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Հոդված 1. «Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ 

զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների 

հատուցման մասին» 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի ՀՕ-78-Ն օրենքի 

(այսուհետ` Օրենք) նախաբանում` 

1) «պաշտպանության» բառից հետո ստորակետը հանել․ 

2) «ժամանակ» բառից հետո լրացնել «կամ հակառակորդի 

նախահարձակ գործողության հետևանքով» բառերը: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածում՝ 

1) 2-րդ մասի` 

ա. 1-ին կետը «պայմանագրային» բառից հետո լրացնել  «կամ զորահա-

վաքային» բառերով, 

բ. 2-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասու-

թյունով. 

«Զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող ու մարտական 

գործողություններին մասնակցելու նպատակով կամավորագրված և 

մարտական գործողություններին մասնակցող կամ մասնակցած լինելու 

փաստը հաստատվում է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարության  տեղեկանքով, որի տրման կարգը սահմանվում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարության (այսուհետ` Կառավարություն) 

որոշմամբ:». 

2) 5-րդ մասի 2-րդ կետից հանել «և դատական ակտի օրինական ուժի 

մեջ մտնելու օրվանից անցել է վեց ամիս,» բառերը: 

 

  Հոդված 3. Օրենքի 4-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին մասի 1-ին կետի «ա», «բ», 2-րդ կետի «ա», «բ», «դ» և «ե» ենթակե-

տերը «պայմանագրային» բառից հետո լրացնել «կամ զորահավաքային» 

բառերով. 

2) 3-րդ մասի 1-ին կետում «Արցախի Հանրապետության կառավարու-

թյունը (այսուհետ՝ Կառավարություն)» բառերը փոխարինել «Կառավարու-

թյունը» բառով: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասում վերջակետը փոխարինել 

միջակետով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5-րդ կետ. 

«5) դրոշմանիշային վճարի հաշվարկման բազա են համարվում` 

ա. անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց համար 

աշխատավարձը և դրան հավասարեցված այլ վճարումները և (կամ) 

քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի համաձայն` աշխատանքների 

կատարման (ծառայությունների մատուցման) դիմաց եկամուտը, 

բ. հարկման ընդհանուր համակարգում, առևտրի հարկի և (կամ) 

հաստատագրված վճարների համակարգերում գործող անհատ 
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ձեռնարկատերերի համար տարեկան եկամուտների մասին հաշվարկում 

արտացոլված համախառն եկամուտը:»: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 11-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին մասի 3-րդ կետը «ձեռնարկատերերը» բառից հետո լրացնել 

«,բացառությամբ «Արտոնագրային վճարների մասին» օրենքով սահմանված 

արտոնագրային վճար վճարող անհատ ձեռնարկատերերի» բառերով. 

2) 2-րդ մասի 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ․ 

«2) սույն հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում նշված անձինք, եթե 

բացակայում են սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով 

սահմանված դրոշմանիշային վճարի հաշվարկման բազաները.». 

3) 3-րդ մասի առաջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ․ 

«3. Դրոշմանիշային վճար չեն վճարում սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին 

կամ 2-րդ կետում նշված այն անձինք, որոնք նույն գործատուի մոտ 

աշխատում են միայն մեկ աշխատանքային պայմանագրով, և տվյալ 

հաշվետու ժամանակաշրջանում ստացման ենթակա աշխատավարձը և դրան 

հավասարեցված այլ վճարումները` հարկերը և պարտադիր այլ վճարները 

(ներառյալ՝ դրոշմանիշային վճարը) նվազեցնելուց հետո չի գերազանցում 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի չափը:». 

4) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.1-ին մաս. 

«3.1. Դրոշմանիշային վճար չեն վճարում սույն հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ 

կամ 5-րդ կետում նշված այն անձինք, որոնց աշխատանքների կատարման 

կամ ծառայությունների մատուցման քաղաքացիաիրավական պայմանա-

գրերով վճարվող եկամուտները չեն բավարարում դրոշմանիշային վճարը 

պահելու համար: Սույն մասում նշված անձանց փոխարեն դրոշմանիշային 

վճարները վճարվում են այդ անձանց եկամուտ վճարող հարկային գործակալի 

կողմից` նրա միջոցների հաշվին:». 

 5) 5-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«5. Ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող 

կամ զոհված (մահացած) զինծառայողի ծնողը, ամուսինը և (կամ) զավակը 

(զավակները) իրավունք ունեն դիմելու իրենց վճարած (իրենց եկամուտներից 

հարկային գործակալի պահած) դրոշմանիշային վճարի գումարներն 

ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն վերադարձնելու պահանջով: Սույն մասի 

համաձայն` դրոշմանիշային վճարի վերադարձման կարգը սահմանում է 

Կառավարությունը:». 

6) 6-8-րդ մասերն ուժը կորցրած ճանաչել: 

Հոդված 6. Օրենքի 12-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ․ 

«Հոդված 12. Դրոշմանիշային վճարների չափը 

1. Յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի համար սույն օրենքի 

11-րդ հոդվածի 1-ին մասի` 

1) 1-ին, 2-րդ, 4-րդ և 5-րդ կետերում նշված ֆիզիկական անձինք 

դրոշմանիշային վճարը վճարում են հետևյալ դրույքաչափերով. 

 

մինչև 100 000 ՀՀ դրամ հաշվարկման բազայի դեպքում 1 500 ՀՀ դրամ 

100 001-ից մինչև 200 000 ՀՀ դրամ հաշվարկման բազայի 

դեպքում 
3 000 ՀՀ դրամ 

200 001-ից մինչև 500 000 ՀՀ դրամ հաշվարկման բազայի 

դեպքում 
5 500 ՀՀ դրամ 

500 001-ից մինչև 1 000 000 ՀՀ դրամ հաշվարկման բազայի 

դեպքում 
8 500 ՀՀ դրամ 

1 000 001 ՀՀ դրամ և ավելի հաշվարկման բազայի դեպքում 15 000 ՀՀ դրամ 
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2) 3-րդ կետում նշված հարկման ընդհանուր համակարգում, առևտրի 

հարկի և (կամ) հաստատագրված վճարների համակարգերում գործող անհատ 

ձեռնարկատերերը դրոշմանիշային վճարը վճարում են հետևյալ 

դրույքաչափերով. 

 

                       

Հոդված 7. Օրենքի 14-րդ հոդվածում՝ 

1) 1-ին մասի «այն վարձու աշխատողների թիվը, որոնց համար տվյալ 

ամսում հաշվեգրված են եկամուտներ» բառերը փոխարինել «վարձու 

աշխատողներին հաշվեգրված աշխատավարձը և դրան հավասարեցված 

վճարումները և (կամ) քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով 

ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) դիմաց 

ֆիզիկական անձանց վճարված եկամուտները» բառերով. 

2) 4-րդ մասի «աշխատողների թվի» բառերը փոխարինել 

«աշխատողներին հաշվեգրված աշխատավարձի և դրան հավասարեցված 

վճարումների և (կամ) քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով 

ծառայությունների մատուցման (աշխատանքների կատարման) դիմաց 

ֆիզիկական անձանց վճարված եկամուտների» բառերով: 

 

Հոդված 8. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«2. Դրոշմանիշային վճարներն ինքնուրույն կատարող` սույն օրենքի 11-

րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում նշված անձինք դրոշմանիշային վճարը 

կատարում են մինչև տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող 

տարվա ապրիլի 20-ը ներառյալ` հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր հաշվետու 

ժամանակաշրջանի համար սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ 

կետով սահմանված դրոշմանիշային վճարի հաշվարկման բազաները:»: 

 

Հոդված 9. Եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթներ 

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի 

սեպտեմբերի 27-ից ծագած հարաբերությունների վրա, բացառությամբ սույն 

հոդվածով սահմանված դեպքերի: 

2. Սույն օրենքի 4-8-րդ հոդվածների դրույթները տարածվում են 2021 

թվականի հունվարի 1-ից սկսած հաշվետու ժամանակաշրջանների համար 

վճարման ենթակա դրոշմանիշային վճարների վրա: 

 

3. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 2021 թվական մարտի 1-

ը Կառավարությունը պետք է սահմանի դրոշմանիշային վճարի վերադարձ-

ման կարգը, որով պետք է կարգավորվի նաև 2020 թվականին վճարված 

դրոշմանիշային վճարների վերադարձը: 

 

 

   

 

մինչև 1 200 000 ՀՀ դրամ հաշվարկման բազայի դեպքում 18 000 ՀՀ դրամ 

1 200 001-ից մինչև 2 400 000 ՀՀ դրամ հաշվարկման բազայի 

դեպքում 
36 000 ՀՀ դրամ 

2 400 001-ից մինչև 6 000 000 ՀՀ դրամ հաշվարկման բազայի 

դեպքում 
66 000 ՀՀ դրամ 

6 000 001-ից մինչև 12 000 000 ՀՀ դրամ հաշվարկման 

բազայի դեպքում 
102 000 ՀՀ դրամ 

12 000 001 ՀՀ դրամ և ավելի հաշվարկման բազայի դեպքում 180 000 ՀՀ դրամ »: 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. հունվարի 23  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-1-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի         

                       հունվարի  22-ին 

  

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հոդված 1.  2016 թվականի փետրվարի 24-ի Քաղաքացիական 

օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 44-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել 

հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ.  

«Ռազմական գործողությունների կապակցությամբ անհայտ կորած 

զինծառայողը կամ այլ քաղաքացին կարող է դատարանի կողմից անհայտ 

բացակայող ճանաչվել, եթե երեք ամսվա ընթացքում տեղեկություններ չկան 

զինծառայողի կամ այլ քաղաքացու գտնվելու վայրի մասին:»: 

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 47-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «երկու» բառը 

փոխարինել «մեկ» բառով: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից և տարածվում է 2020 թվականի 

սեպտեմբերի 27-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

   

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                  Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

2021թ. հունվարի 23  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-2-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի         

                       հունվարի  22-ին 

  

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ 

 ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ   

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1.  «Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 

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

(այսուհետ` Օրենք) 1-ին հոդվածում «լիազորված պետական մարմնի» բառերը 

փոխարինել «խնդիրներ իրականացնող մարմնի» բառերով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 4-րդ հոդվածում «պետական մարմին է» բառերը 

փոխարինել «ներքին գործերի պետական կառավարման մարմնի (այսուհետ` 

պետական կառավարման մարմին) համակարգում գործող մարմին է» բառերով: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«2. Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական 

ծառայության անմիջական ղեկավարումն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության 

ղեկավարը, իսկ ընդհանուր ղեկավարումը՝ պետական կառավարման մարմնի 

ղեկավարը:»: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«2. Պաշտպանության, ազգային անվտանգության հանրապետական 

գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության 

պաշտոնների, ոստիկանության և փրկարար ծառայությունների պաշտոնների 

միջև համապատասխանությունը սահմանում է Արցախի Հանրապետության 

նախագահը:»: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ.  

«2. Փրկարարական ծառայության բարձրագույն և գլխավոր կոչումները 

շնորհում է Արցախի Հանրապետության Նախագահը` պետական 

կառավարման մարմնի ղեկավարի միջնորդությամբ: 

3. Փրկարարական ծառայության ավագ, միջին և կրտսեր կոչումները 

շնորհում է պետական կառավարման մարմնի ղեկավարը՝ Արցախի 

Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության 

ղեկավարի միջնորդությամբ:»: 

 

Հոդված 6. Օրենքի 26-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ պարբերության 

«Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական 

ծառայության ղեկավարը» բառերը փոխարինել «հերթական կոչում շնորհելու 

իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը» բառերով: 

 

Հոդված 7. Օրենքի 31-րդ հոդվածում` 

1) 2-րդ մասի «կառավարությունը» բառը փոխարինել «Նախագահը` 

պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի առաջարկությամբ» բառերով. 
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2) 3-րդ մասի «Արցախի Հանրապետության կառավարությունը» բառերը 

փոխարինել «պետական կառավարման մարմնի ղեկավարը» բառերով. 

3) 4-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«4. Փրկարարական ծառայության վարչությունների պետերին, գլխավոր, 

ավագ, միջին և կրտսեր պաշտոնների խմբերի ծառայողներին պաշտոնի 

նշանակում (ծառայության ընդունում) և պաշտոնից ազատում է պետական 

կառավարման մարմնի ղեկավարը:»:  

 

Հոդված 8. Օրենքի 32-րդ հոդվածում` 

1) 4-րդ մասի «Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայության ղեկավարը» բառերը փոխարինել «պետական 

կառավարման մարմնի ղեկավարը» բառերով. 

2) 13-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«13. Փրկարարական ծառայության անցնող քաղաքացու և պետական 

կառավարման մարմնի միջև կնքվում է 1-5 տարի ժամկետով պայմանագիր:». 

3) 14-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել. 

4) 15-րդ և 16-րդ մասերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«15. Պայմանագրի օրինակելի ձևը, կնքելու կարգը սահմանում է 

պետական կառավարման մարմնի ղեկավարը: 

16. Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրելու օրվանից:»: 

 

Հոդված 9. Օրենքի 33-րդ հոդվածի 13-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«13. Ատեստավորման հանձնաժողովը կազմավորվում է պետական 

կառավարման մարմնի ղեկավարի կողմից:»: 

 

Հոդված 10. Օրենքի 50-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«2. Հերթական արձակուրդը տրվում է օրացուցային տարվա ընթացքում 

պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի սահմանած կարգով:»: 

 

Հոդված 11. Օրենքի 53-րդ հոդվածի 3-րդ մասի երկրորդ պարբերությունը 

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Սույն մասում նշված ժամկետը կարող է երկարաձգվել բժշկական 

հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա:»: 

 

Հոդված 12. Օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասում «Արցախի 

Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության 

ղեկավարը» բառերը փոխարինել «պետական կառավարման մարմնի 

ղեկավարը» բառերով: 

 

Հոդված 13. Օրենքի 57-րդ հոդվածում` 

1) 4-րդ մասի «Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայության ղեկավարի» բառերը փոխարինել «պետական 

կառավարման մարմնի ղեկավարի» բառերով. 

2) 7-րդ մասի «Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայության ղեկավարը» բառերը փոխարինել «պետական 

կառավարման մարմնի ղեկավարը» բառերով: 

 

Հոդված 14. Օրենքի 59-րդ հոդվածում` 

1) 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3. Կարգապահական տույժեր ողջ ծավալով տալիս է պետական 

կառավարման մարմնի ղեկավարը:». 

2) 7-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
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«7. Կարգապահական տույժերի կիրառման կարգը սահմանում է 

պետական կառավարման մարմնի ղեկավարը:». 

3) 9-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«9. Ծառայողների նկատմամբ կարգապահական տույժեր կարող է 

կիրառել պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար 

անձը:»: 

 

Հոդված 15. Օրենքի 63-րդ հոդվածում` 

  1) 1-ին մասի երրորդ և չորրորդ պարբերությունները շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

 «Պետական կառավարման մարմնի ղեկավարը գլխավոր խմբի 

պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների ծառայության ժամկետը բացառիկ 

դեպքերում կարող է երկարաձգել մինչև 3 տարի, իսկ ավագ, միջին և կրտսեր 

խմբերի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողներինը` 5 տարի ժամկետով:  

Սույն մասով նախատեսված սահմանային տարիքի հասած և 

ծառայությունը շարունակող ծառայողների ծառայության ժամկետը 

յուրաքանչյուր դեպքում երկարաձգվում է մեկական տարով:». 

2) 3-րդ մասի «Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայության ղեկավարի» բառերը փոխարինել «պետական 

կառավարման մարմնի ղեկավարի» բառերով: 

 

Հոդված 16. Օրենքի 71-րդ հոդվածի 8-րդ մասի «Արտակարգ 

իրավիճակների պետական ծառայության ղեկավարի» բառերը փոխարինել 

«Պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի» բառերով: 

 

Հոդված 17. Օրենքի 104-րդ հոդվածի 1-ին մասում «Արցախի 

Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության» 

բառերը փոխարինել «պետական կառավարման մարմնի» բառերով: 

 

Հոդված 18. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

  

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

                

 

2021թ. հունվարի 23  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-3-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի         

                       հունվարի  22-ին 

   

 

«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Ոստիկանության մասին» 2001 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀO-

175 oրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 1-ին հոդվածի «Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանությունը միասնական համակարգ կազմող պետական 

կառավարման մարմին է (այսուհետ՝ ոստիկանություն)» բառերը փոխարինել 

«Ոստիկանությունը ներքին գործերի պետական կառավարման մարմնի 

(այսուհետ` պետական կառավարման մարմին) համակարգում գործող 

մարմին է» բառերով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 6-րդ հոդվածում, 9-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ 

մասերում, 29-րդ հոդվածի 8-րդ մասում, 31-րդ հոդվածի 8-րդ մասում, 32-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասում, 42-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «ոստիկանության 

պետական»  բառերը փոխարինել «պետական» բառով: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 9-րդ հոդվածում՝ 

1) 1-ին մասն ուժը կորցրած ճանաչել. 

2) 4-րդ մասի «իրականացնում է» բառերից հետո լրացնել «ոստիկանու-

թյան պետը, իսկ ընդհանուր ղեկավարումը՝» բառերով: 

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

                  

 

2021թ. հունվարի 23  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-4-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված  է 2021 թվականի         

                       հունվարի 22-ին 

  

 

«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»  

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» 2003 թվականի 

նոյեմբերի 26-ի ՀO-77 oրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 1-ին հոդվածի 

«ոստիկանության գործառույթներ իրականացնող միասնական համակարգ 

համարվող պետական կառավարման մարմնում (այսուհետ՝ 

ոստիկանություն)» բառերը փոխարինել «ոստիկանությունում» բառով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 4-րդ հոդվածի՝  

1) 1-ին մասի 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

« 1) ոստիկանության բարձրագույն պաշտոններ՝ 

- ոստիկանության պետ, 

- ոստիկանության զորքերի հրամանատար,  

- ոստիկանության պետի տեղակալ.». 

2) 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3. Պաշտպանության, ազգային անվտանգության մարմինների 

համակարգերում, զինվորական ծառայության պաշտոնների, ոստիկանության 

և փրկարար ծառայությունների պաշտոնների միջև համապատասխանու-

թյունը սահմանում է Արցախի Հանրապետության Նախագահը:»: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«3. Ոստիկանության ավագ, միջին և կրտսեր կոչումները շնորհում է 

պետական կառավարման մարմնի ղեկավարը` ոստիկանության պետի 

միջնորդությամբ:»: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 13-րդ հոոդվածում՝  

1) 1-ին մասն ուժը կորցրած ճանաչել. 

2) 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«2. Ոստիկանության պետին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից 

ազատում է Արցախի Հանրապետության Նախագահը՝ պետական կառավար-

ման մարմնի ղեկավարի առաջարկությամբ:». 

3) 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3. Ոստիկանության պետի տեղակալներին, ոստիկանության գլխավոր, 

ավագ, միջին և կրտսեր պաշտոնների խմբերի ծառայողներին պաշտոնի 

նշանակում (ծառայության է ընդունում), այլ պաշտոնի է փոխադրում և 

պաշտոնից ազատում է պետական կառավարման մարմնի ղեկավարը` 

ոստիկանության պետի միջնորդությամբ:»: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 14-րդ հոդվածի՝  

1) 1-ին մասի «Պետական կառավարման մարմնի ղեկավար» բառերը 

փոխարինել «Ոստիկանության պետ» բառերով. 

2) 2-րդ մասի «Պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի տեղակալ» 

բառերը փոխարինել «Ոստիկանության պետի տեղակալ» բառերով: 
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Հոդված 6. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «պետական 

կառավարման մարմնի ղեկավարի որոշմամբ՝» բառերը հանել:  

 

Հոդված 7. Օրենքի 41-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ պարբերությունում 

«Պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի» բառերը փոխարինել 

«Ոստիկանության պետի» բառերով: 

 

Հոդված 8. Օրենքի 43-րդ հոդվածի 6-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«6. Կարգապահական տույժերի կիրառման կարգը սահմանվում է 

կանոնագրքով: 

Ոստիկանության պետի  նկատմամբ  սույն  օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 1-ին, 2-րդ և 6-8-րդ կետերով նախատեսված կարգապահական տույժերը 

կարող է կիրառել նրան պաշտոնում նշանակելու իրավասություն ունեցողը, 

իսկ  սույն  օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-3-րդ կետերով նախատեսված 

կարգապահական տույժերը՝ պետական կառավարման մարմնի ղեկավարը: 

Ոստիկանության պետի տեղակալների, ոստիկանության գլխավոր, ավագ, 

միջին և կրտսեր խմբերի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների նկատմամբ 

սույն օրենքի 42-րդ հոդվածով նախատեսված կարգապահական տույժերը 

կիրառելու իրավունքը վերապահվում է պետական կառավարման մարմնի 

ղեկավարին: Կարգապահական տույժերը կիրառելու իրավունք ունեցող 

ղեկավար այլ պաշտոնատար անձանց շրջանակը և կարգապահական 

տույժերի կիրառման սահմաններն ու պայմանները նախատեսվում են 

կարգապահական կանոնագրքով: 

Ոստիկանության ծառայողների նկատմամբ սույն օրենքի 42-րդ հոդվածի 

առաջին մասի 7-րդ կետով նախատեսված տույժը կարող է կիրառվել միայն 

մեկ անգամ՝ նրանց կոչում շնորհելու իրավասություն ունեցողի կողմից:»: 

 

Հոդված 9. Օրենքի 53-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «պետական կառավար-

ման մարմնի ղեկավարի» բառերը փոխարինել «ոստիկանության պետի» 

բառերով: 

  

Հոդված 10. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

            

 

2021թ. հունվարի 23  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-5-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 

ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՀՈՒԼԻՍԻ 4-Ի  ՆՀ-79-Ն ՀՐԱՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

հոդվածը` ո ր ո շ ու մ  եմ. 

 

1. Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2020  թվականի հուլիսի 4-ի 

««Արցախի Հանրապետության Անվտանգության խորհրդի գրասենյակ» 

պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Արցախի Հանրապե-

տության Անվտանգության խորհրդի գրասենյակի կանոնադրությունը և 

կառուցվածքը հաստատելու մասին»   ՆՀ-79-Ն հրամանագրի N 2 հավելվածը 

շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի. 

 

2. Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

           

 

                                                                                               Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

2021թ. հունվարի 18 

Ստեփանակերտ 

ՆՀ-197-Ն 
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 Հավելված 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

       2021 թվականի հունվարի 18-ի 

                                                                 ՆՀ-197-Ն հրամանագրի 

                                                                  

           «Հավելված N2 

                 Արցախի Հանրապետության Նախագահի  

 2020 թվականի հուլիսի 4-ի ՆՀ-79-Ն 

 հրամանագրի 

 

   

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 

ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

  

 

1. Անվտանգային քաղաքականության և հիմնարար փաստաթղթերի 

վարչություն` 

1) պաշտպանական քաղաքականության և ռազմավարական 

առաջնորդող փաստաթղթերի բաժին. 

2) պետական, հասարակական անվտանգության բաժինֈ 

2. Ռազմական անվտանգության վարչություն` 

1) արտաքին համագործակցության բաժին. 

2) ներքին համագործակցության բաժինֈ 

3. Քաղաքացիական պաշտպանության և զորահավաքային ծրագրերի 

վարչություն՝ 

1) քաղաքացիական պաշտպանության բաժին. 

2) զորահավաքային ծրագրերի կատարման ապահովման և վերահսկո-

ղության բաժինֈ 

4. Սոցիալական և տնտեսական անվտանգության վարչություն` 

1) սոցիալ-տնտեսական բաժին. 

2) սփյուռքի բաժինֈ 

5. Իրավաբանական և իրավական փորձաքննությունների վարչություն՝ 

1) իրավաբանական բաժին. 

2) մոնիթորինգի բաժինֈ 

6. Տեղեկատվական անվտանգության և վերլուծության վարչություն՝ 

1) տեղեկատվության բաժին. 

2) վերլուծության բաժինֈ 

7. Քարտուղարություն 

8. Ֆինանսատնտեսական բաժին»ֈ 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                             Ա. ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 

ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 17-Ի ՆՀ-884-Ն ՀՐԱՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ  

ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»  օրենքի 38-

րդ հոդվածը` ո ր ո շ ու մ  եմ. 

 

1. Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 

17-ի  «Արցախի Հանրապետության կառավարության  կառուցվածքի  մասին» 

ՆՀ-884-Ն հրամանագրի՝ 

1) 1-ին կետում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ  7.1-ին ենթակետ՝ 

«7.1) ներքին գործերի նախարարություն». 

2) 3-րդ կետից հանել 2-րդ և 4-րդ ենթակետերըֈ 

 

2. Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

           

 

 

 

                                                                                                  Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

2021թ. հունվարի 23 

Ստեփանակերտ 

ՆՀ-487-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 13-Ի ՆԿ-9-Ն ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ  

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 38-րդ 

հոդվածը՝ ո ր ո շ ու մ  եմ. 

 

1. Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի հոկտեմբերի 

13-ի «Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի 

քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերը  հաստատելու  

մասին» ՆԿ-9-Ն կարգադրությամբ հաստատված հավելվածը լրացնել հետևյալ 

քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերով՝ 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական 

ծառայության  ղեկավարի տեղակալի պաշտոնի անձնագիր N 18». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական 

ծառայության տնտեսական ոլորտի վերահսկողության բաժնի վարիչի  

պաշտոնի անձնագիր N 19». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական 

ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության բաժնի վարիչի  

պաշտոնի անձնագիր N 20». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական 

ծառայության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների ոլորտների 

վերահսկողության բաժնի վարիչի  պաշտոնի անձնագիր N 21». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական 

ծառայության պետաիրավական ոլորտի վերահսկողության բաժնի վարիչի  

պաշտոնի անձնագիր  N 22». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական 

ծառայության  մոնիթորինգի, վերլուծության և գնումների գործընթացի 

վերահսկողության բաժնի վարիչի  պաշտոնի անձնագիր N 23». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական 

ծառայության տնտեսական ոլորտի վերահսկողության բաժնի գլխավոր 

մասնագետի  պաշտոնի անձնագիր N 32». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական 

ծառայության տնտեսական ոլորտի վերահսկողության բաժնի գլխավոր 

մասնագետի  պաշտոնի անձնագիր N 33». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական 

ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության բաժնի գլխավոր 

մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 34». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական 

ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության բաժնի գլխավոր 

մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 35». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական 

ծառայության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների ոլորտների 

վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետի  պաշտոնի անձնագիր N 36». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական 

ծառայության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների ոլորտների 

վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետի  պաշտոնի անձնագիր N 37». 
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«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական 

ծառայության պետաիրավական ոլորտի վերահսկողության բաժնի գլխավոր 

մասնագետի  պաշտոնի անձնագիր   N 38». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական 

ծառայության պետաիրավական ոլորտի վերահսկողության բաժնի գլխավոր 

մասնագետի  պաշտոնի անձնագիր   N 39». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայութ-

յան մոնիթորինգի, վերլուծության և գնումների գործընթացի վերահսկողության 

բաժնի գլխավոր մասնագետի  պաշտոնի անձնագիր N 40». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայու-

թյան տնտեսական ոլորտի վերահսկողության բաժնի առաջատար մասնագետի  

պաշտոնի անձնագիր N 21». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայու-

թյան սոցիալական ոլորտի վերահսկողության բաժնի առաջատար մասնագետի 

պաշտոնի անձնագիր N 22». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայու-

թյան տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների ոլորտների վերա-

հսկողության բաժնի առաջատար մասնագետի  պաշտոնի անձնագիր N 23». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայու-

թյան պետաիրավական ոլորտի վերահսկողության բաժնի առաջատար 

մասնագետի  պաշտոնի անձնագիր N 24». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայու-

թյան մոնիթորինգի, վերլուծության և գնումների գործընթացի վերահսկո-

ղության բաժնի առաջատար մասնագետի  պաշտոնի անձնագիր N 25». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայու-

թյան մոնիթորինգի, վերլուծության և գնումների գործընթացի վերահսկո-

ղության բաժնի առաջատար մասնագետի  պաշտոնի անձնագիր N 26». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայու-

թյան տնտեսական ոլորտի վերահսկողության բաժնի առաջին կարգի 

մասնագետի  պաշտոնի անձնագիր N 16». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական 

ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության բաժնի առաջին կարգի 

մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 17». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայու-

թյան տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների ոլորտների վերա-

հսկողության բաժնի առաջին կարգի մասնագետի  պաշտոնի անձնագիր N 18». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական 

ծառայության պետաիրավական ոլորտի վերահսկողության բաժնի առաջին 

կարգի մասնագետի  պաշտոնի անձնագիր   N 19». 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական ծառայու-

թյան  մոնիթորինգի, վերլուծության և գնումների գործընթացի վերահս-

կողության բաժնի առաջին կարգի մասնագետի  պաշտոնի անձնագիր N 20»: 

 

2. Սույն կարգադրությունն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահիցֈ 

 

 

 

                                                                                                          

        Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

  
2021թ. հունվարի 8  

Ստեփանակերտ 

ՆԿ-1-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

            14 հունվարի 2021թ.                                                              N 6-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՐՏԱԴՐՎՈՂ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ 

ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ 

ԴՐՈՇՄԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ «2021» ԹՎԱԳՐՄԱՄԲ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ 

ԴՐՈՇՄԱՆԻՇՆԵՐԸ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Ակցիզային հարկի մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 5-րդ 

մասը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. 2021 թվականի հունվարի 15-ից կիրառության մեջ դնել Արցախի 

Հանրապետությունում արտադրվող ակցիզային հարկով հարկման ենթակա 

ծխախոտի արտադրանքի դրոշմավորման համար «2021» թվագրմամբ 

ակցիզային դրոշմանիշները: 

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 

18 հունվարի 2021թ.                                                              N 7-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 19-Ի N 9-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 

թվականի հունվարի 19-ի ««Պետական կենսաթոշակների մասին» Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» N9-

Ն որոշմամբ հաստատված N 10 հավելվածի 27-րդ կետի 4-րդ ենթակետն ուժը 

կորցրած ճանաչել: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի 

սեպտեմբերի 27-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա.  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

18 հունվարի 2021թ.                                                              N 8-Ն 

ք. Ստեփանակերտ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 527-Ն  ՈՐՈՇՄԱՆ  

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

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

1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի 

հոկտեմբերի 14-ի «Հաշմանդամության վերափորձաքննության ժամկետների 

երկարաձգման մասին» N 527-Ն որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել 

հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը. 

1) որոշման 1-ին կետում «2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ը» բառերը 

փոխարինել «2021 թվականի մարտի 1-ը» բառերով, իսկ «հունվարի» բառը՝ 

«ապրիլի» բառով. 

2) որոշման 2-րդ կետում «խմբի» բառից հետո լրացնել «(«հաշմանդամ 

երեխա» կարգավիճակի)» բառերը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակվելուց հետո՝ 

անմիջապես: 

«Հաստատում եմ» 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա.  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

18 հունվարի 2020թ.                                                              N 17-Ն 

ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՀՈԿՏՄԲԵՐԻ 30-Ի N 568-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 Հանրապետութան կառավարության 2020 թվականի 

հոկտեմբերի 30-ի «Արցախի Հանրապետության կողմից արժեկտրոնային 

պարտատոմսերի թողարկման, տեղաբաշխման, շրջանառության և մարման 

կարգը հաստատելու մասին» N 568-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածում 

կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները. 

1) 7-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 7.1-ին, 

7.2-րդ և 7.3-րդ կետերը. 

«7.1 Պարտատոմսերը արժեկտրոնային են, որոնք վճարվում են 

ամսական կամ կիսամյակային պարբերականությամբ (այսուհետ նաև 

պարբերաշրջան)՝ թողարկման օրվանից յուրաքանչյուր հաջորդ ամսվա 

(կիսամյակայինի դեպքում՝ վեցերորդ ամսվա) համապատասխան օրը: 

7.2 Պարտատոմսերը կարող են լինել մասնակի մարումներով կամ 

առանց մասնակի մարմամբ, իսկ ժամկետայնությունը սահմանվում 

թողարկման որոշմամբ: 

7.3  Մասնակի մարումներով արժեկտրոնային պարտատոմսերի 

անվանական արժեքի մասնակի մարումն (այսուհետ նաև՝ մասնակի մարում) 

իրականացվում է յուրաքանչյուր արժեկտրոնի վճարման հետ միաժամանակ: 

Մասնակի մարմամբ նույն չափով նվազեցվում է պարտատոմսերի 

անվանական արժեքը: Յուրաքանչյուր մասնակի մարումից հետո 

արժեկտրոնի եկամուտը հաշվարկվում է շրջանառության մեջ գտնվող 

ծավալի նկատմամբ:». 

2) 9-րդ կետում «մարման ամսաթիվը,» բառերից հետո լրացնել 

«մասնակի մարումների առկայությունը, դրանց իրականացման 

պարբերականությունն ու ամսաթվերը,» բառերով, ինչպես նաև կետը լրացնել 

հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասություն. «Մասնակի մարումներով 

արժեկտրոնային պարտատոմսերի դեպքում որոշմամբ պետք է սահմանվի 

նաև մասնակի մարման և արժեկտրոնի վճարման ժամանակացույցը՝ ըստ 

յուրաքանչյուր պարբերաշրջանների:». 

3) 10-րդ կետում «վճարվում են» բառերից հետո լրացնել «ամսական 

կամ» բառերը. 

4) 17-րդ կետից հանել «մասնակի մարումներ կամ» բառերը. 

5) 18-րդ կետում «Արժեկտրոնային» բառը փոխարինել «Մասնակի 

մարումների բացակայության դեպքում արժեկտրոնային» բառերով. 

6) 19-րդ կետում «Պարտատոմսերի» բառը փոխարինել «Մասնակի 

մարումների բացակայության դեպքում պարտատոմսերի» բառերով. 

7) 19-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 19.1-ին, 

19.2-րդ, 19.3-րդ, 19.4-րդ և 19.5-րդ կետերը. 

«19.1 Մասնակի մարումներով արժեկտրոնային պարտատոմսերի 

գինը հաշվարկվում է՝ համաձայն հետևյալ բանաձևի՝ 
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որտեղ`  

-ն պարտատոմսերի ամբողջ գինն է (ներառված կուտակված 

արժեկտրոնը), տասը Հայաստանի Հանրապետության լումայի ճշտությամբ` 

համաձայն թվաբանական կլորացման կանոնների, 

-ն գնի հաշվարկման ամսաթվի դրությամբ պարտատոմսերի 

i-րդ պարբերաշրջանի մնացորդային (չմարված) անվանական ընդհանուր 

ծավալն է, տասը Հայաստանի Հանրապետության լումայի ճշտությամբ` 

համաձայն թվաբանական կլորացման կանոնների, 

Е  - Նախորդ արժեկտրոնի վճարման ամսաթվից (իսկ առաջին 

արժեկտրոնի դեպքում՝ թողարկման ամսաթվից) մինչև հաջորդ արժեկտրոնի 

վճարման ամսաթիվը (իսկ վերջին արժեկտրոնի դեպքում՝ մարման 

ամսաթիվը) մնացած փաստացի օրերի թիվն է համապատասխան 

պայմանականության դեպքում (տվյալ պարբերաշրջանի փաստացի 

տևողությունն օրերով), 

 -ն գնի հաշվարկման ամսաթվից մինչև առաջիկա արժեկտրոնի 

վճարման ամսաթիվը (իսկ վերջին արժեկտրոնի դեպքում՝ մարման 

ամսաթիվը) մնացած փաստացի օրերի թիվն է, 

-ն -ի և -ի հարաբերակցություն է ( ), 

-ն արժեկտրոնի պարբերաշրջանի եկամտաբերություն է (%), որը 

հաշվարկվում է հետևյալ ձևով՝ , որտեղ -ն արժեկտրոնի տարեկան 

եկամտաբերություն է (%), իսկ -ն մեկ տարվա ընթացքում արժեկտրոնի 

հաշվարկման պարբերաշրջանների ընդհանուր թիվն է (ամսական 

պարբերականության դեպքում՝ 12, իսկ կիսամյակային՝ 2),   

-ն գնի հաշվարկման ամսաթվի դրությամբ մնացած մասնակի 

մարումների և արժեկտրոնների վճարումների թիվն է, 

 y - պարբերաշրջանի եկամտաբերություն է (%), որը հաշվարկվում է 

հետևյալ ձևով՝ , որտեղ -ն գնի հաշվարկման ամսաթվից մինչև 

մարման ամսաթիվն ընկած ժամանակահատվածի տարեկան 

եկամտաբերությունն է (%), իսկ -ն մեկ տարվա ընթացքում արժեկտրոնի 

հաշվարկման պարբերաշրջանների ընդհանուր թիվն է (ամսական 

պարբերականության դեպքում՝ 12, իսկ կիսամյակային՝ 2): 

19.2 Մասնակի մարումներով արժեկտրոնային պարտատոմսերի 

յուրաքանչյուր պարբերաշրջանի մասնակի մարման և արժեկտրոնի 

ընդհանուր գումարը հաշվարկվում է՝ համաձայն հետևյալ բանաձևի՝ 

  

 
որտեղ` 

-ն յուրաքանչյուր պարբերաշրջանի համար վճարվելիք մասնակի 

մարման  և արժեկտրոնի ընդհանուր գումարն է տասը Հայաստանի 
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Հանրապետության լումայի ճշտությամբ` համաձայն թվաբանական 

կլորացման կանոնների, 

-ն պարտատոմսի թողարկաման ընդհանուր ծավալն է, 

-ն արժեկտրոնի պարբերաշրջանի եկամտաբերություն է (%), որը 

հաշվարկվում է հետևյալ ձևով՝ , որտեղ -ն արժեկտրոնի տարեկան 

եկամտաբերություն է (%), իսկ -ն մեկ տարվա ընթացքում արժեկտրոնի 

հաշվարկման պարբերաշրջանների ընդհանուր թիվն է (ամսական 

պարբերականության դեպքում՝ 12, իսկ կիսամյակային՝ 2), 

-ը արժեկտրոնի հաշվարկման պարբերաշրջանների ընդհանուր թիվն 

է (ամսական պարբերականության դեպքում՝ 60, իսկ կիսամյակային՝ 10): 

19.3 Մասնակի մարումներով արժեկտրոնային պարտատոմսերի 

յուրաքանչյուր պարբերաշրջանի ընդհանուր արժեկտրոնը հաշվարկվում է՝ 

համաձայն հետևյալ բանաձևի՝ 

 
որտեղ` 

-ն i-րդ պարբերաշրջանի վճարվելիք արժեկտրոնի ընդհանուր 

գումարն է տասը Հայաստանի Հանրապետության լումայի ճշտությամբ` 

համաձայն թվաբանական կլորացման կանոնների, 

-ն i-րդ պարբերաշրջանի ընթացքում մնացորդային 

(չմարված) անվանական ընդհանուր ծավալն է, տասը Հայաստանի 

Հանրապետության լումայի ճշտությամբ` համաձայն թվաբանական 

կլորացման կանոնների, 

-ն արժեկտրոնի պարբերաշրջանի եկամտաբերություն է (%), որը 

հաշվարկվում է հետևյալ ձևով՝ , որտեղ -ն արժեկտրոնի տարեկան 

եկամտաբերություն է (%), իսկ -ն մեկ տարվա ընթացքում արժեկտրոնի 

հաշվարկման պարբերաշրջանների ընդհանուր թիվն է (ամսական 

պարբերականության դեպքում՝ 12, իսկ կիսամյակային՝ 2): 

19.4 Մասնակի մարումներով արժեկտրոնային պարտատոմսերի 

ընդհանուր մասնակի մարումը հաշվարկվում է՝ համաձայն հետևյալ 

բանաձևի՝ 

 

 

 
 

որտեղ` 

-ն i-րդ պարբերաշրջանի վճարվելիք մասնակի մարման 

ընդհանուր գումարն է տասը Հայաստանի Հանրապետության լումայի 

ճշտությամբ` համաձայն թվաբանական կլորացման կանոնների, 

-ն յուրաքանչյուր պարբերաշրջանի համար վճարվելիք մասնակի 

մարման  և արժեկտրոնի ընդհանուր գումարն է, 

-ն i-րդ պարբերաշրջանի վճարվելիք արժեկտրոնի ընդհանուր 

գումարն էֈ 

19.5 Յուրաքանչյուր սեփականատիրոջը պատկանող մասնակի 

մարումներով արժեկտրոնային պարտատոմսերի մասնակի մարման և 

արժեկտրոնի չափը հաշվարկվում է վճարման ամսաթվի դրությամբ 

թողարկման ամբողջ մասով հաշվարկված համապատասխան ընդհանուր 

գումարների հիման վրա՝ կախված նույն ամսաթվի ժամը 24ֈ00-ի դրությամբ 

մնացորդային (չմարված) անվանական ընդհանուր ծավալի մեջ դրանց 

մնացորդային (չմարված) անվանական ծավալի տեսակարար կշռիցֈ». 
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8) 5-րդ գլխի վերնագրում «ՄԱՐՄԱՆ» բառից հետո լրացնել 

«(ՄԱՍՆԱԿԻ ՄԱՐՄԱՆ)» բառերը. 

9) 20-րդ, 22-րդ, 23-րդ և 24-րդ կետերում «մարման» բառից հետո 

լրացնել «(մասնակի մարման)» բառերը. 

10) 20-րդ և 24-րդ կետերում «մարումն» բառը փոխարինել «մարումը 

(մասնակի մարումը)» բառերով. 

11) 23-րդ կետում «մարումը» բառից հետո լրացնել «(մասնակի 

մարումը)» բառերը. 

12) 24-րդ կետում «մարվում» բառից հետո լրացնել «(մասնակի 

մարվում)» բառերը. 

13) 26-րդ կետում «յուրաքանչյուր» բառից հետո լրացնել «ամսվա կամ» 

բառերը: 

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 

21 հունվարի 2021թ.                                                              N 27-Ն 

ք. Ստեփանակերտ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ԳԾՈՎ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

 

Հիմք ընդունելով «Պետական տուրքի մասին» օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-

ին մասի «բ» կետը և «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի 

մասին» օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասը՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Սահմանել, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից պատերազմական 

գործողությունների հետևանքով մշտական բնակության վայրից տեղահանված 

քաղաքացիները մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ն ազատվում են 

հետևյալ պետական տուրքերի վճարումից՝ 

1) Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր տալու համար 

(կորստյան կապակցությամբ). 

2) ավտոմեքենայի  պետական  համարանիշ տալու համար (պատերազ-

մական գործողությունների հետևանքով վնասված հաշվառման համարանի-

շերի դեպքում, եթե դիմողը ներկայացնում է վնասված համարանիշը). 

3) ավտոմեքենայի (մոտոցիկլետի) տեխնիկական անձնագիր 

(գրանցման վկայական) տալու համար (կորստյան կապակցությամբ). 

4) վարորդական իրավունքի վկայական տալու համար (կորստյան 

կապակցությամբ): 

2. Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետին` մինչև յուրա-

քանչյուր եռամսյակին հաջորդող ամսվա 10-ն Արցախի Հանրապետության 

ֆինանսների նախարարություն ներկայացնել հաշվետվություն սույն որոշման 

1-ին կետում նշված պետական տուրքերի չափի վերաբերյալ: 

3. Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին` սույն 

որոշման 2-րդ կետում նշված հաշվետվությունը ստանալուց հետո մեկամսյա 

ժամկետում ապահովել Արցախի Հանրապետության կառավարության 

պահուստային ֆոնդից սույն որոշման   1-ին կետում նշված պետական տուրք 

վճարողների փոխարեն Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից 

վճարման ենթակա պետական տուրքերի վճարումը: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից և տարածվում է 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից ծագած 

հարաբերությունների վրա: 

5. Մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը սույն որոշման 1-ին կետով 

նախատեսված դեպքերում վճարված պետական տուրքերն ենթակա են 

վերադարձման: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա.  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

    «18» հունվարի 2021թ.      № 8-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

«ԱՐՄԵՆ ՖԱՐՄ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎԱԾ 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 20-րդ, 21-րդ հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 7-րդ կետը և «ԱՐՄԵՆ ՖԱՐՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության տնօրենի դիմումը` 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից 2017 թվականի հունվարի 27-ին 

դեղատնային գործունեության համար «ԱՐՄԵՆ ՖԱՐՄ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրված թիվ Կ-XX-000304 լիցենզիան:  

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության 

գրանցումը  համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) «ԱՐՄԵՆ ՖԱՐՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության լիցենզիայի բնօրինակը կցել նրա անհատական գործին. 

3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

 

Մ. ՀԱՅՐԻՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 
ՀՐԱՄԱՆ 

«18» հունվարի 2021թ.       № 9-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՎԱԼԵՐԻ ԱՐՄԵՆԱԿԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆԻՆ  

ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը` 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից 2013 թվականի փետրվարի 14-

ին ընտանեկան ստոմատոլոգիական և ատամնատեխնիկական 

գործունեության համար անհատ ձեռնարկատեր Վալերի Արմենակի 

Մկրտչյանին տրված թիվ  Ա-XX-000204 լիցենզիան:  

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության 

գրանցումը  համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) անհատ ձեռնարկատեր Վալերի Արմենակի Մկրտչյանի լիցենզիայի 

բնօրինակը կցել նրա անհատական գործին. 

3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

 

Մ. ՀԱՅՐԻՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

  «18» հունվարի 2021թ.                № 10-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ՎԻԼԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 

 ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ  

ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

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

հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետը և «ՎԻԼԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ» 

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրենի  դիմումը` 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից 2020 թվականի օգոստոսի 18-

ին ընտանեկան ստոմատոլոգիական գործունեության համար «ՎԻԼԵՆ 

ՍԱՐԳՍՅԱՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը 

տրված թիվ Կ-ԲՕ-000366 լիցենզիան:  

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության 

գրանցումը  համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) «ՎԻԼԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության լիցենզիայի բնօրինակը կցել նրա անհատական գործին. 

3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

 

 

Մ. ՀԱՅՐԻՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆՆԱԽԱՐԱՐ 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

     «18» հունվարի 2021թ.      № 11-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ՎԻՏԱՍՈԼ ՊԼՅՈՒՍ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 

 ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ  

ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետը և «ՎԻՏԱՍՈԼ ՊԼՅՈՒՍ» 

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրենի  դիմումը` 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից 2018 թվականի դեկտեմբերի 

14-ին հալոթերապևտիկ գործունեության համար «ՎԻՏԱՍՈԼ ՊԼՅՈՒՍ» 

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրված թիվ Կ-XX-

000330 լիցենզիան:  

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության 

գրանցումը  համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) «ՎԻՏԱՍՈԼ ՊԼՅՈՒՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության լիցենզիայի բնօրինակը կցել նրա անհատական գործին. 

3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

 

Մ. ՀԱՅՐԻՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 
ՀՐԱՄԱՆ 

     «18» հունվարի 2021թ.                № 12-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՎԻԼԵՆ ԲԱԼԱՅԱՆԻՆ ՏՐՎԱԾ 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին»  օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ 

մասը և անհատ ձեռնարկատեր Վիլեն Բալայանի դիմումը` 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  ԵՄ 

 

1. Անհատ ձեռնարկատեր Վիլեն Բալայանի (2012 թվականի 

դեկտեմբերի 29-ին տրված N Ա-XX-000202 լիցենզիա) դեղատնային 

գործունեության իրականացման վայրը` ԱՀ ք.Ստեփանակերտ, Սասունցի 

Դավթի 13բ հասցեից փոխել ԱՀ ք.Ստեփանակերտ, Սասունցի Դավթի 13/13 

հասցեի: 

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել լիցենզիայի գործունեության իրականացման վայրի 

վերաբերյալ կատարված փոփոխության մասին տեղեկության գրանցումը 

համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

    

Մ. ՀԱՅՐԻՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«21» հունվարի 2021թ.                                                N 16-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

«ԼԻԼԻԿ ՕՀԱՆՅԱՆ ՏՈԼԻԿԻ» ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋԸ 

 ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության  օրենքի 8-րդ, 9-րդ, 26-րդ հոդվածների և 43-րդ հոդվածի 2-

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

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  ԵՄ 

 

1. «Լիլիկ Օհանյան Տոլիկի» անհատ ձեռնարկատիրոջ (հասցե` Արցախի 

Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների 50) 

բժշկական օգնության և սպասարկման համար լիցենզիա ստանալու 

վերաբերյալ հայտը բավարարել և տալ «ընտանեկան ստոմատոլոգիական, 
օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիական, վիրաբուժական ստոմատոլոգիական և 
ատամնատեխնիկական» գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա,  

բժշկական օգնության և սպասարկման ձևը` արտահիվանդանոցային:  
2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել տրված լիցենզիայի մասին տեղեկության գրանցումը  

համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ 

իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

 

Մ. ՀԱՅՐԻՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

 

2021 թվականի  08 հունվարի 

 

««ՀԱՐՈՒ» ՔԱՐԱՆՁԱՎ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 01-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 

 

Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» 

օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի  N 

1053-Ն որոշումը.  

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1. Հաստատել ««Հարու» քարանձավ» բնության հուշարձանի անձնագիրը՝ 

համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ  է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                       Ֆ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

 

 

2021 թվականի  հունվարի 08 

ք. Ստեփանակերտ  
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի 

 նախագահի 2021 թվականի հունվարի 08-ի  N 01-Ն  հրամանի 

 

««ՀԱՐՈՒ» ՔԱՐԱՆՁԱՎ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 

 

1. ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

1. Տիպ` երկրաձևաբանական, ենթատիպ` դենուդացիոն: 

 

2. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ 

 

2. «Հարու» քարանձավ բնության հուշարձանը (այսուհետ՝  նաև բնության 

հուշարձան) գտնվում է Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Հարավ 

համայնքի տարածքում՝ համանուն գյուղից մոտ 2.3 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք 

տեղաբաշխված առանձին ցցված ժայռի անտառապատ ստորոտում: Բնության 

հուշարձանի մատույցներին կարելի է մոտենալ Հարավ գյուղից դեպի Աղավնատուն 

ուղղությամբ Ստեփանակերտ քաղաքի Աջափնյակ թաղամաս տանող գրունտային 

ճանապարհով և հակառակ ուղղությամբ: Տեղանքն անտառապատ է, գեղատեսիլ: 

Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակերևույթից` 1038 մետր: Բնության 

հուշարձանի մուտքի կոորդինատներն են` X= 4413515.290; Y= 8657083.800: Բնության 

հուշարձանի պահպանման գոտու կոորդինատներն են՝ 

 

Սահմանային կետերը Կոորդինատները 

№ X Y 

Ա 4413406.973 8657267.996 

Բ 4413548.033 8656957.035 

Գ 4413825.396 8657011.147 

 

3. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԸ 

 

3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է մոտ 15-18 մետր բարձրությամբ 

առանձին ցցված ժայռի հարավարևմտահայաց կողմնորոշմամբ զառիթափ լանջի 

ստորոտում առաջացած նեղ մուտքերով և տարբեր խորություններով ու 

բարձրություններով մի քանի խոռոչներ, որոնցից առանձնանում են զառիթափի 

հարավ-արևելյան մասում տեղաբաշխված համեմատաբար երկու խոշորները, որոնք 

քարայրանման են (այսուհետ՝ քարանձավներ): Դեպի ժայռի խորքերը դրանք 

տարածվում են խոշոր ճեղքերի ուղղություններով, սակայն մի քանի մետրից մարում 

են: Ամենամեծ խորությունը  կազմում է 2,80 մետր, իսկ մուտքի բարձրությունը՝ 2.30 

մետր: Վերոնշյալ երկու քարանձավների հատակներն անհարթ են՝ հորիզոնականին 

մոտ թույլ թեքությամբ, իսկ սրահները նեղ են ու ասիմետրիկ կառուցվածքներով:  

4. Քարանձավները տեղաբաշխված են Ստորին կավճի հասակի Վազգենաշենի 

(Գյուլաբլիի) շերտախմբի (K1gl՝ 119-113 միլիոն տարի առաջ ընկած 

ժամանակահատված) մարմարացված բյուրեղային կրաքարերում: Ակնադիտորեն 

քարանձավները պարփակող կրաքարերը համասեռ կառուցվածքով և դեպի հյուսիս-

արևելք 10Օ-ին մոտ անկումով ճեղքավորված՝ մեծաբեկորային անջատվածքներով, 

հաստաշերտ ապարներ են: 

5. Տեղանքի կառուցվածքային առանձնահատկություններից հետևում է,  որ 

քարանձավների առաջացումը կապված է ալպիական ժամանակաընթացքի 

լեռնակազմական պրոցեսների հետ, որոնց հետևանքով առաջացած ճեղքերը, 

ենթարկվելով հողմնահարման ակտիվ գործոնների ազդեցություններին, տեղ-տեղ 

ընդարձակվել և վեր են ածվել ոչ մեծ քարայրների, որոնց զարգացումը շարունակվում է 

նաև այժմ:  

6. Քարանձավներն իրենց բարձր տեղադիրքի և յուրահատուկ կառուցվածքի 

շնորհիվ պատմական ժամանակներից ի վեր գրավել են մարդու ուշադրությունը, 

որպես արտաքին արհավիրքներից պաշտպանության և պատսպարման վայր: 

7.  Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ արտահայտված 

հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և ինքնատիպ երկրաձևաբանական 

հուշարձան: 
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8. Բնության հուշարձանի վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ: 

 

4. ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ,  

ՄԱԿԵՐԵՍԸ, ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ 

 

Ըստ    սխեմատիկ   քարտեզի`   բնության հուշարձանի պահպանման գոտու Ա 

հանգուցակետը գտնվում է հուշարձանից 200 մետր հարավ-արևելք, այդտեղով անցնող 

հեղեղատի աջափնյա մասում՝ հունից  40 մետր հեռավորության վրա: Ա 

հանգուցակետից սահմանագիծը վերոնշյալ հեղեղատի աջափնյա լանջով տարածվելով 

հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ, 338 մետրից զառիթափ լանջի ստորոտի միջնամասից 

70 մետր հեռավորության վրա միանում է այդտեղով անցնող արահետի եզերքում 

գտնվող Բ կետին: Բ կետից սահմանագիծը թեքվելով դեպի աջ և տարածվելով 

հյուսիսային ուղղությամբ, 278 մետրից զառիթափ լանջի ստորոտի հյուսիսարևմտյան 

վերջավորությունում միանում է Գ կետին: Այնուհետև, Գ կետից սահմանագիծը կտրուկ 

թեքվելով դեպի հարավ-արևելք և հատելով առանձին ցցված  ժայռի սարավանդը, 499 

մետրից միանում է վերոնշյալ հեղեղատի աջափնյա մասում գտնվող Ա 

հանգուցակետին:  

9. Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 4.7 հեկտար, 

սահմանների ընդհանուր երկարությունը` 1115 մետր: Հատակագծում ունի անկանոն 

եռանկյան տեսք` դեպի հյուսիս-արևմուտք ձգվածությամբ: Միջին ձգվածությունը 

հարավ-արևելքից հյուսիս-արևմուտք ուղղությամբ` 350 մետր: Միջին ձգվածությունը 

հարավ-արևմուտքից հյուսիս-արևելք ուղղությամբ` 130 մետր: 

 

5. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ 

           

 10. Արցախի Հանրապետության  Ասկերանի շրջանի Հարավ համայնք:  

 

6. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

11. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 19-րդ 

հոդվածի պահանջների համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու 

տարածքում արգելվում են` 

1) շինարարական, հորատման, պայթեցման աշխատանքները, 

2) ծառերի և թփերի հատումները, 

3) աղտոտումը, 

4) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած գործունեու-

թյուն: 

12. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում           

թույլատրվում են՝ 

1) քաղաքացիների հանգիստը, 

2) գիտական ուսումնասիրությունները, մոնիթորինգը (այդ  թվում՝ քաղաքացի-

ների  հանգստի կազմակերպման  սպասարկման  ծառայությունների մոնիթորինգը), 

3) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը, 

4) էկոհամակարգերի հավասարակշռությունը  խախտող  երևույթներն  ու գործըն-

թացները  կանխարգելող,  ինչպես  նաև  խախտված  էկոհամակարգերի     

վերականգնման միջոցառումները, 

5) վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված վայրերում,  

6) զբոսաշրջիկների  և  այցելուների  սպասարկման  ծառայությունների    

կազմակերպումը: 
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7. ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ 

             

13. Արցախի Հանրապետության  Ասկերանի շրջանի Հարավ համայնք: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

««Հարու» քարանձավ» բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը 

Սլաքներով ցույց են տրված դեպի ցցված ժայռի ստորոտում գտնվող 

քարանձավների մուտքերի ուղղությունները 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

 

2021 թվականի  08 հունվարի 

 

««ԽԱԶԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ» ՔԱՐԱՆՁԱՎ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 02-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 

 

Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» 

օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1053-

Ն որոշումը.  

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1. Հաստատել  ««Խազան աղբյուր» քարանձավ» բնության հուշարձանի 

անձնագիրը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ  է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 

 ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                  Ֆ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

 

 

2021 թվականի  հունվարի 08 

ք. Ստեփանակերտ  
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի 

 նախագահի 2021 թվականի հունվարի 08-ի N 02-Ն հրամանի 

 

««ԽԱԶԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ» ՔԱՐԱՆՁԱՎ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 

 

1. ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

1. Տիպ` երկրաձևաբանական, ենթատիպ` կարստային: 

 

2. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ 

 

2. «Խազան աղբյուր» քարանձավ բնության հուշարձանը (այսուհետ՝ նաև 

բնության հուշարձան) տեղաբաշխված է Արցախի Հանրապետության Ասկերանի 

շրջանի Վարդաձոր համայնքի տարածքում՝ համանուն գյուղի հարավ-արևմտյան 

եզերքով անցնող հեղեղատի միջին հոսանքի մերձհատակային մասում: 

Հեռավորությունը գյուղից 1 կիլոմետր է: Բնության հուշարձանի մատույցներին կարելի 

է մոտենալ գյուղի եզերքից վերոնշյալ հեղեղատի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ 

անցնող աջափնյա արահետով: Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի 

մակարդակից 828 մետր է: Բնության հուշարձանի մուտքի կոորդինատներն են` X= 

4419857.000; Y=8660554.000: Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու 

կոորդինատներն են` 

 

 

3. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԸ 

 

3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է հեղեղատի մերձհատակային 

մասում առաջացած ոչ մեծ քարանձավ, որն ունի արևմտյան ուղղությամբ ձգված 1 

մետր խորությամբ կառուցվածք: Քարանձավի խոռոչից բխում է քաղցրահամ աղբյուր: 

Քարանձավի մուտքի մոտ կուտակված քարաբեկորների կույտից հետևում է, որ 

ժամանակի ընթացքում քարանձավի առաստաղը փլուզվել է: Բացի այդ, 

ուսումնասիրության պահին քարանձավի շրջանում կատարված էին շինարարական 

աշխատանքներ՝ կապված խողովակաշարերով դեպի Վարդաձոր գյուղ խմելու ջրի 

մատակարարման հետ:  

4. Քարանձավը տեղաբաշխված է վերին կավճի կոնյակի հարկի (K2k՝ 91-89 

միլիոն տարի առաջ ընկած ժամանակահատված) նրբաշերտ կրաքարերում: 

Ակնադիտորեն քարանձավը պարփակող կրաքարերը համասեռ կառուցվածքով և 

հորիզոնականին մոտ տարածմամբ տարբեր ուղղություններով ճեղքավորված 

ապարներ են, որտեղ գերակշռում են շերտավորման ուղղությամբ տարածվող 

հորիզոնականին մոտ հարթություններով ընդգծված ճեղքերը:  

5. Տեղանքի կառուցվածքային առանձնահատկություններից հետևում է, որ 

տվյալ վայրում աղբյուրի առաջացումը կապված է վերոնշյալ ճեղքերում շրջապտույտ 

գործող ճեղքային ջրերի բեռնաթափման հետ: Քարանձավն առաջացել է հենց ճեղքային 

ջրերի բեռնաթափման վայրում, որտեղ երկրաբանական ժամանակաընթացքում տեղի 

է ունեցել կրաքարերի կարբոնատային նյութի տարրալուծում և արտահանում՝ 

արդյունքում կարստային խոռոչի առաջացման տեղիք տալով:  

6. Բնության հուշարձանն իր տեղադիրքի, յուրահատուկ կառուցվածքի և 

խոռոչից բխող աղբյուրի շնորհիվ պատմական ժամանակներից ի վեր գրավել է մարդու 

ուշադրությունը՝ որպես հանգստի և զվարճանքի վայր:  

7. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ արտահայտված 

հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և ինքնատիպ երկրաձևաբանական 

հուշարձան: 

8. Բնության հուշարձանի վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ: 

 

 

Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները 

X Y X Y 

Ա 4419812.766 8660328.577 Դ 4419929.183 8660770.431 

Բ 4419918.600 8660336.514 Ե 4419833.933 8660644.754 

Գ 4420031.048 8660544.212 Զ 4419755.881 8660433.087 
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4. ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ,  

ՄԱԿԵՐԵՍԸ, ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ 

 

9. Ըստ սխեմատիկ քարտեզի` բնության հուշարձանի պահպանման գոտու Ա 

հանգուցակետը գտնվում է հուշարձանից 150 մետր հարավ-արևմուտք՝ հեղեղատի 

աջափնյա եզերքով անցնող արահետի շրջանում: Ա հանգուցակետից սահմանագիծը 

հեղեղատի աջափնյա հովտալանջի անկման ուղղությամբ տարածվելով հյուսիս-

արևմտյան ուղղությամբ, 110 մետրից հեղեղատի հունում միանում է Բ կետին: Բ կետից 

սահմանագիծը անցնելով ձախափնյա հովտալանջ և տարածվելով հյուսիսային 

ուղղությամբ, 112 մետրից միանում է Գ կետին: Այնուհետև, Գ կետից սահմանագիծը 

բութ անկյան տակ թեքվելով դեպի արևելք, լանջի տարածման ուղղությամբ 230 մետրից 

միանում է Դ կետին: Դ կետից սահմանագիծը նույնպես բութ անկյան թեքվելով դեպի 

հարավ-արևելք՝ 260 մետրից վերոնշյալ հեղեղատի հունում միանում է Ե կետին: Ե 

կետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք և տարածվելով 

հեղեղատի աջափնյա հովտալանջով, 150 մետրից միանում է հեղեղատի եզերքով 

անցնող վերոնշյալ արահետի շրջանում գտնվող Զ կետին, իսկ Զ կետից արահետի 

եզերքով տարածվելով հարավ-արևմտյան ուղղությամբ՝ 230 մետրից միանում է Ա 

հանգուցակետին:  

10. Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 7,0 հեկտար, 

սահմանների ընդհանուր երկարությունը` 1092 մետր: Հատակագծում ունի անկանոն 

բազմանկյան տեսք` դեպի արևելք ձգվածությամբ: Միջին ձգվածությունն արևմուտքից 

արևելք ուղղությամբ` 450 մետր: Միջին ձգվածությունը հարավից հյուսիս 

ուղղությամբ` 160 մետր: 

 

5. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ 

             

11. Արցախի Հանրապետության  Ասկերանի շրջանի Վարդաձոր համայնք:  

 

6. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

12. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 19-րդ 

հոդվածի պահանջների համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու 

տարածքում արգելվում են` 

1) հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հորատման, պայթեցման      

աշխատանքները, 

2) հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները,  

3) ծառերի և թփերի հատումները, 

4) աղտոտումը, 

5) ջրային ռեժիմի խախտումը, 

6) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած     

գործունեություն: 

12. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում 

թույլատրվում են՝ 

1) քաղաքացիների հանգիստը, 

2) գիտական  ուսումնասիրությունները,  մոնիթորինգը  (այդ  թվում՝ քաղաքացի-

ների  հանգստի  կազմակերպման  սպասարկման  ծառայությունների մոնիթորինգը), 

3) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը, 

4) էկոհամակարգերի  հավասարակշռությունը  խախտող  երևույթներն  ու     

գործընթացները  կանխարգելող,  ինչպես  նաև  խախտված  էկոհամակարգերի     

վերականգնման միջոցառումները, 

5) վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված վայրերում, 

6) զբոսաշրջիկների  և  այցելուների  սպասարկման  ծառայությունների     

կազմակերպումը: 
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                   7. ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ 

 

13. Արցախի Հանրապետության  Ասկերանի շրջանի Վարդաձոր համայնք: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    ««Խազան աղբյուր» քարանձավ» բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

 

2021 թվականի  08 հունվարի 
 

««ՄՈՒՂԴՈՒՍԻ ՔԱՐ» (ԽՈԽԱՆԱԲԵՐԴ) ԺԱՅՌԱԳԱԳԱԹ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 03-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 

 

Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» 

օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1053-

Ն որոշումը. 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1. Հաստատել ««Մուղդուսի քար» (Խոխանաբերդ) ժայռագագաթ» 

բնության հուշարձանի անձնագիրը՝ համաձայն հավելվածի: 

2.  Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                  Ֆ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

 

 

2021 թվականի  հունվարի 08 

ք. Ստեփանակերտ  
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի 

 նախագահի 2021 թվականի հունվարի 08-ի N 03-Ն հրամանի 

 

 

««ՄՈՒՂԴՈՒՍԻ ՔԱՐ» (ԽՈԽԱՆԱԲԵՐԴ) ԺԱՅՌԱԳԱԳԱԹ»  

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 

 

1. ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

1. Տիպ` երկրաձևաբանական, ենթատիպ` լեռնագրական: 

 

2. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ 

 

2. ««Մուղդուսի քար» (Խոխանաբերդ) ժայռաքանդակ» բնության հուշարձանը 

(այսուհետ՝ նաև բնության հուշարձան) գտնվում է Արցախի Հանրապետության  

Մարտակերտի շրջանում, Խաչեն գետի միջին հոսանքի աջ հովտալանջի բարձրադիր 

մասում, Գառնաքար գյուղից 3.3 կիլոմետր հարավ-արևմուտք, իսկ Վանք գյուղից 3 

կիլոմետր հարավ գտնվող ժայռագագաթում: Բնության հուշարձանի մատույցներին 

կարելի է մոտենալ Գառնաքար գյուղի կողմից՝ լեռնային արահետով: Բնության 

հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակերևույթից` 1812 մետր է: Բնության հուշարձանի 

գագաթի կոորդինատներն են` X= 4433498.780; Y= 8630797.180: Բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու կոորդինատներն են՝ 

 

3. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԸ 

 

3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է ժայռի վրա գտնվող 

անձեռակերտ ժայռագագաթ-ամրոց: Այն հարավ-արևելյան կողմից շրջափակված է 

զառիթափ լանջով, հյուսիս-արևելյան, հյուսիսային և հյուսիս-արևմտյան կողմերից՝ 

խիստ թեք, իսկ հարավ-արևմտյան կողմից՝ թեք լանջերով, որոնց հարաբերական 

բարձրությունները շրջակա լեռնապարերի հողմնահարման մակերևույթների 

նկատմամբ հասնում են 70-80–ից մինչև 100-150 մետրի: Պատմական աղբյուրներում 

ժայռագագաթ-ամրոցը հիշատակվում է նաև Խոխանաբերդ-ամրոց անվանմամբ: 

4. Ժայռագագաթը տեղաբաշխված է միջին  յուրայի հասակի բաթ հարկի (J2՝ 176-

169 միլիոն տարի առաջ ընկած ժամանակահատված) հրաբխանստվածքային ծագման 

տուֆաավազաքարերում, որոնք համասեռ կառուցվածքով ճեղքավորված ապարներ 

են: 

5. Տեղանքի կառուցվածքային առանձնահատկություններից հետևում է,  որ 

հուշարձանի առաջացումը կապված է երկրաբանական ժամանակաընթացքում  տեղի  

ունեցած հողմահարումային-քայքայամաշումային գործընթացների հետ, որոնք 

շարունակվում են նաև այժմ:      

6. Անձեռակերտ ժայռագագաթ-ամրոցի տարածքը բավականաչափ ընդարձակ 

է: Այնտեղից հիանալի տեսարան է բացվում դեպի հարակից անտառապատ լեռներն ու 

դրանց ստորոտով հոսող Խաչեն գետը: 

7. Բնության ստեղծած ժայռագագաթ-ամրոցը 12-18 դարերում մի քանի անգամ 

ամրապնդվել է Խաչենի իշխանների կողմից` բնակչությանը սելջուկ-թուրքերի, 

այնուհետև մոնղոլների ասպատակություններից փրկելու համար: Իշխանները և 

բնակչությունը պարզապես ամրացել են բարձունքում` օտար նվաճողներին 

դիմադրելու համար: Ժամանակի բերումով այստեղ այն վայրն էր, որտեղ պատերազմի 

ժամանակ թաքնվում էր խաղաղ բնակչությունը: 

8. Բնության հուշարձանն իր տեղադիրքի, կառուցվածքի և ձեռք բերած 

հիշարժան պատմական նշանակության շնորհիվ մշտապես գրավել է մարդու 

ուշադրությունը, որի շնորհիվ այն վեր է ածվել սրբատեղու:  

Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները 

X Y X Y 

Ա 4433352.027 8630573.561 Դ 4433722.398 8630823.387 

Բ 4433255.940 8630723.806 Ե 4433512.754 8630449.522 

Գ 4433523.236 8631198.999 X x x 
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9. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ արտահայտված 

հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և ինքնատիպ երկրաձևաբանական 

հուշարձան: 

10. Բնականին մոտ վիճակում է, գեղատեսիլ: 

 

4. ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ,  

ՄԱԿԵՐԵՍԸ, ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ 

 

11. Ըստ    սխեմատիկ   քարտեզի`   բնության հուշարձանի պահպանման գոտու 

Ա հանգուցակետը գտնվում է հուշարձանից 250 մետր հարավ-արևմուտք՝ հուշարձանի 

և հարակից նույնպես ժայռագագաթի միջև գտնվող լեռնաթմբի միջնամասում: Ա 

հանգուցակետից սահմանագիծը հարավ-արևելյան ուղղությամբ տարածվելով դեպի 

լեռնաթմբի եզրամաս, 180 մետրից միանում է Բ կետին: Բ կետից սահմանագիծը, 

թեքվելով դեպի ձախ և զառիթափ լանջի ստորոտով տարածվելով հյուսիս-արևելյան 

ուղղությամբ, 545 մետրից միանում է Գ կետին: Այնուհետև, Գ կետից սահմանագիծը 

սուր անկյան տակ կտրուկ թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, նույնպես լանջի 

տարածման ուղղությամբ 425 մետրից միանում է Դ կետին: Դ կետից սահմանագիծը, 

բութ անկյան տակ թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք, նույնպես լանջի տարածման 

ուղղությամբ 425 մետրից վերոնշյալ լեռնաթմբի եզերքում միանում է Ե կետին: Ե կետից 

սահմանագիծը լեռնթամբի եզերքից տարածվելով հարավ-արևելյան ուղղությամբ, 205 

մետրից լեռնաթմբի միջնամասում միանում է Ա հանգուցակետին:  

12. Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 18 հեկտար, 

սահմանների ընդհանուր երկարությունը` 1780 մետր: Հատակագծում ունի անկանոն 

բազմանկյան տեսք` դեպի հյուսիս-արևելք ձգվածությամբ: Միջին ձգվածությունը 

հարավ-արևմուտքից հյուսիս-արևելք ուղղությամբ` 500 մետր: Միջին ձգվածությունը 

հարավ-արևելքից հյուսիս-արևմուտք ուղղությամբ` 350 մետր: 

 

5. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ 

            

13. Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Գառնաքար համայնք:  

 

6. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

14. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 19-րդ 

հոդվածի պահանջների համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու 

տարածքում արգելվում են` 

1 ) շինարարական, հորատման, պայթեցման աշխատանքները, 

2) ծառերի և թփերի հատումները, 

3) աղտոտումը, 

4) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած     

գործունեություն: 

15. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում 

թույլատրվում են` 

1) քաղաքացիների հանգիստը, 

2) գիտական  ուսումնասիրությունները,  մոնիթորինգը  (այդ  թվում՝ քաղաքացի-

ների  հանգստի  կազմակերպման  սպասարկման  ծառայությունների մոնիթորինգը), 

3) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը, 

4) էկոհամակարգերի  հավասարակշռությունը  խախտող  երևույթներն  ու     

գործընթացները  կանխարգելող,  ինչպես  նաև  խախտված  էկոհամակարգերի     

վերականգնման միջոցառումները, 

5) վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված վայրերում,  

6) զբոսաշրջիկների  և  այցելուների  սպասարկման  ծառայությունների     

կազմակերպումը: 
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7. ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ 

            

16. Արցախի Հանրապետության  Մարտակերտի շրջանի Գառնաքար համայնք:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

        ««Մուղդուսի քար» (Խոխանաբերդ)» բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

 

2021 թվականի  08 հունվարի 

 

««ՊԵՐԹ» ՔԱՐԱՆՁԱՎ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 04-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 

 

Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների 

մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1053-

Ն որոշումը.  

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1. Հաստատել  ««Պերթ» քարանձավ» բնության հուշարձանի անձնագիրը՝ 

համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ  է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                 Ֆ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

 

 

2021 թվականի  հունվարի  08 

ք. Ստեփանակերտ  
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության բնապահպանության  կոմիտեի 

 նախագահի 2021 թվականի հունվարի 08-ի N 04-Ն հրամանի 

 

««ՊԵՐԹ» ՔԱՐԱՆՁԱՎ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 

 

1. ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

1. Տիպ` երկրաձևաբանական, ենթատիպ` դենուդացիոն: 

 

2. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ 

 

2. «Պերթ» քարանձավ բնության հուշարձանը (այսուհետ՝ նաև բնության 

հուշարձան) գտնվում է Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Պատարայի 

տարածքում՝ համանուն գյուղից ավելի քան 3 կիլոմետր հարավ-արևմուտք՝ Պատարա 

գետի աջ հովտալանջում: Ռելիեֆը խիստ թեք է, անտառապատ, տեղ-տեղ ցցված 

ժայռերի ելուստներով: Բնության հուշարձանի մատույցներին կարելի է մոտենալ 

Պատարա և Դահրավ գյուղերի կողմից՝ լեռնային արահետներով: Բնության 

հուշարձանն ընդգրկվում է «Կաչաղակաբերդ» ազգային պարկի տարածքում: Բնության 

հուշարձանի մուտքի բարձրությունը ծովի մակերևույթից` 1310 մետր է: Բնության 

հուշարձանի մուտքի կոորդինատներն են` X= 4419544.300; Y= 8641266.920:  Բնության 

հուշարձանի պահպանման գոտու կոորդինատներն են` 

 

 

3. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԸ 

 

3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է հյուսիսահայաց խիստ թեք 

լանջի վերնամասում առաջացած քարանձավ, որն ունի հարավային ուղղությամբ 

ձգված 1.8 մետր խորությամբ, 1.3 մետր  լայնությամբ՝ մուտքի շրջանում և 1.4 մետր  

միջին բարձրությամբ կառուցվածք: Հատակն անհարթ է՝ հորիզոնականին մոտ թույլ 

թեքությամբ: Քարանձավի սրահն ասիմետրիկ է, խորդուբորդ պատերով ու 

առաստաղով, որտեղ բարձրահասակ մարդը կարող է գտնվել կիսակռացած վիճակում: 

4. Քարանձավը տեղաբաշխված է վերին յուրայի հասակի տիտոնի հարկի (J3tt՝ 

152-144 միլիոն տարի առաջ ընկած ժամանակահատված) կոպտաշերտ կրաքարերում: 

Ակնադիտորեն քարանձավը պարփակող կրաքարերը համասեռ կառուցվածքով և 

դեպի հյուսիս-արևելք անկումով ճեղքավորված՝ մեծաբեկորային անջատումներով 

ապարներ են: 

5. Տեղանքի կառուցվածքային առանձնահատկություններից հետևում է,  որ 

քարանձավի առաջացումը կապված է երկրաբանական ժամանակաընթացքում մուտք 

գործած ճեղքային ջրերի գործունեության հետ, որի հետևանքով  տեղի է ունեցել 

կրաքարերի կարբոնատային նյութի տարրալուծում և արտահանում, որը դադարել է 

լեռնակազմական պրոցեսների արդյունքում այդ ճեղքային ջրերի ուղղության 

փոփոխության կամ անհետացման հետևանքով: Այնուհետև, բնության հուշարձանի 

հետագա ձևավորումը շարունակվել է դենուդացիոն պրոցեսների շնորհիվ, որը 

շարունակվում է նաև այժմ:      

6. Բնության հուշարձանն իր բարձր տեղադիրքի և յուրահատուկ կառուցվածքի 

շնորհիվ պատմական ժամանակներից ի վեր գրավել է մարդու ուշադրությունը` որպես 

պատսպարման վայր: 

7. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ արտահայտված 

հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և ինքնատիպ երկրաձևաբանական 

հուշարձան: 

8. Բնության հուշարձանի վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ: 

 

 

 

Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները 
Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները 

X Y X Y 

Ա 4419484.902 8641305.351 Գ 4419666.594 8641135.888 

Բ 4419502.373 8641216.252 Դ 4419608.942 8641340.291 
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4. ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ,  

ՄԱԿԵՐԵՍԸ, ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ 

 

9. Ըստ    սխեմատիկ   քարտեզի`   բնության հուշարձանի պահպանման գոտու 

Ա հանգուցակետը գտնվում է Պերթ լեռան գագաթից 50 մետր հյուսիս-արևելք՝ 

Պատարայի աջափնյա հյուսիսահայաց հովտալանջի վերնամասում: Ինչպես Ա 

հանգուցակետը, այնպես էլ մնացած Բ, Գ և Դ կետերը նույնպես գտնվում են  այդ 

հովտալանջում: Ա հանգուցակետից սահմանագիծը տարածվելով արևմտյան 

ուղղությամբ՝ 90 մետրից միանում է Բ կետին: Բ կետից սահմանագիծը բութ անկյան 

տակ թեքվելով դեպի հյուսիս-արևմուտք՝ 185 մետրից միանում է Գ կետին:  Այնուհետև, 

Գ կետից սահմանագիծը սուր անկյան տակ կտրուկ թեքվելով դեպի արևելք՝ լանջի 

տարածման ուղղությամբ 210 մետրից միանում է Դ կետին: Դ կետից սահմանագիծը 

ուղիղ անկյան տակ թեքվելով դեպի հարավ և տարածվելով լանջի անկմանը հակառակ 

ուղղությամբ՝ 130 մետրից միանում է Ա հանգուցակետին:  

10. Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1.2 հեկտար, 

սահմանների ընդհանուր երկարությունը` 615 մետր: Հատակագծում ունի անկանոն 

սեղանի տեսք` դեպի հյուսիս-արևմուտք ձգվածությամբ: Միջին ձգվածությունը 

հարավ-արևելքից հյուսիս-արևմուտք ուղղությամբ` 120 մետր: Միջին ձգվածությունը 

հարավ-արևմուտքից հյուսիս-արևելք ուղղությամբ` 100 մետր: 

 

5. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 11. Արցախի Հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի ««Կանաչ Ար-

ցախ» կենսոլորտային համալիր» պետական ոչ կառավարչական կազմակերպություն: 

 

6. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

12. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 19-րդ 

հոդվածի պահանջների համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու 

տարածքում արգելվում են` 

1) շինարարական, հորատման, պայթեցման աշխատանքները, 

2) ծառերի և թփերի հատումները, 

3) աղտոտումը, 

4) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած     

գործունեություն: 

13. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում 

թույլատրվում են` 

1) քաղաքացիների հանգիստը, 

2) գիտական  ուսումնասիրությունները,  մոնիթորինգը  (այդ  թվում՝ քաղաքացի-

ների  հանգստի  կազմակերպման  սպասարկման  ծառայությունների մոնիթորինգը), 

3) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը, 

4) էկոհամակարգերի  հավասարակշռությունը  խախտող  երևույթներն  ու     

գործընթացները  կանխարգելող,  ինչպես  նաև  խախտված  էկոհամակարգերի     

վերականգնման միջոցառումները, 

5) վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված վայրերում,  

6) զբոսաշրջիկների  և  այցելուների  սպասարկման  ծառայությունների     

կազմակերպումը: 
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           7. ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ 

           

  14. Արցախի Հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի ««Կանաչ 

Արցախ» կենսոլորտային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Մուտք 

   ««Պերթ» քարանձավ» բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

 

2021 թվականի  08 հունվարի 

 

««ՍԵՎ» ՔԱՐԱՆՁԱՎ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 05-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 

 

Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» 

օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1053-

Ն որոշումը.  

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1. Հաստատել  ««Սև» քարանձավ» բնության հուշարձանի անձնագիրը՝ 

համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ  է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 

 ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                  Ֆ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

 

 

2021 թվականի  հունվարի 08 

ք. Ստեփանակերտ  
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության բնապահպանության  կոմիտեի 

 նախագահի 2021 թվականի հունվարի 08-ի N 05-Ն հրամանի 

 

««ՍԵՎ» ՔԱՐԱՆՁԱՎ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 

 

1. ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

1. Տիպ` երկրաձևաբանական, ենթատիպ` դենուդացիոն: 

 

2. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ 

 

2. «Սև» քարանձավ բնության հուշարձանը (այսուհետ՝ նաև բնության 

հուշարձան) գտնվում է Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Պատարայի 

տարածքում՝ համանուն գյուղից մոտ 8 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք՝ Կաչաղակաբերդ 

ժայռագագաթի ուղղությամբ տարածվող լեռնապարի միջնամասի շրջանում: Բնության 

հուշարձանի մատույցներին կարելի է մոտենալ Պատարա գյուղի միջով հոսող 

Պիծիգետի ձախափնյա հովտալանջով հոսանքին հակառակ ուղղությամբ անցնող 

գրունտային ճանապարհով մինչև վերոնշյալ լեռնապարի ջրբաժան, այնուհետև 

ջրբաժանից հարավ-արևմտյան ուղղությամբ տարածվող  լեռնային գրունտային 

ճանապարհով անցնելով մոտ 2.5 կիլոմետր  տարածություն: Բնության հուշարձանն 

ընդգրկվում է «Կաչաղակաբերդ» ազգային պարկի տարածքում: Բնության հուշարձանի 

բարձրությունը ծովի մակերևույթից` 1650 մետր է: Բնության հուշարձանի մուտքի 

կոորդինատներն են` X=4425374.001; Y=8635173.586: Բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու կոորդինատներն են` 

 

 

3. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԸ 

 

3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է զառիթափ լանջում 

առաջացած ոչ մեծ քարանձավ, որն ունի հարավ-արևմտյան ուղղությամբ ձգված մոտ 

3.0մ խորությամբ, 4 մետր միջին լայնությամբ և 5 մետր միջին բարձրությամբ 

կառուցվածք: Առավելագույն բացվածքը մուտքի մոտ է, որն ունի 4 մետր լայնություն և 

2.5 մետր բարձրություն: Դեպի խորքը քարանձավի խոռոչը նկատելի նեղանում է: 

Հատակն անհարթ է՝ ընդհանուր առմամբ հորիզոնականին մոտ: Քարանձավի սրահն 

ընդարձակ է, որտեղ բարձրահասակ մարդը կարող է գտնվել կանգնած վիճակում:  

4. Քարանձավը տեղաբաշխված է վերին յուրայի հասակի օքսֆորդի հարկի (J2o՝ 

169-163 միլիոն տարի առաջ ընկած ժամանակահատված) կոպտաշերտ կրաքարերում: 

Ակնադիտորեն քարանձավը պարփակող կրաքարերը համասեռ կառուցվածքով և 

դեպի հյուսիս-արևելք անկումով ճեղքավորված՝ մեծաբեկորային անջատումներով 

ապարներ են: 

5. Տեղանքի կառուցվածքային առանձնահատկություններից հետևում է,  որ 

քարանձավի առաջացումը կապված է երկրաբանական ժամանակաընթացքում մուտք 

գործած ճեղքային ջրերի գործունեության հետ, որի հետևանքով  տեղի է ունեցել 

կրաքարերի կարբոնատային նյութի տարրալուծում և արտահանում, որը դադարել է 

լեռնակազմական պրոցեսների արդյունքում այդ ճեղքային ջրերի ուղղության 

փոփոխության կամ անհետացման հետևանքով: Այնուհետև, բնության հուշարձանի 

հետագա ձևավորումը շարունակվել է դենուդացիոն պրոցեսների շնորհիվ, որը 

շարունակվում է նաև այժմ:      

6. Բնության հուշարձանն իր բարձր տեղադիրքի և յուրահատուկ կառուցվածքի 

շնորհիվ պատմական ժամանակներից ի վեր գրավել է մարդու ուշադրությունը, որպես 

պատսպարման վայր: 

Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները 

X Y X Y 

Ա 4425313.908 8635328.409 Գ 4425520.283 8635077.055 

Բ 4425337.721 8635029.430 Դ 4425462.075 8635391.909 
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7. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ արտահայտված 

հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և ինքնատիպ երկրաձևաբանական 

հուշարձան: 

8. Բնության հուշարձանի վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ: 

 

4. ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ,  

ՄԱԿԵՐԵՍԸ, ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ 

 

9. Ըստ հավելվածում ներկայացված սխեմատիկ քարտեզի` բնության 

հուշարձանի պահպանման գոտու Ա հանգուցակետը գտնվում է հուշարձանից 170 

մետր հարավ-արևելք՝ ջրբաժանի հյուսիս-արևելյան ելուստի շրջանում: Ա 

հանգուցակետից սահմանագիծը ջրբաժանով տարածվելով հյուսիս-արևմտյան 

ուղղությամբ, 270 մետրից միանում է Բ կետին: Բ կետից սահմանագիծը կտրուկ 

թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք, լանջի անկման ուղղությամբ 270 մետրից միանում է Գ 

կետին: Այնուհետև, Գ կետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի արևելք, լանջի 

տարածման ուղղությամբ 300 մետրից միանում է Դ կետին: Դ կետից սահմանագիծը 

նույնպես կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ և տարածվելով լանջի անկմանը հակառակ 

ուղղությամբ, ջրբաժանի ելուստի շրջանում միանում է Ա հանգուցակետին:  

10. Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 5,3 հեկտար, 

սահմանների ընդհանուր երկարությունը` 970 մետր: Հատակագծում ունի ուղղանկյան 

տեսք` դեպի արևելք ձգվածությամբ: Միջին ձգվածությունը արևմուտքից արևելք 

ուղղությամբ` 320 մետր: Միջին ձգվածությունը հարավից հյուսիս ուղղությամբ` 166 

մետր: 

 

      5. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ 

             

   11. Արցախի Հանրապետության  բնապահպանության կոմիտեի ««Կանաչ 

Արցախ» կենսոլորտային համալիր»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն: 

 

6. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ  

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

12. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 19-րդ 

հոդվածի պահանջների համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու 

տարածքում արգելվում են` 

1) շինարարական, հորատման, պայթեցման աշխատանքները, 

2) ծառերի և թփերի հատումները, 

3) աղտոտումը, 

4) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած     

գործունեություն: 

13. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում 

թույլատրվում են` 

1) քաղաքացիների հանգիստը, 

2) գիտական  ուսումնասիրությունները,  մոնիթորինգը  (այդ  թվում՝ քաղաքացի-

ների  հանգստի  կազմակերպման  սպասարկման  ծառայությունների մոնիթորինգը), 

3) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը, 

4) էկոհամակարգերի  հավասարակշռությունը  խախտող  երևույթներն  ու     

գործընթացները  կանխարգելող,  ինչպես  նաև  խախտված  էկոհամակարգերի     

վերականգնման միջոցառումները, 

5) վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված վայրերում, 

6) զբոսաշրջիկների  և  այցելուների  սպասարկման  ծառայությունների     

կազմակերպումը: 

 

                7. ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ 

      

      14. Արցախի Հանրապետության  բնապահպանության կոմիտեի ««Կանաչ 

Արցախ» կենսոլորտային համալիր»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն: 
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««ՍԵՎ» ՔԱՐԱՆՁԱՎ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

 

2021 թվականի  08 հունվարի 

««ԹԱՂԱՐՆԻ» (ՁԵԼԿՎԱ) ԾԱՌԵՐԻ ՊՈՒՐԱԿ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 06-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 

 

Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» 

օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի  դեկտեմբերի 30-ի N 

1053-Ն որոշումը.  

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1. Հաստատել ««Թաղարնի» (Ձելկվա) ծառերի պուրակ» բնության 

հուշարձանի անձնագիրը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ  է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                   Ֆ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

 

 

2021 թվականի  հունվարի  08 

ք. Ստեփանակերտ  
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի 

 նախագահի 2021 թվականի հունվարի 08-ի N 06-Ն հրամանի 

 

««ԹԱՂԱՐՆԻ» (ՁԵԼԿՎԱ) ԾԱՌԵՐԻ ՊՈՒՐԱԿ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ  

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 

 

1. ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

1. Տիպ` կենսաբանական, ենթատիպ` բուսական: 

 

2. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ 

 

2. «Թաղարնի» (Ձելկվայի) ծառատեսակի պուրակ բնության հուշարձանը 

(այսուհետ՝ նաև բնության հուշարձան) գտնվում է Արցախի Հանրապետության 

Մարտունու շրջանի Մաճկալաշեն համայնքի տարածքում՝ համանուն գյուղից մոտ 2 

կիլոմետր հարավ՝ այդտեղով անցնող հեղեղատի միջին հոսանքի ողողադաշտում: 

Բնության հուշարձանի մատույցներին կարելի է մոտենալ Կարմիր շուկա գյուղից դեպի 

Ջիվանի գյուղ տանող ավտոճանապարհի 18-րդ կիլոմետրից թեքվելով ձախ և դեպի 

Ամարասի վանք տանող  գրունտային ճանապարհով անցնելով որոշակի տարածք: 

Նաև Ամարասի վանքից՝ նույն ճանապարհով, սակայն հակառակ ուղղությամբ 

անցնելով որոշակի տարածք: Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի 

մակերևույթից 645 մետր է (բնության հուշարձանի միջնամասում): Բնության 

հուշարձանի կոորդինատներն են` X=4395607.100; Y=8673989.030 (հուշարձանի 

միջնամասում): Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու կոորդինատներն են` 

 

 

3. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԸ 

 

3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է հարավ-արևմտյան 

ուղղությամբ տարածվող հեղեղատի ողողադաշտում կանոնավոր կուտակումներով 

գծային տեղաբաշխված գրեթե միատարր կազմի «Թաղարնի» (Ձելկվայի) ծառատեսակի 

պուրակ, որն առանձնացված է անտառից և շրջապատված է հեղեղատի լանջերի և 

հարակից տարածքների մարգագետնատափաստանային խոտաբույսերով: Պուրակի 

ծառուտի երկարությունը կազմում է 408 մետր, միջին լայնությունը՝ 12 մետր, իսկ 

ծառուտի զբաղեցրած մակերեսը՝ 0.5 հեկտար: 

4. Թաղարնիով ներկայացված պուրակի ծառուտն Ասիայի բարեխառն  

գոտիներում տարածված «Թաղարնի»-ի (Ձելկվայի) 6 տեսակներից է, որոնցից Արցախի 

ֆլորայում աճում է բոխատերև տեսակը (Zelkowa carpinifolia): Ծառերը պատկանում են 

եղնջաղակավորների (Urticales) կարգին, թեղազգիների (Ulmaceae) ընտանիքին, 

ձելկվաների ( Zelkowa Spach) ցեղինֈ 

5. Ձելկվա բոխատերևը (Zelkowa carpinifolia) հազվագյուտ և անհետացման 

շեմին գտնվող պալեոգեն-նեոգենի հասակի (Ք-N՝ մոտ 63.6-23.7 միլիոն տարի առաջ 

ընկած ժամանակահատված) ռելիկտային ծառատեսակ է: Սովորաբար դրանք լինում 

են բարձր, հաստաբուն և ճյուղատարած: Դիտարկվող տեղամասում ծառերն ունեն 15-

20 մետր  բարձրություն և բնի 1-1,3 մետր տրամագիծ: Տարիքը մոտ 350-400 տարի է:  

6. Ծառի սաղարթը նոսր է, կեղևը՝ թեփուկավոր, տերևները՝ էլիպսաձև, 

փետրաձև ջղերով, մերկ կամ մազմզուկապատ, կարճկոթունավոր՝ 4-8 սանտիմետր 

երկարությամբ և 2-4 մետր  լայնությամբֈ Տերևադասավորությունը հերթադիր էֈ 

Պտուղը չոր, միասերմ ընկույզիկ է, 3-6 միլիմետր չափերով, հասունանում են օգոստոս-

սեպտեմբեր ամիսներինֈ Տերևները  ծաղկում են բացվելու հետ միաժամանակ: 

Տերևաթափը դիտվում է նոյեմբերինֈ Բազմանում են սերմերով, կոթուններով և 

արմատային մացառներովֈ Ծառատեսակը չորադիմացկուն է և բավարար 

ցրտադիմացկունֈ Պիտանի է կանաչապատման մեջ օգտագործելու համարֈ Այն բարձր 

Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները 

X Y X Y 

Ա Ա 4395390.278 Դ 4395811.503 8674099.091 

Բ Բ 4395484.808 Ե 4395717.163 8674202.166 
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գեղագիտական արժեք  ներկայացնող ծառատեսակ է՝ պահպանման ենթակա և 

գրանցված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  Բույսերի Կարմիր գրքի 

բույսերի ցանկում:  

7. Մարտունու շրջանի Մաճկալաշեն համայնքի տարածքում գտնվող բնության 

հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ արտահայտված հատկանիշներով 

ներկայացնում է եզակի և ինքնատիպ կենսաբանական հուշարձան: 

8. Բնության հուշարձանի վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ: 

 

4. ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ,  

ՄԱԿԵՐԵՍԸ, ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ 

 

9. Ըստ    սխեմատիկ   քարտեզի`   բնության հուշարձանի պահպանման գոտու 

Ա հանգուցակետը գտնվում է հարավ-արևմտյան ուղղությամբ գծային ձգված 

««Թաղարնի» ծառերի պուրակ» բնության հուշարձանի ցածրադիր վերջավորությունում 

և տեղաբաշխված է հեղեղատի ձախ հովտալանջի միջնամասում: Ա հանգուցակետից 

սահմանագիծը, հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ տարածվելով, սկզբում հեղեղատի 

ձախափնյա հովտալանջի անկման, այնուհետև աջ հովտալանջի անկմանը հակառակ 

ուղղություններով, 139 մետրից աջ հովտալանջի միջնամասում միանում է Բ կետին: Բ 

կետից սահմանագիծը, հեղեղատի հովտալանջի տարածմանը հակառակ ուղղությամբ 

ձգվելով դեպի հյուսիս-արևելք, 459 մետրից նույն հովտալանջի միջնամասում միանում 

է Գ կետին: Այնուհետև, Գ կետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-

արևելք և տարածվելով սկզբում աջափնյա լանջի անկման, այնուհետև ձախափնյա 

հովտալանջի անկմանը հակառակ ուղղություններով՝ 140 մետրից միանում է Դ կետին: 

Դ կետից սահմանագիծը ուղիղ անկյան տակ թեքվելով դեպի  աջ և հեղեղատի նույն 

հովտալանջի տարածման ուղղությամբ ձգվելով դեպի հարավ-արևմուտք՝ 460 մետրից 

միանում է Ա հանգուցակետին:  

10. Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 6.4 հեկտար, 

սահմանների ընդհանուր երկարությունը` 1198 մետր: Հատակագծում ունի կանոնավոր 

ուղղանկյան տեսք` դեպի հյուսիս-արևելք ձգվածությամբ: Միջին ձգվածությունը 

հարավ-արևմուտքից հյուսիս-արևելք ուղղությամբ` 460 մետր: Միջին ձգվածությունը 

հարավ-արևելքից  հյուսիս-արևմուտք ուղղությամբ` 140 մետր: 

 

5. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ 

            

11. Արցախի Հանրապետության  Մարտունու շրջանի Մաճկալաշեն համայնք:  

 

6. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

12. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 19-րդ 

հոդվածի պահանջների համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու 

տարածքում արգելվում են` 

1) շինարարական, հորատման, պայթեցման աշխատանքները, 

2) ծառերի և թփերի հատումները, 

3) աղտոտումը, 

4) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած     

գործունեություն: 

13. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում 

թույլատրվում են` 

1) քաղաքացիների հանգիստը, 

2) գիտական  ուսումնասիրությունները,  մոնիթորինգը  (այդ  թվում՝ քաղաքացի-

ների  հանգստի  կազմակերպման  սպասարկման  ծառայությունների մոնիթորինգը), 

3) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը, 

4) էկոհամակարգերի  հավասարակշռությունը  խախտող  երևույթներն  ու     

գործընթացները  կանխարգելող,  ինչպես  նաև  խախտված  էկոհամակարգերի     

վերականգնման միջոցառումները, 

5) վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված վայրերում                                     

զբոսաշրջիկների  և  այցելուների  սպասարկման  ծառայությունների կազմակերպումը: 

 

7. Տվյալների պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին 
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14.  Արցախի Հանրապետության  Մարտունու շրջանի Մաճկալաշեն համայնք: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

       ««Թաղարնի» (Ձելկվա) ծառերի պուրակ» բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

 

2021 թվականի 08 հունվարի 

««ՍՎՔԱՐԵՐ» ՔԱՐԱՆՁԱՎ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 07-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 

Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» 

օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1053-

Ն որոշումը.  

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1. Հաստատել ««Սվքարեր» քարանձավ» բնության հուշարձանի 

անձնագիրը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ  է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                               Ֆ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

 

 

2021 թվականի  հունվարի  08 

ք. Ստեփանակերտ  
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության բնապահպանության  կոմիտեի 

 նախագահի 2021 թվականի հունվարի 08-ի N 07-Ն հրամանի 

 

 

««ՍՎՔԱՐԵՐ» ՔԱՐԱՆՁԱՎ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 

 

1. ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

1. Տիպ` երկրաձևաբանական, ենթատիպ` դենուդացիոն: 

 

2. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ 

 

2. «Սվքարեր» քարանձավ բնության հուշարձանը (այսուհետ՝ նաև բնության 

հուշարձան) գտնվում է Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Պատարա 

համայնքի տարածքում՝ համանուն գյուղից մոտ 4 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք՝ 

Պատարա գյուղի միջով հոսող Պիծիգետի աջ վտակի միջին հոսանքի շրջանում: 

Բնության հուշարձանի մատույցներին կարելի է մոտենալ Պիծիգետի և նրա վերոնշյալ 

վտակի ձախ հովտալանջերով հոսանքին հակառակ ուղղությամբ անցնող գրունտային 

ճանապարհներով: Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակերևույթից` 1368 

մետր է: Բնության հուշարձանի մուտքի կոորդինատներն են` X=4424029.901; 

Y=8638134.485: Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու կոորդինատներն են` 

 

 

3. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԸ 

 

3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է հարավահայաց զառիթափ 

լանջի միջնամասում առաջացած քարանձավ, որն ունի հյուսիսային ուղղությամբ 

ձգված 7 մետր խորությամբ, 15 մետր լայնությամբ՝ մուտքի շրջանում, և 3 մետր միջին 

բարձրությամբ կառուցվածք: Առավելագույն բարձրությունը մուտքի մոտ է, որը 

կազմում է 5 մետր: Դեպի խորքը քարանձավի խոռոչը նեղանում է՝ հետնամասի 

խորշում կազմելով 2 մետր: Հատակն անհարթ է՝ հորիզոնականին մոտ թույլ 

թեքությամբ: Քարանձավի սրահն ընդարձակ է, որտեղ բարձրահասակ մարդը կարող է 

գտնվել կանգնած վիճակում:  

4. Քարանձավը տեղաբաշխված է վերին յուրայի հասակի օքսֆորդի հարկի (J2o՝ 

169-163 միլիոն տարի առաջ ընկած ժամանակահատված) կոպտաշերտ ավազային 

կրաքարերում: Ակնադիտորեն քարանձավը պարփակող ավազային կրաքարերը 

համասեռ կառուցվածքով և դեպի հյուսիս-արևելք անկումով ճեղքավորված՝ 

մեծաբեկորային անջատումներով ապարներ են: 

5. Տեղանքի կառուցվածքային առանձնահատկություններից հետևում է,  որ 

քարանձավի առաջացումը կապված է երկրաբանական ժամանակաընթացքում մուտք 

գործած ճեղքային ջրերի գործունեության հետ, որի հետևանքով  տեղի է ունեցել 

կրաքարերի կարբոնատային նյութի տարրալուծում և արտահանում, որը դադարել է 

լեռնակազմական պրոցեսների արդյունքում այդ ճեղքային ջրերի ուղղության 

փոփոխության կամ անհետացման հետևանքով: Այնուհետև, բնության հուշարձանի 

հետագա ձևավորումը շարունակվել է դենուդացիոն պրոցեսների շնորհիվ, որը 

շարունակվում է նաև այժմ:      

6. Բնության հուշարձանն իր բարձր տեղադիրքի և յուրահատուկ կառուցվածքի 

շնորհիվ պատմական ժամանակներից ի վեր գրավել է մարդու ուշադրությունը` որպես 

պատսպարման վայր: 

7. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ արտահայտված 

հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և ինքնատիպ երկրաձևաբանական 

հուշարձան: 

8. Բնության հուշարձանի վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ: 

Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները 

X Y X Y 

Ա 4423895.093 8638105.247 Դ 4424122.635 8638377.768 

Բ 4424127.927 8637938.559 Ե 4423905.677 8638253.413 

Գ 4424236.406 8638285.163 x x x 
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4. ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ,  

ՄԱԿԵՐԵՍԸ, ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ 

 

9. Ըստ    սխեմատիկ   քարտեզի`   բնության հուշարձանի պահպանման գոտու 

Ա հանգուցակետը գտնվում է հուշարձանից 180 մետր հարավ՝ հուշարձանն ընդգրկող 

լանջի ստորոտով անցնող վերոնշյալ Պիծիգետի աջ վտակի հունում: Ա 

հանգուցակետից սահմանագիծը հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ տարածվելով լանջի 

անկմանը հակառակ ուղղությամբ՝ 90 մետրից միանում է թեք լանջում գտնվող Բ 

կետին: Բ կետից սահմանագիծը լանջի տարածման ուղղությամբ ձգվելով դեպի 

հյուսիս-արևելք, 365 մետրից միանում է Գ կետին: Այնուհետև, Գ կետից սահմանագիծը 

կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-արևելք, լանջի անկման ուղղությամբ 150 մետրից 

միանում է Դ կետին: Դ կետից սահմանագիծը, բութ անկյան տակ թեքվելով դեպի 

հարավ-արևմուտք, լանջի անկման ուղղությամբ 150 մետրից միանում է Ե կետին, իսկ 

Ե կետից նույնպես բութ անկյան տակ թեքվելով դեպի արևմուտք՝ 150 մետրից միանում 

է Ա հանգուցակետին:  

10. Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 9,1 հեկտար, 

սահմանների ընդհանուր երկարությունը` 1195 մետր: Հատակագծում ունի անկանոն 

բազմանկյան տեսք` դեպի արևելք ձգվածությամբ: Միջին ձգվածությունն արևմուտքից 

արևելք ուղղությամբ` 440 մետր: Միջին ձգվածությունը հարավից հյուսիս 

ուղղությամբ` 207 մետր: 

 

5. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ 

 

11. Արցախի Հանրապետության  Ասկերանի շրջանի Պատարա համայնք:  

 

6. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

12. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 19-րդ 

հոդվածի պահանջների համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու 

տարածքում արգելվում են` 

1) շինարարական, հորատման, պայթեցման աշխատանքները, 

2) ծառերի և թփերի հատումները, 

3) աղտոտումը, 

4) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած     

գործունեություն: 

13. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում 

թույլատրվում են` 

1) քաղաքացիների հանգիստը, 

2) գիտական  ուսումնասիրությունները,  մոնիթորինգը  (այդ  թվում՝ քաղաքացի-

ների  հանգստի  կազմակերպման  սպասարկման  ծառայությունների մոնիթորինգը), 

3) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը, 

4) էկոհամակարգերի  հավասարակշռությունը  խախտող  երևույթներն  ու     

գործընթացները  կանխարգելող,  ինչպես  նաև  խախտված  էկոհամակարգերի     

վերականգնման միջոցառումները, 

5) վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված վայրերում,  

6) զբոսաշրջիկների  և  այցելուների  սպասարկման  ծառայությունների     

կազմակերպումը: 
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              7. ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ 

 

14. Արցախի Հանրապետության  Ասկերանի շրջանի Պատարա համայնք: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      ««Սվքարեր» քարանձավ» բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

 

2021 թվականի  08 հունվարի 
 

««ԸԽՏԼՀԱԶ» ԾԱՌ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 08-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 

 

Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների 

մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1053-

Ն որոշումը.  

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1. Հաստատել  ««Ըխտլհազ» ծառ» բնության հուշարձանի անձնագիրը՝ 

համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ  է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                               Ֆ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

 

 

2021 թվականի  հունվարի 08 

ք. Ստեփանակերտ  
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության բնապահպանության  կոմիտեի 

 նախագահի 2021 թվականի հունվարի 08-ի N 08-Ն հրամանի 

 

««ԸԽՏԼՀԱԶ» ԾԱՌ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 

 

1. ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

1. Տիպ` կենսաբանական, ենթատիպ` բուսական: 

 

2. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ 

 

2. «Ըխտլհազ» ծառ բնության  հուշարձանը (այսուհետ՝ նաև բնության 

հուշարձան) գտնվում է Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Բերդաշեն 

համայնքի տարածքում՝ համանուն գյուղից 2.5 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք, 

Նուբարանցթագ լեռան գագաթին կառուցված «Մեծ Նահատակ» կիսաավեր մատուռին 

հարակից տեղամասում: Բնության հուշարձանի մատույցներին կարելի է մոտենալ 

Բերդաշեն և Աշան գյուղերի կողմից՝ լեռնային արահետներով: Բնության հուշարձանի 

տեղադիրքի բարձրությունը ծովի մակարդակից 815.3 մետր է: Բնության հուշարձանի 

տեղադիրքի կոորդինատներն են` X=4415824.000; Y=8672418.000: Բնության 

հուշարձանի պահպանման գոտու կոորդինատներն են` 

 

 

3. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԸ 

 

3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է միմյանց հարակից կանգնած 

երկու նման ծառերից: Պատկանում է աղտորազգիների ընտանիքին (Anacardiaceae): 

Գիտական անվանումը՝ խնկենի բթատերև (Pistacia mutica L.): Արցախի տարածքում 

հանդիպում է հյուսիս-արևելյան, կենտրոնականև հարավային շրջանների չոր, 

քարքարոտ լանջերում, կիսաանապատներում, ծովի մակերևույթից մինչև 1500 մետր  

բարձրության վրա: Չորադիմացկուն է և լուսասեր: Դանդաղ է աճում: Տալիս է առատ 

արմատային մացառներ: Դրանք հզոր ճյուղատարած ծառեր են, ունեն 8-10 մետր  

բարձրություն և բների 1-1,3 մետր տրամագիծ: Պտուղներն ուտելի են: Ծառը մոտ 300 

տարի է: Արցախի ֆլորայում հազվադեպ են հանդիպում և ենթակա են պահպանման: 

4. Բթատերև խնկենի անվամբ ներկայացվող ծառը երկտուն բույս է: Տերևներն 

ուշ են բացվում: Դրանք կազմված են 3,5 կամ 7 բաց կանաչ, կենտ փետրաձև 

տերևիկներից, որոնց երկարությունը` 5-20, իսկ լայնությունը` 5-12 սանտիմետր էֈ 

Տերևները կաշեկերպ են, եռմասյա կամ փետրաձևֈ Ծաղիկները միասեռ են, երկտուն՝ 

տերևանյութային հուրաններումֈ Հասունացման շրջանում պտղի գույնը կարող է լինել 

դեղին, վարդագույն, մուգ կարմիր կամ մանուշակագույնֈ Պտղի ներսում գտնվում է 

կանաչ սերմը, որը պատված է բաց կրեմագույն երկփեղկ փայտանման պատիճովֈ 

Միասերմ կորիզապտուղ է, որը հասունանում է սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին: 

Ծառից ստացվում են խեժ և եթերային յուղեր: Կարող է կազմել անտառակներ, որոնք 

ապաստան են ծառայում որոշ բնաշխարհիկ էնդեմ տեսակների համարֈ Նորագույն 

հետազոտությունները ցույց են տվել, որ այն չեզոքացնում է Helicobacter pilory մանրէի 

ազդեցությունը, ինչը թույլ է տալիս բուժել ստամոքսի և 12-մատնյա աղիի խոցերըֈ 

Բուսախեժն օգտագործվում է այրվածքի և մաշկային հիվանդությունների բուժման 

համար նախատեսված քսուքներումֈ Օգտակար է նաև լյարդին, կարգավորում է 

խոլեստերինի բաղադրությունը և մակարդակըֈ Բնի և ծեր ճյուղերի կեղևը մոխրավուն 

է, ընձյուղների վրա՝ շիկադարչնագույն: Ծաղկում է վաղ գարնանը` տերևները 

բացվելուց առաջ և անչափ գեղեցիկ մուգ վարդագույնով զարդարելով գրեթե գնդաձև 

սաղարթըֈ Բազմանում են սերմերով, տալիս են ինքնացանքֈ Չորադիմացկուն են, 

լուսասեր և կրասեր, պահանջկոտ են, հողի նկատմամբ ջերմասեր են: 

Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները 

X Y X Y 

Ա 4415817.435 8672354.831 Գ 4415845.678 8672469.929 

Բ 4415893.339 8672432.743 Դ 4415785.661 8672407.953 
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5. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ արտահայտված 

հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և ինքնատիպ կենսաբանական հուշարձան: 

6. Բնության հուշարձանի վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ: 

 

4. ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ,  

ՄԱԿԵՐԵՍԸ, ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ 

 

7. Ըստ սխեմատիկ  քարտեզի` բնության հուշարձանի պահպանման գոտին 

ներկայացված է ծառերն ընդգրկող կանոնավոր սեղանաձև տարածքով, որի մեծ հիմքը 

տարածվում է հարավ-արևմուտքից հյուսիս-արևելք ուղղությամբ, իսկ այդ հիմքի 

կենտրոնական հատվածը հարում է «Մեծ Նահատակ» մատուռի հարավ-արևելյան 

կողապատին: Սեղանաձև արտահայտված պահպանման գոտու փոքր հիմքի 

երկարությունը 83 մետր է և գտնվում է մեծ հիմքից 63 մետր հեռավորության վրա, իսկ 

սիմետրիկ արտահայտված կողերն ունեն համապատասխանաբար՝ 65 մետր  և 65 

մետր երկարություններ:  

8. Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 0.6 հեկտար, 

սահմանների ընդհանուր երկարությունը` 317 մետր: Հատակագծում ունի սեղանաձև 

տեսք՝ հարավ-արևմուտքից հյուսիս-արևելք ձգվածությամբ: Միջին ձգվածությունը 

հարավ-արևմուտքից հյուսիս-արևելք ուղղությամբ` 95 մետր: Միջին ձգվածությունը 

հարավ-արևելքից հյուսիս-արևմուտք ուղղությամբ` 63 մետր: 

 

5. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ 

       

    9. Արցախի Հանրապետության  Մարտունու շրջանի Բերդաշեն համայնք:  

 

6. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

10. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 19-րդ 

հոդվածի պահանջների համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու 

տարածքում արգելվում են՝  

1) հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հատակախորացման, հորատման,      

պայթեցման աշխատանքները, 

2) հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները,  

3) ծառերի և թփերի հատումները, 

4) աղտոտումը, 

5) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած     

գործունեություն: 

11. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում 

թույլատրվում  են՝  

1) քաղաքացիների հանգիստը, 

2) գիտական  ուսումնասիրությունները,  մոնիթորինգը  (այդ  թվում՝ քաղաքացի-

ների  հանգստի  կազմակերպման  սպասարկման  ծառայությունների մոնիթորինգը), 

3) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը, 

4) էկոհամակարգերի  հավասարակշռությունը  խախտող  երևույթներն  ու     

գործընթացները  կանխարգելող,  ինչպես  նաև  խախտված  էկոհամակարգերի     

վերականգնման միջոցառումները, 

5) վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված վայրերում,  

6) զբոսաշրջիկների  և  այցելուների  սպասարկման  ծառայությունների     

կազմակերպումը: 

 

7. Տվյալների պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին 

             

12. Արցախի Հանրապետության  Մարտունու շրջանի Բերդաշենի համայնք:  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

 

2021 թվականի  08 հունվարի 
 

««ՀԱՑՈՏ» ՔԱՐԱՆՁԱՎ-ՍՐԲԱՏԵՂԻ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 09-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 

 

Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» 

օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1053-

Ն որոշումը.  

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1. Հաստատել ««Հացոտ» քարանձավ-սրբատեղի» բնության հուշարձանի 

անձնագիրը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ  է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 

 ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                   Ֆ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

 

 

2021 թվականի  հունվարի 08 

ք. Ստեփանակերտ  
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության բնապահպանության  կոմիտեի 

 նախագահի 2021 թվականի հունվարի 08-ի N 09-Ն հրամանի 

 

««ՀԱՑՈՏ» ՔԱՐԱՆՁԱՎ-ՍՐԲԱՏԵՂԻ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ  

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 

 

1. ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

1. Տիպ` երկրաձևաբանական, ենթատիպ` դենուդացիոն: 

 

2. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ 

 

2. «Հացոտ» քարանձավ-սրբատեղի բնության հուշարձանը (այսուհետ՝ նաև 

բնության հուշարձան) տեղաբաշխված է Արցախի Հանրապետության Ասկերանի 

շրջանի Ասկերան համայնքի Ներքին Ղլիջբաղ թաղամասի արևմտյան եզերքով անցնող 

հեղեղատի հարավահայաց լանջում: Բնության հուշարձանի մատույցներին կարելի է 

մոտենալ ավտոճանապարհով՝ մինչև վերոնշյալ հեղեղատի եզերքը, այնուհետև 

արահետով  անցնելով մոտ 50 մետր տարածություն: Բնության հուշարձանի 

բարձրությունը ծովի մակերևույթից` 602 մետր է: Բնության հուշարձանի մուտքի 

կոորդինատներն են` X=4425050.138; Y=8656087.002: Բնության հուշարձանի 

պահպանման գոտու կոորդինատներն են` 

 

3. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԸ 

 

3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է հարավահայաց զառիթափ 

լանջի միջնամասում առաջացած ոչ մեծ քարանձավ, որն ունի հյուսիս-արևելյան 

ուղղությամբ ձգված 4 մետր խորությամբ, 2.5 մետր միջին լայնությամբ և 2 մետր միջին 

բարձրությամբ կառուցվածք: Առավելագույն բացվածքը մուտքի մոտ է, որն ունի 4 մետր 

լայնություն և 2.5 մետր բարձրություն: Դեպի խորքը քարանձավի խոռոչը նեղանում է՝ 

հետնամասի խորշում ընդունելով մոտ 1.5 × 1.5 մետր  չափերով սեգմենտաձև տեսք: 

Հատակն անհարթ է՝ վերընթաց մեղմ թեքությամբ: Քարանձավի սրահը մուտքի 

շրջանում ընդարձակ է, որտեղ բարձրահասակ մարդը կարող է գտնվել կանգնած 

վիճակում:  

4. Քարանձավը տեղաբաշխված է վերին կավճի հասակի կամպանի հարկի 

(K2km՝ 87-84 միլիոն տարի առաջ ընկած ժամանակահատված) նրբաշերտ 

կրաքարերում: Ակնադիտորեն քարանձավը պարփակող կրաքարերը համասեռ 

կառուցվածքով և դեպի հյուսիս-արևելք մեղմ անկումով ճեղքավորված՝ սալաձև 

անջատումներով ապարներ են: 

5. Տեղանքի կառուցվածքային առանձնահատկություններից հետևում է,  որ 

քարանձավի առաջացումը կապված է երկրաբանական ժամանակաընթացքում մուտք 

գործած ճեղքային ջրերի գործունեության հետ, որի հետևանքով  տեղի է ունեցել 

կրաքարերի կարբոնատային նյութի տարրալուծում և արտահանում, որը դադարել է 

լեռնակազմական պրոցեսների արդյունքում այդ ճեղքային ջրերի ուղղության 

փոփոխության կամ անհետացման հետևանքով: Այնուհետև, քարանձավի հետագա 

ձևավորումը շարունակվել է դենուդացիոն պրոցեսների շնորհիվ, որը շարունակվում է 

նաև այժմ:      

6. Բնության հուշարձանն  իր տեղադիրքի և կառուցվածքի շնորհիվ պատմական 

ժամանակներից ի վեր գրավել է մարդու ուշադրությունը, որի շնորհիվ այն վեր է ածվել 

սրբատեղի:  

7. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ արտահայտված 

հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և ինքնատիպ երկրաձևաբանական 

հուշարձան: 

8. Բնության հուշարձանի վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ: 

Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները 

X Y X Y 

Ա 4425028.323 8656004.460 Դ 4425016.416 8656130.138 

Բ 4425116.958 8656021.658 Ե 4425030.968 8656086.481 

Գ 4425085.208 8656177.763 Զ 4425036.260 8656040.179 
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4. ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ,  

ՄԱԿԵՐԵՍԸ, ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ 

 

9. Ըստ    սխեմատիկ   քարտեզի`   բնության հուշարձանի պահպանման գոտու 

Ա հանգուցակետը գտնվում է հուշարձանից 70 մետր հարավ-արևմուտք՝ հուշարձանն 

ընդգրկող զառիթափ լանջի ստորոտով անցնող հեղեղատի հունում: Ա 

հանգուցակետից սահմանագիծը, տարածվելով լանջի անկմանը հակառակ 

ուղղությամբ, 90 մետրից միանում է զառիթափ լանջի եզերքում գտնվող Բ կետին: Բ 

կետից սահմանագիծը զառիթափ լանջի եզերքի ուղղությամբ տարածվելով դեպի 

արևելք-հարավ-արևելք, 160 մետրից միանում է Գ կետին: Այնուհետև, Գ կետից 

սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի հարավ-հարավ-արևմուտք՝ լանջի անկման 

ուղղությամբ 48 մետրից միանում է վերոնշյալ նույն հեղեղատի հունում գտնվող Դ 

կետին: Դ կետից սահմանագիծը հեղեղատի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ 

աղեղնաձև տարածվելով՝ Ե և Զ միջանկյալ կետերի միջոցով 129 մետրից միանում է Ա 

հանգուցակետին:  

10. Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1,1 հեկտար, 

սահմանների ընդհանուր երկարությունը` 462 մետր: Հատակագծում ունի անկանոն 

ուղղանկյան տեսք` դեպի արևելք-հարավ-արևելք ձգվածությամբ: Միջին 

ձգվածությունը արևմուտքից արևելք ուղղությամբ` 140 մետր: Միջին ձգվածությունը 

հարավից հյուսիս ուղղությամբ` 79 մետր: 

 

5. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ 

          

 11. Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ասկերան քաղաքային 

համայնք:  

 

6. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

12. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 19-րդ 

հոդվածի պահանջների համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու 

տարածքում արգելվում է՝ 

1) շինարարական, հորատման, պայթեցման աշխատանքները, 

2) ծառերի և թփերի հատումները, 

3) աղտոտումը, 

4) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած     

գործունեություն: 

13. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում 

թույլատրվում են՝ 

1) քաղաքացիների հանգիստը, 

2) գիտական  ուսումնասիրությունները,  մոնիթորինգը  (այդ  թվում՝ քաղաքացի-

ների  հանգստի  կազմակերպման  սպասարկման  ծառայությունների մոնիթորինգը), 

3) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը, 

4) էկոհամակարգերի  հավասարակշռությունը  խախտող  երևույթներն  ու     

գործընթացները  կանխարգելող,  ինչպես  նաև  խախտված  էկոհամակարգերի     

վերականգնման միջոցառումները, 

5) վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված վայրերում,  

6) զբոսաշրջիկների  և  այցելուների  սպասարկման  ծառայությունների     

կազմակերպումը: 
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               7. ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ 

        

   14. Արցախի Հանրապետության  Ասկերանի շրջանի Ասկերան քաղաքային 

համայնք:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

««Հացոտ» քարանձավ-սրբատեղի» բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

 

2021 թվականի  08 հունվարի 
 

«ՑՈՒՐՏ ԱՂԲՅՈՒՐ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 10-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 

 

Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» 

օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1053-

Ն որոշումը.  

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1. Հաստատել ««Ցուրտ աղբյուր» բնության հուշարձանի անձնագիրը՝ 

համաձայն հավելվածի: 

2.   Սույն հրամանն ուժի մեջ  է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                  Ֆ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

 

 

2021 թվականի  հունվարի 08 

ք. Ստեփանակերտ  
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության բնապահպանության  կոմիտեի 

 նախագահի 2021 թվականի հունվարի 08-ի N 10-Ն հրամանի 

 

 

«ՑՈՒՐՏ ԱՂԲՅՈՒՐ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 

 

1. ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

1. Տիպ` ջրաերկրաբանական, ենթատիպ` ճեղքային ջրեր: 

 

2. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ 

 

2. «Ցուրտ աղբյուր» բնության հուշարձանը (այսուհետ՝ նաև բնության 

հուշարձան) տեղաբաշխված է Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի 

Մեծ շեն գյուղից 3.5 կիլոմետր հարավ-արևմուտք, այդ տեղանքով հոսող 

Ցուրտաղբյուրինջուր գետակի մերձհունային մասում: Տեղանքը անտառապատ է: 

Բնության հուշարձանի մատույցներին կարելի է մոտենալ Մեծ շեն գյուղից՝ 

անտառամիջյան ճանապարհով:  Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի 

մակարդակից` 1013 մետր է: Բնության հուշարձանի մուտքի կոորդինատներն են` 

X=4451454.790; Y=8644387.360: Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու 

կոորդինատներն են` 

 

 

3. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԸ 

 

3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է Թարթառ գետի աջ վտակ 

Ցուրտաղբյուրինջուր գետակի վերին հոսանքի մերձհունային մասում առաջացած ոչ 

մեծ ելքերով քաղցրահամ աղբյուրների խումբ (այսուհետ՝ աղբյուր), որոնց ընդհանուր 

դեբիտը կազմում է 0,5 լիտր/վարկյան: 

4. Աղբյուրը տեղաբաշխված է միջին յուրայի հասակի բաթ հարկի (J2bt՝ 176-169 

միլիոն տարի առաջ ընկած ժամանակահատված) տուֆաավազաքարերում: 

Ապարները տարբեր ուղղություններով ճեղքավորված են, որտեղ գերակշռում են 

հողմնահարման ճեղքերը:  

5. Տեղանքի կառուցվածքային առանձնահատկություններից հետևում է, որ 

տվյալ վայրում աղբյուրի առաջացումը կապված է վերոնշյալ ճեղքերում շրջապտույտ 

գործող ճեղքային ջրերի բեռնաթափման հետ:  

6. Բնության հուշարձանն իր տեղադիրքի, յուրահատուկ կառուցվածքի և 

շրջապատի գեղատեսիլ անտառի շնորհիվ պատմական ժամանակներից ի վեր գրավել 

է մարդու ուշադրությունը՝ որպես հանգստի և զվարճանքի վայր:  

7. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ արտահայտված 

հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և ինքնատիպ ջրաերկրաբանական 

հուշարձան: 

8. Բնության հուշարձանի վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ: 

 

4. ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, 

 ՄԱԿԵՐԵՍԸ, ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ 

 

9. Ըստ    սխեմատիկ   քարտեզի`   բնության հուշարձանի պահպանման գոտու 

Ա հանգուցակետը գտնվում է հուշարձանից 430 մետր հարավ-արևելք՝ 

Ցուրտաղբյուրինջուր գետակի հունում: Ա հանգուցակետից սահմանագիծը գետակի 

ձախափնյա հովտալանջի տարածման ուղղությամբ անցնելով դեպի արևմուտք՝ 664 

մետրից հարակից ջրբաժանում միանում է Բ կետին: Բ կետից սահմանագիծը սուր 

անկյան տակ թեքվելով դեպի հյուսիս-արևելք և լանջի անկման ուղղությամբ 

տարածվելով մինչև Ցուրտաղբյուրինջուր գետակի հունը, այնուհետև անցնելով 

Սահմանային կետերը 
Կոորդինատները 

X Y 
Ա 4451338.730 8644799.635 

Բ 4451365.690 8644132.289 

Գ 4451772.060 8644395.300 
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աջափնյա հովտալանջ և տարածվելով նույն ուղղությամբ՝ 484 մետրից միանում է Գ 

կետին: Գ կետից սահմանագիծը սուր անկյան տակ թեքվելով դեպի հարավ-արևելք՝ 

լանջի տարածման ուղղությամբ 596 մետրից միանում է Ա հանգուցակետին:  

10. Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 13,9 հեկտար, 

սահմանների ընդհանուր երկարությունը` 1774 մետր: Հատակագծում ունի 

գետահովտի ուղղությամբ ձգված եռանկյան տեսք: Միջին ձգվածությունը հարավ-

արևելքից հյուսիս-արևմուտք ուղղությամբ` 550 մետր: Միջին ձգվածությունը հարավ-

արևմուտքից հյուսիս-արևելք ուղղությամբ` 250 մետր: 

 

5. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ 

            

 11. Արցախի Հանրապետության  Մարտակերտի շրջանի Մեծ շեն համայնք: 

  

6. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

12. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 19-րդ 

հոդվածի պահանջների համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու 

տարածքում արգելվում են` 

1) հիդրոտեխնիկական, շինարարական, հորատման, պայթեցման      

աշխատանքները, 

2 ) հողային և բուսական ծածկույթի խախտումները,  

3) ծառերի և թփերի հատումները, 

4) աղտոտումը, 

5 ) ջրային ռեժիմի խախտումը, 

6) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած     

գործունեություն: 

13. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում 

թույլատրվում են` 

1) քաղաքացիների հանգիստը, 

2) գիտական  ուսումնասիրությունները,  մոնիթորինգը  (այդ  թվում՝ քաղաքացի-

ների  հանգստի  կազմակերպման  սպասարկման  ծառայությունների մոնիթորինգը), 

3) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը, 

4) էկոհամակարգերի  հավասարակշռությունը  խախտող  երևույթներն  ու     

գործընթացները  կանխարգելող,  ինչպես  նաև  խախտված  էկոհամակարգերի     

վերականգնման միջոցառումները, 

5) վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված վայրերում,  

6) զբոսաշրջիկների  և  այցելուների  սպասարկման  ծառայությունների     

կազմակերպումը: 

 

7. Տվյալներ պահպանություն իրականացնող սուբյեկտի մասին 

 

14. Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Մեծ շեն համայնք: 
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               «Ցուրտ աղբյուր» բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

 

2021 թվականի  08 հունվարի 

 

««ՉԻՉՔԱՐԻ ՁՈՐ» ՍԱՌՆԱՏՈՒՆ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ 

ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 11-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 

 

Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» 

օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1053-

Ն որոշումը.  

 

 Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1. Հաստատել ««Չիչքարի ձոր» սառնատուն» բնության հուշարձանի 

անձնագիրը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ  է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                    Ֆ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

 

 

2021 թվականի  հունվարի 08 

ք. Ստեփանակերտ  
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության բնապահպանության  կոմիտեի 

 նախագահի 2021 թվականի հունվարի 08-ի N 11-Ն հրամանի 

 

««ՉԻՉՔԱՐԻ ՁՈՐ» ՍԱՌՆԱՏՈՒՆ» ԲՆՈՒԹՅԱՆ  

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 

 

1. ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

1. Տիպ` երկրաձևաբանական, ենթատիպ` կարստային: 

 

2. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ 

 

2. «Չիչքարի ձոր» սառնատուն բնության հուշարձանը (այսուհետ՝ նաև բնության 

հուշարձան) գտնվում է Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի 

Առաջաձոր գյուղի հյուսիս-արևելյան եզերքից 400 մետր հեռավորության վրա՝  գյուղի 

ուղղությամբ հոսող Առաջաձոր գետակի գեղատեսիլ կիրճի աջ կողապատի ստորին 

մասում: Հուշարձանի մատույցներին կարելի է մոտենալ գետակի աջ ափով անցնող 

արահետով: Բնության հուշարձանի բարձրությունը ծովի մակերևույթից` 1141 մետր է: 

Բնության հուշարձանի մուտքի կոորդինատներն են` X= 4437971.000; Y= 8637879.000: 

Բնության հուշարձանի պահպանման գոտու կոորդինատներն են` 

 

 

3. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԸ 

 

3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է անդնդախոր կիրճի հարավ-

արևելահայաց զառիթափ լանջի ստորին մասում առաջացած հյուսիս-արևմտյան 

կողմնորշմամբ քարանձավ, որի խորությունը կազմում է 8 մետրֈ Քարանձավի 

բարձրությունը մուտքի մոտ կազմում է 5 մետր, իսկ լայնությունը՝ 4 մետր: Դեպի խորքը 

քարանձավի չափերը աստիճանաբար փոքրանում են՝ խորշում հասնելով 2×2 մետրի: 

Տարվա բոլոր եղանակներին քարանձավի խորքում ջերմաստիճանը մշտապես ցածր է 

լինում, որի կապակցությամբ ժողովուրդը քարանձավին տվել է սառնատուն անունը:  

4. Քարանձավի առաստաղին և պատերին առկա են չափերով փոքր բազմաթիվ 

շթաքարեր (ստալակտիտներ), իսկ հատակային մասում՝ տեղ-տեղ նաև պտկաքարեր 

(ստալագմիտներ),  որոնք ձևավորվել են վաղ երկրաբանական ժամանակաընթացքում:  

5. Քարանձավը տեղաբաշխված է միջին յուրայի հասակի օքսֆորդի հարկի (J2o՝ 

163-156 միլիոն տարի առաջ ընկած ժամանակահատված) կոպտաշերտ կրաքարերում: 

Ակնադիտորեն քարանձավը պարփակող կրաքարերը համասեռ կառուցվածքով և 15Օ 

անկյան տակ դեպի հարավ-արևմուտք անկումով ճեղքավորված ապարներ են:  

6. Տեղանքի կառուցվածքային առանձնահատկություններից հետևում է, որ 

քարանձավի առաջացումը կապված է երկրաբանական ժամանակաընթացքում մուտք 

գործած ստորգետնյա ճեղքային ջրերի գործունեության հետ, որի հետևանքով  տեղի է 

ունեցել կրաքարերի կարբոնատային նյութի տարրալուծում և արտահանում, որը 

դադարել է լեռնակազմական պրոցեսների արդյունքում այդ ճեղքային ջրերի 

ուղղության փոփոխության կամ անհետացման հետևանքով: Այնուհետև, քարանձավի 

հետագա ձևավորումը շարունակվել է անձրևա-ձնահալոցքային ջրերի 

ներթափանցման և դրանց շրջապտույտի շնորհիվ, որը շարունակվում է նաև այժմ:      

7. Բնության հուշարձանն  իր տեղադիրքի, կառուցվածքի և ներսի սառնության 

շնորհիվ պատմական ժամանակներից ի վեր գրավել է մարդու ուշադրությունը՝ որի 

շնորհիվ այն վեր է ածվել զբոսանքի վայրի:  

8. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ արտահայտված 

հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և ինքնատիպ երկրաձևաբանական 

հուշարձան: 

9. Բնության հուշարձանի վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ: 

 

Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները 

X Y X Y 

Ա 4437903.049 8637877.909 Գ 4438166.851 8637944.296 

Բ 4437997.389 8638064.841 Դ 4438000.883 8637689.229 
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4. ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, 

 ՄԱԿԵՐԵՍԸ, ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ 

 

10. Ըստ    սխեմատիկ   քարտեզի`   բնության հուշարձանի պահպանման գոտու 

Ա հանգուցակետը գտնվում է հուշարձանից 120 մետր հարավ՝ դեպի Առաջաձոր գյուղ 

հոսող գետակի աջափնյա մասում: Ա հանգուցակետից սահմանագիծը տարածվելով 

հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ և անցնելով կիրճի աջ կողապատով, 211 մետրից այդ 

կողապատի վերնամասի եզերքում միանում է Բ կետին: Բ կետից սահմանագիծը 

կտրուկ թեքվելով դեպի աջ և կիրճի նույն կողապատով տարածվելով հյուսիս-

արևելյան ուղղությամբ՝ 302 մետրից Առաջաձոր գետակի հունում միանում է Գ կետին: 

Գ կետից սահմանագիծը թեքվելով դեպի հարավ-արևելք և տարածվելով կիրճի ձախ 

կողապատով՝ 210 մետրից այդ կողապատի վերնամասի եզերքում միանում է Դ կետին: 

Դ կետից սահմանագիծը նույն կողապատով տարածվելով հարավ-արևմտյան 

ուղղությամբ՝ 211 մետրից Առաջաձոր գետակի մերձհունային մասում միանում է Ա 

հանգուցակետին:  

11. Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 5 հեկտար, 

սահմանների ընդհանուր երկարությունը` 934 մետր: Հատակագծում ունի սեղանաձև 

տեսք` դեպի հարավ-արևմուտք ձգվածությամբ: Միջին ձգվածությունը հյուսիս-

արևելքից հարավ-արևմուտք ուղղությամբ` 250 մետր: Միջին ձգվածությունը հարավ-

արևմուտքից հյուսիս-արևելք ուղղությամբ` 180 մետր: 

 

5. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ 

           

  12. Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Առաջաձոր համայնք:  

 

6. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

13. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 19-րդ 

հոդվածի պահանջների համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու 

տարածքում արգելվում են` 

1) շինարարական, հորատման, պայթեցման աշխատանքները, 

2) ծառերի և թփերի հատումները, 

3) աղտոտումը, 

4) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած     

գործունեություն: 

14  Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում  

թույլատրվում են ` 

 1) քաղաքացիների հանգիստը, 

 2) գիտական  ուսումնասիրությունները,  մոնիթորինգը  (այդ  թվում՝ քաղաքա-

ցիների  հանգստի  կազմակերպման  սպասարկման  ծառայությունների մոնիթորինգը), 

3) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը, 

4) էկոհամակարգերի  հավասարակշռությունը  խախտող  երևույթներն  ու     

գործընթացները  կանխարգելող,  ինչպես  նաև  խախտված  էկոհամակարգերի     

վերականգնման միջոցառումները, 

5) վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված վայրերում,  

6 ) զբոսաշրջիկների  և  այցելուների  սպասարկման  ծառայությունների     

կազմակերպումը: 
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             7. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ 

            

 15. Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Առաջաձոր համայնք:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

««Չիչքարի ձոր» սառնատուն» բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

 

2021 թվականի  08 հունվարի 

 

««ԱՂՋԿԱԲԵՐԴ» (ԿՈՒՍԱԲԵՐԴ) ԺԱՅՌԱՔԱՆԴԱԿ» 

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 12-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 

 

Հիմք ընդունելով «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» 

օրենքի 9-րդ հոդվածի «ը» կետը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1053-

Ն որոշումը.  

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1. Հաստատել ««Աղջկաբերդ» (Կուսաբերդ) ժայռաքանդակ» բնության 

հուշարձանի անձնագիրը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 
 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                   Ֆ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 

 

 

2021 թվականի  հունվարի  08 

ք. Ստեփանակերտ  
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի 

 նախագահի 2021 թվականի հունվարի 08-ի N 12-Ն հրամանի 

 

 

««ԱՂՋԿԱԲԵՐԴ» (ԿՈՒՍԱԲԵՐԴ) ԺԱՅՌԱՔԱՆԴԱԿ» 

ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ 

 

1. ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

1. Տիպ` երկրաձևաբանական, ենթատիպ` դենուդացիոն: 

 

2. ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ 

 

2. «Աղջկաբերդ» (Կուսաբերդ) ժայռաքանդակ բնության հուշարձանը (այսուհետ 

նաև բնության հուշարձան) գտնվում է Արցախի Հանրապետության Մարտունու 

շրջանի Բերդաշեն գյուղից  2 կիլոմետր հյուսիս՝ Ակնա-Մարտունի ավտոճանա-

պարհից դեպի Բերդաշեն տանող ավտոճանապարհի աջ եզերքում: Բնության 

հուշարձանի գագաթի բարձրությունը ծովի մակերևույթից` 665 մետր է: Բնության 

հուշարձանի գագաթի կոորդինատներն են` X= 4417203.930; Y=8673650.100: Բնության 

հուշարձանի պահպանման գոտու կոորդինատներն են՝ 

 

 

3. ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԻՃԱԿԸ 

 

3. Բնության հուշարձանն իրենից ներկայացնում է ավելի քան 100 մետր 

հարաբերական բարձրությամբ և 900 մետր միջին տրամագծով նախալեռնային բլուր՝ 

հարավային և արևելյան զառիթափ, արևմտյան կողմից խիստ թեք, իսկ հյուսիսային և 

հյուսիս-արևմտյան կողմերից՝ թեք լանջերով: Հարավից, արևելքից և արևմուտքից 

դիտվում է որպես աղջկա գլուխ արտահայտող պատկեր: 

4. Հուշարձանը տեղաբաշխված է դեպի հյուսիս-արևելք անկումով ստորին 

կավճի հասակի նեոկոմի (բերրիասի, վալանժինի, գոտերիվի և բարրեմի հարկերի 

համախումբը) հարկի (K1nc՝ 145-125 միլիոն տարի առաջ ընկած ժամանակահատված) 

կոպտաշերտ կրաքարերում, որոնք տեղադրված են վերին յուրայի հասակի հրաբխա-

նստվածքային ծագման տուֆածին-բեկորային ապարների վրա:  

5. Տեղանքի կառուցվածքային առանձնահատկություններից հետևում է,  որ 

հուշարձանի առաջացումը կապված է երկրաբանական ժամանակաընթացքում  տեղի  

ունեցած հողմահարումային-քայքայամաշումային գործընթացների հետ, որոնք 

շարունակվում են նաև այժմ:      

6. Բնության հուշարձանն  իր տեղադիրքի և կառուցվածքի շնորհիվ պատմական 

ժամանակներից ի վեր գրավել է մարդու ուշադրությունը՝ որի շնորհիվ այն վեր է ածվել 

սրբատեղի:  

7. Բնության հուշարձանն իր դիտարժան, ակնառու և հստակ արտահայտված 

հատկանիշներով ներկայացնում է եզակի և ինքնատիպ երկրաձևաբանական 

հուշարձան: 

8. Բնության հուշարձանի վիճակը բարվոք է, բնականին մոտ: 

 

4. ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ,  

ՄԱԿԵՐԵՍԸ, ՔԱՐՏԵԶ-ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ 

 

9. Ըստ    սխեմատիկ   քարտեզի`   բնության հուշարձանի պահպանման գոտու 

Ա հանգուցակետը գտնվում է հուշարձան-ժայռաքանդակի գագաթից  300 մետր 

արևմուտք՝ այդտեղով անցնող գրունտային ճանապարհի եզերքում: Ա 

հանգուցակետից սահմանագիծը տարածվելով գրունտային ճանապարհին զուգահեռ՝ 

Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները Սահմանային 

կետերը 

Կոորդինատները 

X Y X Y 

Ա 4415817.435 8672354.831 Դ 4415785.661 8672407.953 

Բ 4415893.339 8672432.743 Ե 4415817.435 8672354.831 

Գ 4415845.678 8672469.929 Զ x x 
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663 մետրից միանում է Բ կետին: Բ կետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվելով դեպի աջ և 

հարավ-արևելյան ուղղությամբ տարածվելով ժայռաքանդակի թիկունքային մասով՝ 

852 մետրից միանում է Գ կետին: Այնուհետև, Գ կետից սահմանագիծը ուղիղ անկյան 

տակ թեքվելով դեպի հարավ-արևմուտք և տարածվելով ժայռաքանդակի այս 

հատվածի զառիթափ լանջի ստորոտով՝ 740 մետրից միանում է Դ կետին: Դ կետից 

սահմանագիծը նույնպես ուղիղ անկյան տակ թեքվելով դեպի աջ և տարածվելով 

ժայռաքանդակի այս հատվածի նույնպես զառիթափ լանջի ստորոտով՝ 314 մետրից 

միանում է Ե կետին: Ե կետից սահմանագիծը բութ անկյան տակ թեքվելով դեպի աջ և 

տարածվելով հյուսիս-արևմտյան ուղղությամբ՝ 262 մետրից միանում է Ա 

հանգուցակետին:  

10․Պահպանման գոտու ընդհանուր մակերեսը կազմում է 49,6 հեկտար, 

սահմանների ընդհանուր երկարությունը` 2831 մետր: Հատակագծում ունի անկանոն 

բազմանկյան տեսք` դեպի հյուսիս ձգվածությամբ: Միջին ձգվածությունը հարավից 

հյուսիս ուղղությամբ` 750 մետր: Միջին ձգվածությունը հարավից հյուսիս 

ուղղությամբ` 650 մետր: 

 

5. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ԵՎ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ 

 

11. Արցախի Հանրապետության  Մարտունու շրջանի Բերդաշեն համայնք: 

 

6. ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՌԵԺԻՄԻ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

12. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքի 19-րդ 

հոդվածի պահանջների համաձայն բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու 

տարածքում արգելվում են` 

1) շինարարական, հորատման, պայթեցման աշխատանքները. 

2) ծառերի և թփերի հատումները. 

3) աղտոտումը. 

4) բնության հուշարձանի արտաքին տեսքը խաթարող ցանկացած     

գործունեություն: 

13. Բնության հուշարձանի և դրա պահպանման գոտու տարածքում  

թույլատրվում են՝ 

1) քաղաքացիների հանգիստը. 

2) գիտական  ուսումնասիրությունները,  մոնիթորինգը  (այդ  թվում՝ քաղաքա-

ցիների  հանգստի  կազմակերպման  սպասարկման  ծառայությունների մոնիթորինգը), 

3) ճանաչողական զբոսաշրջության կազմակերպումը, 

4)  էկոհամակարգերի  հավասարակշռությունը  խախտող  երևույթներն  ու 

գործընթացները  կանխարգելող,  ինչպես  նաև  խախտված  էկոհամակարգերի  

վերականգնման միջոցառումները, 

5) վրանների տեղադրումը դրանց համար առանձնացված վայրերում,  

6)  զբոսաշրջիկների  և  այցելուների  սպասարկման  ծառայությունների  

կազմակերպումը: 
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7. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՄԱՍԻՆ 

 

14. Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Բերդաշեն համայնք:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

««Աղջկաբերդ» (Կուսաբերդ) ժայռաքանդակ» բնության 

հուշարձանի արտաքին տեսքը 



81 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ 

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

 

2021 թվականի հունվարի 12-ի                    

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ 

ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԱՊՐԻԼԻ  4-Ի N 8-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 2-Ն 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը` 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   Ե Մ՝ 

 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն 

առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 2014 թվականի ապրիլի 

4-ի «Հարկային մարմնի կողմից հավաքագրվող հարկատեսակների և այլ 

պարտադիր վճարների հաշվետվությունների էլեկտրոնային ներկայացման 

համակարգի ներդրման ժամանակացույցը  հաստատելու  մասին»  N  8-Ն  

հրամանով  հաստատված հավելվածի 9-րդ սյունակում «2021» թիվը 

փոխարինել «2022» թվով:  

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  

ԵԿԱՄՈՒՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                   Դ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

 

2021 թվականի հունվարի 12 

ք. Ստեփանակերտ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ 

 

2021 թվականի հունվարի  18-ի 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 5-Ի N 3-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

    

N 1-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն  

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

հոդվածը. 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ` 

 
1. Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետի 2018 թվականի 

նոյեմբերի 5-ի «Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի Թեմի, 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորների, հանրապետական 

գործադիր մարմինների ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այդ թվում` 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի ենթակայության կազմակերպությունների և 

հիմնարկի կարգավիճակ ունեցող` Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի 

ենթակայության կազմակերպությունների), պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների (բացառությամբ նրանց կողմից ստեղծված 

կազմակերպությունների` անկախ կազմակերպաիրավական ձևից), Արցախի 

Հանրապետության դատախազության, Արցախի Հանրապետության հաշվեքննիչ 

պալատի, օրենքով ստեղծված պետական մարմինների, Արցախի Հանրապետության 

դատարանների, Արցախի Հանրապետության դատական դեպարտամենտի 

տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշերի նիշերը սահմանելու և 

Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Լեռնային  

Ղարաբաղի  Հանրապետության ոստիկանության պետի 2013 թվականի մարտի 29-ի  

N1-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 3-Ն հրամանի հավելվածի 22-րդ 

կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 
«  

22 .  
Արցախի Հանրապետության ազգային 

անվտանգության ծառայություն 
 001ՏՏ22 – 999ՏՏ22 

 

»: 

 
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ 

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԴԱՊԵՏ                                                        Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ 

                  

 2021 թվականի հունվարի 18 

 ք.Ստեփանակերտ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ 

2021 թվականի հունվարի 18-ի 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2012  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 16-Ի N 1-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

 ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 2-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 

Համաձայն  «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»  օրենքի 37-րդ հոդվածի. 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 

 

1. Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետի 2012 թվականի 

հունվարի 16-ի «Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

քրեակատարողական վարչության կենտրոնական մարմնում տեղաբաշխման 

հանձնաժողով ստեղծելու և դրա գործունեության կարգը հաստատելու 

մասին» N 1-Ն հրամանի 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝  

«1. Արցախի Հանրապետության ոստիկանության քրեակատարողական 

վարչության կենտրոնական մարմնում ստեղծել տեղաբաշխման 

հանձնաժողով հետևյալ կազմով՝ 

 

Հանձնաժողովի 

 նախագահ՝ 

Արցախի Հանրապետության   ոստիկանու-

թյան քրեակատարողական վարչության 

ոլորտը սպասարկող Արցախի Հանրապե-

տության ոստիկանության պետի տեղակալ 

 

Հանձնաժողովի                

նախագահի տեղակալ՝ 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

քրեակատարողական վարչության պետ 

 

Հանձնաժողովի 

անդամներ՝ 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

քրեական հետախուզության վարչության 

պետ 

 

 Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

քրեակատարողական վարչության 

քրեակատարողական հիմնարկի պետ 

 

 Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

քրեակատարողական վարչության հատուկ 

մասի պետ 

  

Հանձնաժողովի 

քարտուղար՝ 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

քրեակատարողական վարչության 

քրեակատարողական հիմնարկի հաշվառման 

գծով ավագ տեսուչ:»: 

 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ 

ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԴԱՊԵՏ                                                        Ն. ԲԱԲԱՅԱՆ 

 

                  

 2021 թվականի հունվարի 18 

 ք. Ստեփանակերտ 

  


