի առնելով «Արցախգազ» փակ 

բաժնետիրական ընկերության 2021 թվականի դեկտեմբերի 13-ի N 648/3-2 

գրությունը` Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը                  

ո ր ո շ ու մ է. 

1. Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2021 

թվականի օգոստոսի 27-ի ««Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 

«Արցախգազ ՋԷԿ-2» ջերմաէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի 

(հզորության) արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 55-Ա 

որոշման 2-րդ կետով սահմանված հավելվածի 11-րդ կետում «հունվարի 31-ը» 

բառերը փոխարինել «հունիսի 1-ը» բառերով։ 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում այն «Արցախգազ» փակ 

բաժնետիրական ընկերությանը հանձնելու օրվան հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                   Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

 

2021 թվականի դեկտեմբերի 30 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

 

 

 

 

 



176 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 27-Ի N 56-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 85-Ա 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին 

հոդվածի 2-րդ մասը, 37-րդ հոդվածը և հաշվի առնելով «Արցախգազ» փակ 

բաժնետիրական ընկերության 2021 թվականի դեկտեմբերի 13-ի N648/3-2 

գրությունը` Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը                  

ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2021 

թվականի օգոստոսի 27-ի ««Արցախգազ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 

«Արցախգազ ՋԷԿ-3» ջերմաէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի 

(հզորության) արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 56-Ա 

որոշման 2-րդ կետով սահմանված հավելվածի 11-րդ կետում «հունվարի 31-ը» 

բառերը փոխարինել «հունիսի 1-ը» բառերով։ 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում այն «Արցախգազ» փակ 

բաժնետիրական ընկերությանը հանձնելու օրվան հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                   Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

2021 թվականի դեկտեմբերի 30 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի 

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ  

ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ ԵՎ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ  

ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 87-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

         

Հիմք ընդունելով «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պար-

տադիր վճարների մասին» օրենքի 4-րդ, 8-րդ  և  16-րդ հոդվածները՝ Արցախի 

Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

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

1. Հաստատել հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր 

վճար վճարողների 2022 թվականի անվանական կազմը և կարգավորման 

պարտադիր վճարների տարեկան դրույքաչափերը` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                   Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

2021 թվականի դեկտեմբերի 30 

ք. Ստեփանակերտ 
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Ð³í»Éí³Í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2021 Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 30-Ç N 87-Ü áñáßÙ³Ý 

 

Ð²Üð²ÚÆÜ Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÆ Î²ð¶²ìàðØ²Ü ä²ðî²¸Æð ìÖ²ð ìÖ²ðàÔÜºðÆ 

2022 Âì²Î²ÜÆ ²Üì²Ü²Î²Ü Î²¼ØÀ ºì Î²ð¶²ìàðØ²Ü ä²ðî²¸Æð ìÖ²ðÜºðÆ î²ðºÎ²Ü ¸ðàôÚø²â²öºðÀ       

  

(Ñ³½. ¹ñ³Ù) 

Ð/Ð 
Ð³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý  

å³ñï³¹Çñ í×³ñ í×³ñáÕÝ»ñ  

                                                                                                          

Æñ³óÙ³Ý 

ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝ 

 (³é³Ýó ²²Ð)             

2022Ã.   
       

 

                                                            

î»ë³Ï³ñ³ñ  

ÏßÇéÁ 

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ 
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý  

Ï³ñ·³íáñÙ³Ý 

å³ñï³¹Çñ  

í×³ñÇ 

ï³ñ»Ï³Ý 
¹ñáõÛù³ã³÷Á 

àñÇó` Áëï »é³ÙëÛ³ÏÝ»ñÇ 

I II III IV 

¾ÈºÎîð²¾Üºð¶ºîÆÎ Ð²Ø²Î²ð¶ (ÀÝ¹³Ù»ÝÁ) 13 240 878,0 0,560212 103 934,9   25 983,8   25 983,8   25 983,8   25 983,5   

1 §²ðò²Ê¾Üºð¶à¦ ö´À 9 597 702,0 0,418303 75 337,6   18 834,4   18 834,4   18 834,4   18 834,4   

2 §²ðò²Ê Ð¾Î¦ ´´À 2 265 000,0 0,098717 17 779,2   4 444,8   4 444,8   4 444,8   4 444,8   

3 §²Èü²Ø²¶¦ ö´À 150 000,0 0,006538 1 177,4   294,4   294,4   294,4   294,2   

4 §Â²ðÂ²è ¾ÜºðæÆ ÆÜìºêî¦ êäÀ 841 000,0 0,036654 6 601,5   1 650,4   1 650,4   1 650,4   1 650,3   

5 §ÈºìºÈ ¾ÜºðæÆ¦ êäÀ 376 576,0 0,016413 2 956,0   739,0   739,0   739,0   739,0   

6 §¶²ÜÒ²ê²ð úäºð²îàð¦ êäÀ 10 600,0 0,000462 83,2   20,8   20,8   20,8   20,8   

¶²¼²Ø²î²Î²ð²ðØ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶  (ÀÝ¹³Ù»ÝÁ) 4 948 731,5 0,215684 38 845,3   9 711,3   9 711,3   9 711,3   9 711,4   

7 §²ðò²Ê¶²¼¦ ö´À 4 948 731,5 0,215684 38 845,3   9 711,3   9 711,3   9 711,3   9 711,4   

æºðØ²Ø²î²Î²ð²ðØ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶  (ÀÝ¹³Ù»ÝÁ) 220 944,4 0,009630 1 734,3   433,6   433,6   433,6   433,5   

8 §æºðØ²ÚÆÜ îÜîºêàôÂÚàôÜ¦ ö´À 220 944,4 0,009630 1 734,3   433,6   433,6   433,6   433,5   

æð²Ø²î²Î²ð²ðØ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶  (ÀÝ¹³Ù»ÝÁ) 430 000,0 0,018741 3 375,3   843,8   843,8   843,8   843,9   

9 §æð²ÚÆÜ îÜîºêàôÂÚàôÜ¦ ö´À 60 000,0 0,002615 471,0   117,7   117,7   117,7   117,9   

10 §æðØàôÔ-ÎàÚàôÔÆ¦ ö´À 370 000,0 0,016126 2 904,3   726,1   726,1   726,1   726,0   

Ðºè²Ð²Ôàð¸²ÎòàôÂÚ²Ü ´Ü²¶²ì²è (ÀÝ¹³Ù»ÝÁ) 4 000 000,0 0,174335 31 398,2   7 849,5   7 849,5   7 849,5   7 849,7   

11 §Ô²ð²´²Ô  îºÈºÎàØ¦ ö´À 4 000 000,0 0,174335 31 398,2   7 849,5   7 849,5   7 849,5   7 849,7   

öàêî²ÚÆÜ Î²ä (ÀÝ¹³Ù»ÝÁ) 18 800,0 0,000819 147,6   36,9   36,9   36,9   36,9   

12 §²ðò²Êöàêî¦ ö´À 18 800,0 0,000819 147,6   36,9   36,9   36,9   36,9   

îºÊÜÆÎ²Î²Ü ²ð²îàðàÞØ²Ü ØÆæàòÜºðàì 
îð²Üêäàðî²ÚÆÜ ØÆæàòÜºðÆ ä²ðî²¸Æð 

îºÊÜÆÎ²Î²Ü ¼ÜÜàôÂÚ²Ü ²ÜòÎ²òØ²Ü 

Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÆ Ø²îàôòØ²Ü ê²Î²¶ÜºðÆ 

ê²ÐØ²ÜØ²Ü àô ìºð²Ü²ÚØ²Ü ´Ü²¶²ì²è (ÀÝ¹³Ù»ÝÁ) 

85 000,0 0,003705 667,2   166,8   166,8   166,8   166,8   

13 §îºÊÜà êºðìÆê¦ êäÀ 85 000,0 0,003705 667,2   166,8   166,8   166,8   166,8   

ÀÜ¸Ð²ÜàÆðÀ    22 944 353,9    1,0 180 102,8   45 025,7   45 025,7   45 025,7   45 025,7   

 



 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

2021 թվականի դեկտեմբերի 27-ի  

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 1-Ի N 12 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 25-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ 

հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական 

խորհուրդը որոշում է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության 

պետական խորհրդի 2004 թվականի մարտի 1-ի «Արցախի Հանրապետության 

Ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմ պետական 

կառավարչական հիմնարկ  ստեղծելու, Արցախի Հանրապետության Ազգային 

վիճակագրական ծառայության կանոնադրությունը և աշխատակազմի 

կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 12 որոշմամբ հաստատված հավելված 

թիվ 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ    

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                         Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ 

 

2021 թվականի դեկտեմբերի 27  

ք.Ստեփանակերտ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության 

Վիճակագրության պետական խորհրդի 

2021 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 25-Ն որոշման 

 

«Հավելված թիվ 2 

ԼՂՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 

2004թ. մարտի 1-ի թիվ 12 որոշման 

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ 

 

Արցախի  Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի 

 

I. Բաժիններ  

     

1.  Իրական հատվածի տնտեսության  վիճակագրության բաժին 

2.  Սոցիալ-ժողովրդագրության և աշխատանքի շուկայի վիճակագրության բաժին 

3.  Մակրոտնտեսական ցուցանիշների, ազգային հաշիվների և ֆինանսների 

վիճակագրության բաժին 

4.  Վճարային հաշվեկշռի, արտաքին առևտրի և գների վիճակագրության բաժին 

5.  Անձնակազմի կառավարման, իրավաբանական և մեթոդոլոգիայի բաժին 

6.  Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների  բաժին 

7. Ծրագրերի համակարգման բաժին 

8.  Տարածքային բաժինների աշխատանքների համակարգման բաժին 

9.  Հաշվապահական հաշվառման բաժին 

10. Հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների բաժին 

 

II. Տարածքային բաժիններ   

 

1. Ստեփանակերտ քաղաքի բաժին 

2. Ասկերանի շրջանային բաժին 

3. Հադրութի շրջանային բաժին* 

4. Մարտակերտի շրջանային բաժին 

5. Մարտունու շրջանային բաժին 

6. Շահումյանի շրջանային բաժին* 

7. Շուշիի շրջանային բաժին* 

8. Քաշաթաղի շրջանային բաժին* 

 

   __________________________ 

* գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցված է»: 
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Ա Ր Ց Ա Խ Ի   Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն 

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

 

2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ի  

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ  

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 271-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 311-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 

 «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածին 

համապատասխան.  

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 
  

1. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2021 

թվականի նոյեմբերի 24-ի «Արցախի Հանրապետությունում 

կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) տարածման կանխարգելման 

նպատակով կիրառվող ՍԿ N 3.1.2-001-21 սանիտարական կանոնները 

հաստատելու մասին» N 271-Ն հրամանով հաստատված NN 1-23 

հավելվածներում՝ 

1 ) «14 օրը» բառերը փոխարինել «30 օրը» բառերով. 

2) «14 օր» բառերը փոխարինել «30 օր» բառերով. 

3) «ՊՇՌ հետազոտությունն իրականացնում է աշխատողն՝ իր հաշվին:» 

նախադասությունը հանել: 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում հրապարակվելուց հետո՝ 

անմիջապես: 

  

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                Մ. ՀԱՅՐԻՅԱՆ 

 

2021 թվականի դեկտեմբերի 29 

ք. Ստեփանակերտ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի 

 

ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ԽՄԲԻ 

ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՎԱԾ ԱՅԼ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ 

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 201-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 

 

Ղեկավարվելով «Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության 

մասին» օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածով՝   

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  ԵՄ՝ 

 

 1. Սահմանել հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության 

առաջատար խմբի պաշտոններին հավասարեցված այլ պաշտոնների 

անվանացանկը՝ համաձայն հավելվածի։  

 2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարի 2013 թվականի հունվարի 17-ի «Դատական 

ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության առաջատար խմբի 

պաշտոններին հավասարեցված այլ պաշտոնների անվանացանկը 

սահմանելու մասին» N 11-Ն հրամանը։ 

 3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից։  

 

 

ԺԻՐԱՅՐ ՄԻՐԶՈՅԱՆ 

 

2021  թվականի դեկտեմբերի 30 

ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարի 

2021  թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 201-Ն հրամանի 

 

 

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ 

 

ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՏԱՐ 

ԽՄԲԻՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՎԱԾ ԱՅԼ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 

 

 

Պաշտոնի 

Խումբը 

 

Հարկադիր կատարումն 

ապահովող ծառայության 

պաշտոնը 

Առաջատար խմբին 

հավասարեցված  

պաշտոնը 

 

Առաջատար 

Հարկադիր կատարումն 

ապահովող ծառայության 

ավագ հարկադիր կատարող 

Արցախի Հանրապետության 

գլխավոր հարկադիր կատարողի 

օգնական 
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²ðò²ÊÆ  Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü  Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ 

 

Ð  ð  ²  Ø  ²  Ü 

24 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2021     N 2752-² 

ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï 

 

 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü  ´Ü²¶²ì²èÆ  ÈÆòºÜ¼Æ²ÚÆ 

 ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü ¸²¸²ðºòØ²Ü Ø²êÆÜ 

      
 

ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ²Ð ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½³íáñáÕ 

Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 23.12.2021Ã. »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ ¨ Õ»Ï³í³ñí»Éáí  

§ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦  ÈÔÐ  ûñ»ÝùÇ 37-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ï»ïÇ 7-ñ¹ 

»ÝÃ³Ï»ïÇ ¨ 7-ñ¹ Ï»ïÇ  å³Ñ³ÝçÝ»ñáí 
 

Ñ ñ ³ Ù ³ Û áõ Ù   » Ùª 

 

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

·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ` 

 

 

2. êáõÛÝ Ññ³Ù³ÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ¹Ý»É µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ 

ÏáÙáõÝ³É ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý µ³ÅÝÇ íñ³: 

 

 

 

 

         ՆԱԽԱՐԱՐ     ². ê²ð¶êÚ²Ü 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

N 

ÈÇó»Ý½³íáñíáÕ ³ÝÓÇ 

³Ýí³ÝáõÙÁ  

¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ 

ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ 

Ñ³Ù³ñÁ 

ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ  

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ  

1 

§¾Ú-æÆ-¾Ú¦ êäÀ                                               

ù. ÞáõßÇ, ÷áÕ. Ô³½³Ýã»óáó  

57/16 

ÞÆ-1011 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, 

Áëï  Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª                                                                          

µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ 
³ñï³¹ñ³Ï³Ý 
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²ðò²ÊÆ  Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ 

 

Ð  ð  ²  Ø  ²  Ü 

24 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2021     N 2753-² 

ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï 

 

 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü  ´Ü²¶²ì²èÆ  ÈÆòºÜ¼Æ²ÜºðÆ 

 ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü îð²Ø²¸ðØ²Ü Ø²êÆÜ 

      
 

ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ²Ð ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý  

ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñáí ÉÇó»Ý½³íáñáÕ 

Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 23.12.2021Ã. »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ (ÏóíáõÙ ¿) ¨ Õ»Ï³í³ñí»Éáí  

§ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦  ÈÔÐ  ûñ»ÝùÇ 8-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇ »ññáñ¹ 

å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñáí, 

 

Ñ ñ ³ Ù ³ Û áõ Ù   » Ùª 

 

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

ï³ñ³ÍùáõÙ ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 

ï»ë³Ïáí ½µ³Õí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

 

 

2. êáõÛÝ Ññ³Ù³ÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ¹Ý»É µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ 

ÏáÙáõÝ³É ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý µ³ÅÝÇ íñ³: 

 

 

 

 

        ՆԱԽԱՐԱՐ     ². ê²ð¶êÚ²Ü 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
ÈÇó»Ý½³íáñíáÕ ³ÝÓÇ ³Ýí³-

ÝáõÙÁ  ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ 
¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ  

1 

§¾¶¶ ÞÆÜ-¶ðàôä¦ êäÀ                                      

ù. êï»÷, ². Ø³ÝáõÏÛ³Ý  

÷áÕ., ß»Ýù  6/27 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É 

áÉáñïÇª  µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ 
³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

2 
§è²Ü¸ºìàô¦ êäÀ                                                                  

ù. êï»÷. Ø ´³Õñ³ÙÛ³Ý 

5/12 

àñ³ÏÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ,Áëï  Ñ»ï¨Û³É 

áÉáñïÇª  ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ 
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²ðò²ÊÆ  Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü  Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ 

 

Ð  ð  ²  Ø  ²  Ü 

29 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2021     N 2754-² 

ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï 

 

 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü  ´Ü²¶²ì²èÆ  ÈÆòºÜ¼Æ²ÚÆ 

 ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü ¸²¸²ðºòØ²Ü Ø²êÆÜ 

      
 

ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ²Ð ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½³íáñáÕ 

Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 28.12.2021Ã. »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ ¨ Õ»Ï³í³ñí»Éáí  

§ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦  ÈÔÐ  ûñ»ÝùÇ 37-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ï»ïÇ 7-ñ¹ 

»ÝÃ³Ï»ïÇ ¨ 7-ñ¹ Ï»ïÇ  å³Ñ³ÝçÝ»ñáí 
 

Ñ ñ ³ Ù ³ Û áõ Ù   » Ùª 

 

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

·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ` 

 

 

2. êáõÛÝ Ññ³Ù³ÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ¹Ý»É µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ 

ÏáÙáõÝ³É ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý µ³ÅÝÇ íñ³: 

 

 

 

              ՆԱԽԱՐԱՐ     ². ê²ð¶êÚ²Ü 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

ÈÇó»Ý½³íáñíáÕ ³ÝÓÇ 

³Ýí³ÝáõÙÁ  

¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ 

ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ 

Ñ³Ù³ñÁ 

ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ  

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ  

1 
§²ð - êîðàÚ¦ êäÀ                                               

ù. êï»÷, Ð»ùÇÙÛ³Ý 8³/33 
ÞÆ-1163 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, 

Áëï  Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª                                                                          

µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ 
³ñï³¹ñ³Ï³Ý 


