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Ա Ր Ց Ա Խ Ի  Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն 

Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ա Կ Ա Ն  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 11(431) «24» մայիսի 2021թ. 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
 

 

286 «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» ԱՀ ՀՕ-62-Ն օրենքը. . 
 

287 «Հանրային ծառայությունների համարանիշի մասին» ԱՀ ՀՕ-63-Ն 

օրենքը……………………………………………………………………. 
 

 

. 

288 «Նույնականացման քարտերի մասին» ԱՀ ՀՕ-64-Ն օրենքը………... 
 

. 

289 ««Հյուպատոսական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխու-

թյուն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-65-Ն օրենքը…………. 
 

 

. 

290 ««Գույքի նկատմամբ  իրավունքների պետական գրանցման 

մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-66-Ն 

օրենքը…………………………………………………………………….. 
 

 

 

. 

291 ««Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-67-Ն օրենքը……….. 
 

 

. 

292 ««Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու 

 մասին» ԱՀ ՀՕ-68-Ն օրենքը………………………………………….. 
 

 

. 

293 ««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության 

կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» օրենքում 

փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-69-Ն 

օրենքը…………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

. 

 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

 

294 «Արցախի Հանրապետության պետական և ոչ պետական 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և Հայաստանի 

Հանրապետության պետական բուհերում Արցախի 

Հանրապետությանը հատկացված տեղերի ընդունելության  (ըստ 

բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերի) 

կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2012 թվականի մայիսի 14-ի  N 301-Ն որոշումն 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 409-Ն 

որոշումը……............................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

295 «Արցախի Հանրապետության պետական բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններում 2021-2022 ուսումնական  

տարվա ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտու-

թյունների ցանկը, անվճար և վճարովի ուսուցման տեղերը և 

պետության կողմից ուսանողական նպաստների  ձևով  ուսման 

վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման վարձի 

մասնակի  զեղչի կիրառման իրավունքներով (վճարովի) առկա և 

հեռակա ուսուցման մագիստրոսի կրթական  ծրագրով տեղերը` 

ըստ մասնագիտությունների հաստատելու մասին» ԱՀ 
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կառավարության N 410-Ն որոշումը……............................................... 
 

. 

296 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի 

հոկտեմբերի 30-ի N 568-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 

411-Ն որոշումը…….................................................................................. 
 

 

 

 

. 

297 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 

թվականի հունվարի 29-ի N 23-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 416-Ն որոշումը…….. 
 

 

 

. 

298 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 427-Ն որոշումը…………………………………... 
 

 

. 

299 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 428-Ն որոշումը…………………………………... 
 

 

. 

300 «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեում 

վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառավարության  

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

փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 

431-Ն որոշումը…………………………………………………………... 
 

 

 

 

 

. 

301 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 

թվականի հունվարի 19-ի N 9-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 439-Ն 

որոշումը…………………………………................................................... 
 

 

 

 

. 

302 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 452-Ն որոշումը…………………………………... 
 

 

. 

303 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության  2012 

թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 918-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 

453-Ն որոշումը………………………………………………………….. 
 

 

 

 

. 

304 «Արցախի Հանրապետության դատարանում պարտավորություն-

ների  դիմաց հատկացումներ կատարելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 461-Ն որոշումը…………………….................... 
 

 

 

. 

305 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության  2009 

թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 853-Ն որոշման մեջ փոփոխու-

թյուններ և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 

474-Ն որոշումը………………………………........................................... 
 

 

 

 

. 

306 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 478-Ն որոշումը………………………………….. 
 

 

. 

307 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 479-Ն որոշումը………………………………….. 
 

 

. 

 

308 

«Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական 

բյուջեում վերաբաշխում, Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 26-ի N 145-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 482-Ն որոշումը………………………………….. 
 

 

 

 

 

. 

309 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 

մարտի 4-ի N 193-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 486-Ն որոշումը……......................... 
 

 

 

. 
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310 ««Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 2 գիշերօթիկ 

հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպու-

թյունը «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 1 գիշերօթիկ 

հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպու-

թյանը միացման ձևով վերակազմակերպելու, «Երեխաների 

խնամքի և պաշտպանության N 1 գիշերօթիկ հաստատություն» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 

թվականի մարտի 18-ի N 223 որոշման մեջ փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 502-Ն որոշումը…….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

311 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 

մարտի 17-ի N 222-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 505-Ն որոշումը…….. 
 

 

 

. 

 ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ, 

ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ 

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ 
 

 

312 «Անհատ ձեռնարկատեր Յուրի Ղարիբյանին դեղատնային 

գործունեության համար տրված լիցենզիայի ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» ԱՀ առողջապահության նախարարի N 90-Ա 

հրամանը………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

. 

313 «Անհատ ձեռնարկատեր Մխիթար Ավագիմյանին տրված 

լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ 

առողջապահության նախարարի N 97-Ա հրամանը……………….. 
 

 

 

. 

314 ««ԼԱՅՖ ԴԵՆԹ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերությանը բժշկական օգնության և սպասարկման 

իրականացման լիցենզիա տրամադրելու մասին» ԱՀ 

առողջապահության նախարարի N 109-Ա հրամանը………………. 
 

 

 

 

. 

315 «Անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե Ռուբենի Սարգսյանին  

դեղատնային գործունեության իրականացման լիցենզիա տալու  

մասին» ԱՀ առողջապահության նախարարի N 110-Ա հրամանը.... 
 

 

 

. 

316 «Արցախի Հանրապետության տարածքում գոյացող 

արտադրության (այդ թվում՝ ընդերքօգտագործման) և սպառման 

թափոնների ցանկը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների 

վարչության պետի 2007 թվականի հոկտեմբերի 16-ի N 51-Ն 

հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ 

բնապահպանության կոմիտեի նախագահի N 27-Ն հրամանը……. 
 

 

 

 

 

 

 

. 

317 ««Արմեն Խաչատրյան» անհատ ձեռնարկատիրոջը տրված 

բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական 

միջոցների արտադրության և (կամ) վաճառքի լիցենզիան «Արմեն  

Խաչատուրյան Ալեքսանդրի» անհատ ձեռնարկատիրոջ անվամբ  

վերաձևակերպելու մասին» ԱՀ էկոնոմիկայի և 

գյուղատնտեսության նախարարի  N 87 հրամանը………………… 
 

 

 

 

 

 

. 

318 «ԼՂՀ արտադրական ենթակառուցվածքների զարգացման և 

քաղաքաշինության նախարարության 2003 թվականի  փետրվարի 

03-ի թիվ 45 և ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 

2003 թվականի  փետրվարի 4-ի թիվ 10 հրամանն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության 

նախարարի N 01-Ն հրամանը………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

. 
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319 ««Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման 

կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից 

սերտիֆիկատների գրանցման, ստանդարտների փորձաքննու-

թյան և փորձարկման աշխատանքների սակագները հաստատելու 

մասին» ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարի N 

02-Ն հրամանը ………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

. 

320 «Համապատասխանության սերտիֆիկատի և համապատասխա-

նության հայտարարագրի ձևերն ու ձևաթղթերի լրացման 

կարգերը սահմանելու և ԼՂՀ տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների զարգացման նախարարության 2005 

թվականի նոյեմբերի 03-ի № 122 հրամանն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության 

նախարարի N 03-Ն հրամանը.......................... .................................... 
 

 

 

 

 

 

 

. 

321 «Հարկ վճարողի վճարած հարկի գումարների վերադարձի 

դիմումի, հաշվետու ժամանակաշրջանում հարկ վճարողի կողմից 

ձեռնարկատիրական վարկերի (փոխառությունների) և դրանց 

սպասարկման համար հաշվեգրված տոկոսների գումարների 

մարումների մասին տեղեկանքի ու վերադարձվող հարկի 

գումարների վերաբերյալ եզրակացության ձևերը սահմանելու 

մասին» ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի N 

120-Ն հրամանը…………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 

322 «Արցախի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի 

ավտոմոբիլներով միջպետական և ներհանրապետական 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության 

լիցենզիա և լիցենզիայի ներդիրներ տրամադրելու, լիցենզիայի և 

լիցենզիայի ներդիրների գործողությունները դադարեցնելու 

մասին» ԱՀ տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարի N 105-Ն հրամանը ……………………...... 

 

 

 

 

 

 

. 
 

323 «Փոստային վճարման պետական նշանի նմուշները սահմանելու և 

գործողության մեջ դնելու մասին» ԱՀ տարածքային կառավարման 

և ենթակառուցվածքների նախարարի N 2-Ն հրամանը ……………………......... 

 

 

 

. 

324 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական 

ծառայության խորհրդի 2006 թվականի մարտի 30-ի  N 95 

որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ 

քաղաքացիական ծառայության խորհրդի N 90-Ն որոշումը……. 
 

 

 

 

. 

 ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻ, 

ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԵՎ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ` ՕՐԵՆՔԻՆ 

ԿԱՄ ՍՈՒՅՆ ՕՐԵՆՔՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ԱՎԵԼԻ ԲԱՐՁՐ 

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒԺ ՈՒՆԵՑՈՂ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻՆ 

ՀԱԿԱՍՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՄԱՐՄՆԻ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏՆ ԱՆՎԱՎԵՐ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ 

ՄԱՍՈՎ ԿԱՅԱՑՐԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ` 

ԴԱՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՈՎ ԿԱՅԱՑՐԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

 

325 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատարանների  

նախագահների խորհրդի  2009 թվականի ապրիլի 21-ի թիվ 07-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ 

դատարանների նախագահների խորհրդի N 1-Ն որոշումը…….. 
 

 

 

 

. 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
Ընդունված է 2021 թվականի         

                       ապրիլի 22-ին  

 

 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան և նպատակը 

 

1. Սույն օրենքը կարգավորում է բնակչության պետական ռեգիստրում 

(այսուհետ՝ ռեգիստր) օրենքով սահմանված կարգով անձնական հաշվառման 

(գրանցման) տվյալների մշակման, ինչպես նաև ռեգիստրի վարման հետ 

կապված հարաբերությունները: 

2. Սույն օրենքի նպատակը բնակչի ազատ տեղաշարժվելու, բնակության 

վայր ընտրելու և բնակչի՝ ըստ բնակության վայրի հաշվառվելու իրավունքի 

իրացումն է:  

 

Հոդված 2. Ռեգիստրի մասին օրենսդրությունը 

 

1. Ռեգիստրի մասին Արցախի Հանրապետության օրենսդրությունը 

բաղկացած է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությունից, սույն 

օրենքից, այլ օրենքներից, Արցախի Հանրապետության վավերացրած 

միջազգային պայմանագրերից և իրավական այլ ակտերից: 

2. Եթե Արցախի Հանրապետության վավերացրած միջազգային 

պայմանագրերով սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն 

օրենքով, ապա կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի նորմերը: 

  

Հոդված 3. «Ռեգիստր» հասկացությունը 

 

1. Ռեգիստրը բնակչության վերաբերյալ օրենքով սահմանված 

անձնական հաշվառման տվյալների տեղեկատվական համակարգ է, որն 

ստեղծվում է Արցախի Հանրապետությունում բնակվող անձանց (անկախ 

քաղաքացիությունից), ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության տարածքից 

դուրս 183 օրից ավելի ժամկետով բնակվելու նպատակով հյուպատոսական 

հաշվառման կանգնած Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների 

(այսուհետ՝ բնակիչների)՝ ըստ բնակության վայրի հաշվառման նպատակով: 

2. Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերած, Արցախի 

Հանրապետությունում մշտական բնակության վայր չունեցող և մշտապես կամ 

առավելապես օտարերկրյա պետությունում բնակվող անձը Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացու անձնագրով փաստաթղթավորվելիս 

բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառվում է օտարերկրյա 

պետությունում իր բնակության վայրի հասցեով: 

 

Հոդված 4. Ռեգիստրի ստեղծման ու վարման հիմնական սկզբունքները և 

ռեգիստրի կառուցվածքը 

 

1. Ռեգիստրի ստեղծման և վարման հիմնական սկզբունքներն են` 

1) ստեղծման և վարման միասնականությունը. 
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2) բնակչի անձնական հաշվառման տվյալներին՝ միայն օրենքով 

սահմանված համապատասխան լիազորություններ ունեցող մարմինների 

(անձանց) մատչելիությունը. 

3) բնակչի ազատ տեղաշարժի և բնակության վայրի ազատ 

ընտրությունը. 

4) մշտական բնակության միայն մեկ վայրում բնակչի հաշվառումը. 

5) բնակչի կողմից անձնական հաշվառման իր տվյալներին անարգել 

ծանոթանալու ազատությունը: 

2. Ռեգիստրը բաղկացած է կենտրոնական ռեգիստրից և կենտրոնական 

ռեգիստրի տեղական բաժանմունքներից (այսուհետ` տեղական ռեգիստրներ): 

3. Ռեգիստրի ստեղծման և վարման աշխատանքները ֆինանսավորվում 

են Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի և Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցների հաշվին: 

4. Կենտրոնական ռեգիստրը վարում և տեղական ռեգիստրների վարման 

աշխատանքները համակարգում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինը: 

 

Հոդված 5. Ռեգիստրում մշակվող անձնական տվյալները 

 

1. Ռեգիստրում մշակվում են բնակչի հետևյալ անձնական տվյալները՝ 

1) հանրային ծառայությունների համարանիշը. 

2) անունը, ազգանունը, ինչպես նաև հայրանունը, եթե ներկայացված են 

հավաստող փաստաթղթեր. 

3) կարգավիճակը (կացության կարգավիճակը կամ փախստական 

լինելը). 

4) քաղաքացիությունը. 

5) ծննդյան օրը, ամիսը, տարին և ծննդավայրը. 

6) սեռը. 

7) մշտական բնակության վայրի (կացարանի) հասցեն. 

8) Արցախի Հանրապետության քաղաքացիությունը և (կամ) օտարերկրյա 

պետության քաղաքացիությունը և Արցախի Հանրապետությունում 

բնակության իրավունքը հավաստող փաստաթղթի տվյալները (տեսակը, հա-

մարը, տալու ամսաթիվը, վավերության ժամկետը և տրամադրող մարմինը). 

9) մահվան օրը, ամիսը, տարին և վայրը: 

2. Սույն հոդվածի առաջին մասում նշված տվյալների փոփոխության 

դեպքում փոփոխությունները կատարող պետական մարմինները յոթնօրյա 

ժամկետում այդ մասին պաշտոնապես տեղեկացնում են ռեգիստր վարող 

մարմիններին: Ռեգիստրում անձնական տվյալների փոփոխության և լրացման 

կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ և 4-րդ կետերով նախատեսված 

տվյալների փոփոխության դեպքում ռեգիստր վարող մարմինները 

համակարգում և եռամսյա պարբերականությամբ դրանք ներկայացնում են 

անշարժ գույքի պետական ռեգիստր: 

4. Հաշվառված բնակչի անձնական հաշվառման տվյալները 

պահպանվում են նաև նրա մահից հետո, որի իրավական ռեժիմը կարող է 

փոփոխվել Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

 

Հոդված 6. Ռեգիստրում անձնական տվյալների կուտակման աղբյուրները 

 

1. Համապատասխան բնագավառների լիազորված պետական 

մարմինները ռեգիստր վարող մարմիններին պարտավոր են տրամադրել 

բնակչության անձնական հաշվառման տվյալներ` 

1) Արցախի Հանրապետությունում ծնված Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացիների վերաբերյալ. 

2) Արցախի Հանրապետությունից դուրս ծնված Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիների վերաբերյալ. 
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3) Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձանց 

վերաբերյալ. 

4) Արցախի Հանրապետությունում ծնված, սակայն Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացի չհամարվող այն անձանց վերաբերյալ, որոնց 

ծնողները բնակվում են Արցախի Հանրապետությունում. 

5) Արցախի Հանրապետության երկքաղաքացիների վերաբերյալ. 

6) Արցախի Հանրապետությունում կացության կարգավիճակ ստացած 

անձանց վերաբերյալ. 

7) Արցախի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող, քաղաքացի-

ություն չունեցող անձանց վերաբերյալ. 

8) Արցախի Հանրապետությունում քաղաքական ապաստան ստացած 

անձանց վերաբերյալ. 

9) Արցախի Հանրապետությունում ժամանակավոր ապաստան ստացած 

անձանց վերաբերյալ. 

10) Արցախի Հանրապետությունում փախստականի կարգավիճակ 

ստացած անձանց վերաբերյալ. 

11) Արցախի Հանրապետության տարածքից դուրս 183 օրից ավելի 

ժամկետով բնակվելու նպատակով հյուպատոսական հաշվառման կանգնած 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների վերաբերյալ: 

2. Տեղական ինքնակառավարման մարմինները (դրանց ենթակայության 

տակ գտնվող կազմակերպությունները) անձնական հաշվառման տվյալները 

տրամադրում են համապատասխան տեղական ռեգիստր վարող մարմնին, իսկ 

պետական կառավարման լիազորված մարմինները` կենտրոնական ռեգիստր 

վարող մարմնին: 

 

Հոդված 7. Ռեգիստրին տեղեկացնելու պարտականությունը 

 

1. Ռեգիստրում ընդգրկվելու համար Արցախի Հանրապետության 

բնակիչը պարտավոր է սույն օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում 

համապատասխան տեղական ռեգիստրին տրամադրել իր մշտական 

բնակության վայրի (կացարանի) հասցեն, ինչպես նաև սույն օրենքի 5-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված անձնական տվյալները: Մշտական 

բնակության վայր (կացարան) է համարվում այն տարածքը, որտեղ բնակիչն 

ունի բնակվելու իրավունք, որը նա համարում և հայտարարում է որպես իր 

կացարան: Մշտական բնակության վայրը (կացարանը) փոխելիս անձը 

պարտավոր է յոթնօրյա ժամկետում գրավոր տեղեկացնել այն համայնքի 

տեղական ռեգիստրին, որտեղ գտնվում է նրա նոր կացարանը: Բնակիչը կարող 

է հաշվառվել միայն մեկ կացարանում: 

2. Արցախի Հանրապետության տարածքից դուրս 183 օրից ավելի 

ժամկետով բնակվելու նպատակով հյուպատոսական հաշվառման կանգնած 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների մասին տվյալները համապա-

տասխան դիվանագիտական ներկայացուցչությունը կամ հյուպատոսական 

հիմնարկը կամ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի 

նախարարությունը յոթնօրյա ժամկետում պաշտոնապես տեղեկացնում է 

կենտրոնական ռեգիստր վարող մարմնին: 

3. Հյուպատոսական հաշվառման կանգնած Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացիների տվյալները կենտրոնական ռեգիստր վարող մարմնին 

տրամադրելու կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը: 

 

 Հոդված 8. Ռեգիստր վարող մարմինների միջև անձնական հաշվառման 

տվյալների փոխանցման կարգը 

 

1. Տեղական ռեգիստր վարող մարմինը բնակչի անձնական հաշվառման 

տվյալներն ստանալուց հետո՝ յոթնօրյա ժամկետում, դրանք փոխանցում է 
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կենտրոնական ռեգիստր վարող մարմնին, իսկ կենտրոնական ռեգիստր վարող 

մարմինը` տեղական ռեգիստր վարող մարմնին: 

2. Նոր կացարանում մշտական բնակություն հաստատելու մասին 

բնակչի դիմումն ստանալուց հետո՝ յոթնօրյա ժամկետում, համապատասխան 

տեղական ռեգիստր վարող մարմինն այդ մասին պաշտոնապես տեղեկացնում 

է ինչպես կենտրոնական ռեգիստր վարող մարմնին, այնպես էլ այն համայնքի 

տեղական ռեգիստր վարող մարմնին, որտեղ մինչ այդ հաշվառված է եղել 

դիմողը: Պաշտոնական տեղեկացումից հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա 

ընթացքում, մշտական բնակության նախկին վայրի տեղական ռեգիստր վարող 

մարմինը հաշվառումից հանում է այդ բնակչին և նրա անձնական հաշվառման 

տվյալները պաշտոնապես ուղարկում է բնակչի մշտական բնակության նոր 

վայրի տեղական ռեգիստր վարող մարմին: 

3. Սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշված տեղեկատվությունն 

ստանալուց հետո՝ յոթնօրյա ժամկետում, կենտրոնական ռեգիստր վարող 

մարմինն այդ մասին պաշտոնապես տեղեկացնում է այն համայնքի տեղական 

ռեգիստր վարող մարմնին, որտեղ մինչ այդ հաշվառված է եղել դիմողը: 

Մշտական բնակության նախկին վայրի տեղական ռեգիստր վարող մարմինը 

սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշված բնակիչներին երեք 

աշխատանքային օրվա ընթացքում հանում է հաշվառումից` տեղական 

ռեգիստրում պահպանելով նրանց անձնական հաշվառման տվյալները և 

հաշվառելով հյուպատոսական հաշվառման հասցեով: 

 

Հոդված 9. Բնակչության հաշվառման կարգը 

 

Բնակչության հաշվառման կարգը և հաշվառման համար անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի ցանկը սահմանում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը:  

 

 Հոդված 10. Օրենքի խախտման համար պատասխանատվությունը 

 

Սույն օրենքը խախտողները պատասխանատվություն են կրում օրենքով 

սահմանված կարգով: 

 

 Հոդված 11. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը 

  

 Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հուլիսի 1-ից: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. մայիսի 4  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-62-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ 

 
Ընդունված  է 2021 թվականի         

                       ապրիլի 22-ին  

 

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱՆԻՇԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. Սույն օրենքի կարգավորման առարկան 

 

1. Սույն օրենքը սահմանում է հանրային ծառայությունների 

համարանիշի հասկացությունը, օգտագործման նպատակը, ձևավորման և 

հատկացման կարգը: 

 

 Հոդված 2. Հանրային ծառայությունների համարանիշը 

 

1. Հանրային ծառայությունների համարանիշն Արցախի Հանրապետու-

թյան քաղաքացուն, Արցախի Հանրապետությունում բնակության իրավունք 

ունեցող օտարերկրյա քաղաքացուն, Արցախի Հանրապետությունում 

մշտապես բնակվող` քաղաքացիություն չունեցող անձին, փախստականին 

(այսուհետ` քաղաքացի) հատկացվող թվային տասը նիշերի համակցություն է, 

որը ձևավորվում է օրենքով սահմանված կարգով բնակչության պետական 

ռեգիստր մուտքագրված անձնական տվյալների` սեռի, ծննդյան օրվա, ամսվա, 

տարեթվի հիման վրա, ինչպես նաև ներառում է օժանդակ հերթական եռանիշ 

համար և ճշգրտող մեկ նիշ: 

2. Հանրային ծառայությունների համարանիշը եզակի է և չի կարող 

փոփոխվել սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով նախատեսված տվյալների 

փոփոխման դեպքում: 

 

 Հոդված 3. Հանրային ծառայությունների համարանիշի ամրագրումը և 

օգտագործման նպատակը 

 

1. Հանրային ծառայությունների համարանիշն ամրագրվում է Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացու նույնականացման քարտում, օտարերկրյա 

քաղաքացու` Արցախի Հանրապետությունում կացության քարտում, Արցախի 

Հանրապետությունում մշտապես բնակվող` քաղաքացիություն չունեցող անձի, 

փախստականի ինքնությունը հավաստող փաստաթղթերում: 

2. Հանրային ծառայությունների համարանիշն օգտագործվում է 

պետական մարմինների, պաշտոնատար անձանց, իրավասու այլ անձանց 

կողմից օրենքով նրանց վերապահված խնդիրների (գործառույթների) 

շրջանակներում ֆիզիկական անձանց ծառայություններ մատուցելիս` 

անձնական տվյալների տեղեկատվական բազաներում վերջիններիս 

նույնականացումն իրականացնելու նպատակով: 

3. Հանրային ծառայությունների համարանիշը պարտադիր կիրառվում 

է` 

1) քաղաքացուն աշխատավարձ և դրան հավասարեցված եկամուտ 

վճարելու, սոցիալական ապահովության պետական ծրագրերով նախատես-

ված կենսաթոշակ, նպաստ, հատուցում նշանակելու և վճարելու ժամանակ. 

2) հարկեր, տուրքեր, պարտադիր վճարներ հաշվարկելու և վճարելու 

ժամանակ. 

3) քաղաքացու կողմից բանկային հաշիվ բացելու ժամանակ. 
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4) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական 

և համայնքային ենթակայության կազմակերպությունների տեղեկատվական 

բազաները վարելու ժամանակ. 

5) օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում: 

 

Հոդված 4. Հանրային ծառայությունների համարանիշի ձևավորման  

կարգը 

 

1. Հանրային ծառայությունների համարանիշը ձևավորվում է հետևյալ 

կերպ. 

1) թվային նիշերի առաջին զույգն արտացոլում է քաղաքացու ծննդյան 

ամսաթիվն ու սեռը և կարող է լինել` 

ա. 11-41 (11` ամսի 1-ին ծնված լինելու դեպքում, 41` ամսի 31-ին ծնված 

լինելու դեպքում)` արական սեռի համար, 

բ. 51-81 (51` ամսի 1-ին ծնված լինելու դեպքում, 81` ամսի 31-ին ծնված 

լինելու դեպքում)` իգական սեռի համար. 

2) թվային նիշերի երկրորդ զույգն (3-րդ և 4-րդ նիշեր) արտացոլում է 

քաղաքացու ծննդյան ամիսն ու դարը և կարող է լինել` 

ա. 01-12 (01` հունվարին ծնված լինելու դեպքում, 12` դեկտեմբերին 

ծնված լինելու դեպքում)` 20-րդ դարի համար (հունիսին ծնված լինելու 

դեպքում` 14), 

բ. 21-32 (21` հունվարին ծնված լինելու դեպքում, 32` դեկտեմբերին 

ծնված լինելու դեպքում)` 21-րդ դարի համար (հունիսին ծնված լինելու 

դեպքում` 34). 

3) թվային նիշերի երրորդ զույգն (5-րդ և 6-րդ նիշեր) արտացոլում է 

քաղաքացու ծննդյան տարեթիվը և կարող է լինել 00-99. 

4) թվային նիշերի երրորդ զույգին հաջորդող թվային նիշերի եռյակը (7-

րդ, 8-րդ և 9-րդ նիշեր) արտացոլում է տվյալ օրը ծնված նույն սեռի 

քաղաքացիների` բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառման 

հերթական համարը և կարող է լինել 001-999: 

2. Վերջին թվային նիշը ճշգրտող նիշն է: Ճշգրտող նիշի հաշվարկման 

կարգը սահմանում է բնակչության պետական ռեգիստրը վարող` Արցախի 

Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման 

մարմինը: 

3. Հանրային ծառայությունների համարանիշը ձևավորելիս «6» թիվը չի 

կարող հաջորդաբար երեք անգամ կրկնվել: 

 

Հոդված 5. Հանրային ծառայությունների համարանիշը հատկացնելը 

 

1. Հանրային ծառայությունների համարանիշը հատկացնում է 

բնակչության պետական ռեգիստրը վարող` Արցախի Հանրապետության 

կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինը: 

2. Ծնողի կամ այլ օրինական ներկայացուցչի ցանկությամբ երեխայի 

բնակության վայրի տեղական ռեգիստրի կողմից 16 տարին չլրացած երեխային 

հատկացվում է հանրային ծառայությունների համարանիշ: 

 

 Հոդված 6. Եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթներ 

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հուլիսի 1-ից: 

2. Այն դեպքերում, երբ քաղաքացիների իրավունքների իրացման համար 

օրենսդրությամբ նախատեսվում է սոցիալական ապահովության քարտի 

(համարի) կիրառություն, քաղաքացին կարող է ներկայացնել իր հանրային 

ծառայությունների համարանիշը: 

3. Այն դեպքերում, երբ քաղաքացիների իրավունքների իրացման համար 

օրենսդրությամբ նախատեսվում է հանրային ծառայությունների համարանիշի 

(սոցիալական ապահովության քարտի) պարտադիր առկայություն, սակայն 
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քաղաքացին հրաժարվել է ձեռք բերել հանրային ծառայությունների 

համարանիշ (սոցիալական ապահովության քարտ) և չի ստացել 

նույնականացման քարտ կամ ստացել է նույնականացման քարտ, որում 

հանրային ծառայությունների համարանիշն ամրագրված չէ, կամ հրաժարվել է 

սոցիալական ապահովության քարտից կամ տեղեկանքի տեսքով հատկացված 

հանրային ծառայությունների համարանիշից, ապա բնակչության պետական 

ռեգիստր վարող մարմինը վերջինիս տրամադրում է հանրային 

ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք, որի 

հիման վրա պետական մարմինները պաշտոնատար կամ իրավասու այլ 

անձինք ապահովում են քաղաքացու իրավունքների իրացումը: 

4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված տեղեկանքի ձևը, 

տրամադրման կարգը, ինչպես նաև քաղաքացու ցանկությամբ հանրային 

ծառայությունների համարանիշ հատկացնելու կարգը սահմանում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. մայիսի 4  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-63-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
Ընդունված է 2021 թվականի         

                       ապրիլի 22-ին  

 

 

ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՔԱՐՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. Սույն օրենքի կարգավորման առարկան 

 

1. Սույն օրենքը սահմանում է Արցախի Հանրապետության քաղաքացուն 

նույնականացման քարտ տրամադրելու, փոխանակելու, անվավեր ճանաչելու, 

վերցնելու հիմքերը և դրանց հետ կապված այլ իրավահարաբերությունների 

կարգավորման հիմունքները: 

 

 Հոդված 2. Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները 

 

1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական 

հասկացությունները. 

1) նույնականացման քարտ` Արցախի Հանրապետության քաղաքացու 

(այսուհետ` նաև քաղաքացի) ինքնությունը և Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացիությունը հավաստող փաստաթուղթ, որը նախատեսված է Արցախի 

Հանրապետության տարածքում օգտագործելու համար. 

2) տվյալների էլեկտրոնային պահոց` նույնականացման քարտի 

տեխնիկական կառուցվածքային մաս, որը ներառում է քաղաքացու` սույն 

օրենքով նախատեսված տվյալները, տվյալների պաշտպանվածությունն 

ապահովող` քարտին հատուկ անհատական կրիպտոգրաֆիկ բանալիներ, 

էլեկտրոնային թվային ստորագրության և նույնականացման համար 

հավաստագրեր, էլեկտրոնային փոստ: 

 

Հոդված 3. Նույնականացման քարտ ստանալը և նույնականացման քարտի 

վավերականության ժամկետը 

 

1. Քաղաքացին նույնականացման քարտ ստանում է կամավոր` 16 

տարին լրանալու օրվանից: 

2. Քաղաքացին նույնականացման քարտ ստանալու մասին դիմումը 

ներկայացնում է Արցախի Հանրապետության ոստիկանություն (այսուհետ` 

ոստիկանություն): 

3. 16 տարին լրացած քաղաքացին նույնականացման քարտ ստանալու 

մասին դիմումը ներկայացնում է անձամբ, բացառությամբ սույն հոդվածի 4-6-րդ 

մասերով նախատեսված դեպքերի: 

4. Անգործունակ ճանաչված քաղաքացուն նույնականացման քարտը 

տրամադրվում է խնամակալի դիմումի հիման վրա: Սահմանափակ գործունակ 

ճանաչված քաղաքացուն նույնականացման քարտը տրամադրվում է իր 

դիմումի հիման վրա: Սույն մասով նախատեսված դեպքերում դիմումներին 

կցվում է խնամակալ կամ հոգաբարձու հանդիսանալու փաստը հավաստող 

փաստաթուղթ:  

5. Առաջին խմբի հաշմանդամները նույնականացման քարտ իրավունք 

ունեն ստանալու ներկայացուցիչների դիմումի հիման վրա: Այս դեպքում 

դիմումին կցվում է քաղաքացու բժշկասոցիալական փորձաքննության որոշումը 
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կամ բժշկասոցիալական փորձաքննության որոշման քաղվածքի նոտարական 

կարգով վավերացված պատճենը:    

6. Ազատազրկման դատապարտված կամ կալանավորված անձը 

նույնականացման քարտ ստանալու իրավունք ունի համապատասխանաբար 

քրեակատարողական հիմնարկի կամ կալանավորվածներին պահելու վայրի 

վարչակազմի միջոցով: 

7. Կարճաժամկետ մեկնում ստացած ազատազրկման դատապարտված 

կամ կալանավորված քաղաքացին իրավունք ունի ստանալու նույնականացման 

քարտ` ընդհանուր հիմունքներով: 

8. Նույնականացման քարտը տրվում է 10 տարի վավերականության 

ժամկետով: 

 

 Հոդված 4. Նույնականացման քարտի բովանդակությունը, ձևը, 

տրամադրելու (փոխանակելու) կարգը և ժամկետները, տրամադրելու 

(փոխանակելու) մերժման հիմքերը 

 

1. Նույնականացման քարտն Արցախի Հանրապետության 

սեփականությունն է: Գտնված նույնականացման քարտերն Արցախի 

Հանրապետությունում ենթակա են հանձնման ոստիկանություն, իսկ 

օտարերկրյա պետությունում` Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական 

ներկայացուցչություն կամ հյուպատոսական հիմնարկ: 

2. Նույնականացման քարտում հայերենով և անգլերենով ամրագրվում են 

քաղաքացու հետևյալ անձնական տվյալները. 

1) ազգանունը, անունը, ինչպես նաև հայրանունը` միայն հայերեն 

տարբերակում. 

2) ծննդյան վայրը, օրը, ամիսը, տարեթիվը. 

3) սեռը. 

4) քաղաքացիությունը. 

5) ազգությունը` քաղաքացու կամ սույն օրենքով նախատեսված 

դեպքերում` ներկայացուցչի ցանկությամբ. 

6) բնակության վայրը (նշվում է միայն երկիրը). 

7) սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված այլ տվյալներ: 

3. Նույնականացման քարտում անվան և ազգանվան անգլերեն, ինչպես 

նաև անվան, ազգանվան և հայրանվան հայերեն ամրագրման կարգը 

սահմանվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: 

4. Տվյալների էլեկտրոնային պահոցում միայն հայերենով կարող է նշվել 

բնակչության պետական ռեգիստրում առկա մշտական բնակության վայրի 

(կացարանի) հասցեն: Նույնականացման քարտում ամրագրվում են նաև 

հանրային ծառայությունների համարանիշը (բացառությամբ սույն հոդվածի 6-

րդ մասով նախատեսված դեպքերի), քաղաքացու լուսանկարը, քաղաքացու 

ստորագրությունը, բացառությամբ սույն հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված 

դեպքի, ինչպես նաև արյան խումբը և ռեզուսը (քաղաքացու կամ սույն օրենքով 

նախատեսված դեպքերում` ներկայացուցչի ցանկությամբ): Նույնականացման 

քարտը ներառում է այն տրամադրած ոստիկանության ստորաբաժանման 

ծածկագիրը, ինչպես նաև նույնականացման քարտի տրամադրման և 

վավերականության ժամկետները, նույնականացման քարտի համարը: 

5. Եթե նույնականացման քարտի վրա քաղաքացու ստորագրության 

բացակայությունը պայմանավորված է քաղաքացու ֆիզիոլոգիական 

առանձնահատկություններով, ապա այդ մասին նույնականացման քարտում 

կատարվում է համապատասխան նշում: 

6. Այն դեպքում, երբ քաղաքացին հրաժարվել է ձեռք բերել հանրային 

ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական ապահովության քարտ) կամ 

հրաժարվել է սոցիալական ապահովության քարտից կամ տեղեկանքի տեսքով 

հատկացված հանրային ծառայությունների համարանիշից, ապա 

նույնականացման քարտը տրամադրվում է առանց հանրային 

ծառայությունների համարանիշը նույնականացման քարտում ամրագրելու: 
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7. Նույնականացման քարտի համարի ձևավորման կարգը հաստատում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

8. Նույնականացման քարտը ներառում է տեխնիկական մաս` տվյալների 

էլեկտրոնային պահոց, որտեղ ամրագրվում են սույն հոդվածի 2-4-րդ մասերով 

նախատեսված տվյալները, տվյալների պաշտպանվածությունն ապահովող` 

քարտին հատուկ անհատական կրիպտոգրաֆիկ բանալի, էլեկտրոնային 

թվային ստորագրության համար հավաստագիր և էլեկտրոնային փոստ: 

9. Նույնականացման քարտի հետ մեկտեղ տրվող էլեկտրոնային փոստը 

հասանելի է ակտիվացման պահից: Նույնականացման քարտի հետ մեկտեղ 

էլեկտրոնային փոստի տրամադրման կարգը, ինչպես նաև էլեկտրոնային 

փոստի հասցեի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման դեպքերն ու 

կարգը սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

10. Նույնականացման քարտ ստանալու համար քաղաքացին 

ներկայացնում է` 

1) դիմում. 

2) անձնագիր կամ ծննդյան վկայական. 

3) 18 տարին լրացած չլինելու դեպքում՝  ծնողների և երեխայի գրավոր 

համաձայնությունները, եթե դիմումատուն չունի Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացու անձնագիր: Եթե ծնողն անձամբ չի կարող ներկայացնել համաձայ-

նությունը, ապա ներկայացվող համաձայնության վրա նրա ստորագրության 

իսկությունը պետք է վավերացված լինի նոտարական կարգով. 

4) Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ 

նախատեսված` ինքնությունը հավաստող այլ փաստաթղթեր` սույն մասի 2-րդ 

կետով նշված փաստաթղթերը ներկայացնելու անհնարինության դեպքում. 

5) զինվորական կցագրման վկայական կամ զինվորական գրքույկ կամ 

զինվորական հաշվառման փաստը հավաստող տեղեկանք (զինապարտները). 

6) բժշկական բնույթի համապատասխան փաստաթուղթ` քաղաքացու 

կամ սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում` ներկայացուցչի ցանկությամբ 

նույնականացման քարտում արյան խմբի և ռեզուսի վերաբերյալ տվյալներն 

առաջին անգամ ամրագրելու դեպքում. 

7) պետական տուրքի վճարման անդորրագիր, բացառությամբ «Պետական 

տուրքի մասին» օրենքով նախատեսված դեպքի: 

11. Նույնականացման քարտը փոխանակելու համար քաղաքացին 

ներկայացնում է` 

1) դիմում. 

2) փոխանակման ենթակա նույնականացման քարտը. 

3) բժշկական բնույթի համապատասխան փաստաթուղթ` քաղաքացու 

կամ սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում` ներկայացուցչի ցանկությամբ 

նույնականացման քարտում արյան խմբի և ռեզուսի վերաբերյալ տվյալներն 

առաջին անգամ ամրագրելու դեպքում. 

4) սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 3-րդ կետերով 

նախատեսված դեպքերում` իրավասու մարմնի կողմից տրված փոփոխությունը 

կամ անճշտությունը հավաստող փաստաթուղթ. 

5) պետական տուրքի վճարման անդորրագիր: 

12. Նույնականացման քարտ ստանալու (փոխանակելու) համար 

քաղաքացին լուսանկարվում է ոստիկանությունում: Անձնական տվյալների 

տեղեկատվական բազաներում անձի նույնականացումն ապահովելու նպատա-

կով նույնականացման քարտ ստանալիս քաղաքացին ոստիկանությունում 

հանձնում է աջ և ձախ ձեռքերի բոլոր մատների մատնադրոշմները:  

13. Նույնականացման քարտը տրամադրվում (փոխանակվում) է դիմում 

ներկայացնելու օրվան հաջորդող 15-րդ աշխատանքային օրը: 

14. Արցախի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցրած անձը 

նույնականացման քարտն Արցախի Հանրապետությունում հանձնում է 

ոստիկանություն, իսկ օտարերկրյա պետություններում` Արցախի Հանրապե-

տության դիվանագիտական ներկայացուցչություն կամ հյուպատոսական 
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հիմնարկ: Անձի ցանկությամբ հին նույնականացման քարտը վերադարձվում է 

դակելուց հետո: 

15. Նույնականացման քարտ տրամադրելը (փոխանակելը) մերժվում է, 

եթե` 

1) դիմումատուն չի ներկայացրել սույն օրենքով պահանջվող 

փաստաթղթերը. 

2) դիմումատուն հաշվառված չէ բնակչության պետական ռեգիստրում. 

3) դիմումատուն ներկայացրել է ակնհայտ կեղծ փաստաթղթեր. 

4) դիմումատուն չի ներկայացրել Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ նախատեսված պահանջներին համապատասխան կազմված 

փաստաթղթեր. 

5) դիմումատուի ներկայացրած փաստաթղթերում առկա են 

անճշտություններ և (կամ) հակասություններ. 

6) դիմումատուի ներկայացրած փաստաթղթերում առկա են այնպիսի 

ջնջումներ, որոնք նույնականացման քարտ տրամադրելու (փոխանակելու) 

համար ունեն էական նշանակություն (անուն, ազգանուն, հայրանուն, ծննդյան 

օր, ամիս, տարեթիվ, ծնողների վերաբերյալ տվյալներ, ծննդավայր, 

զինապարտին տրվող տարկետման ժամկետ և այլն), կամ ջնջումով են 

փաստաթղթի հիմնական վավերապայմանները (սերիա, համար, 

պաշտոնատար անձի ստորագրություն և այլն): 

16. Սույն հոդվածի 15-րդ մասի 1-ին, 2-րդ և 4-6-րդ կետերով 

նախատեսված հիմքերը նույնականացման քարտը տպագրվելուց հետո 

պարզվելու դեպքում տպագրված նույնականացման քարտը չի տրամադրվում 

քաղաքացուն մինչև նշված հիմքերի վերանալը, իսկ նույնականացման քարտի 

վավերականության ժամկետը լրանալու դեպքում այն սույն օրենքով 

սահմանված կարգով ճանաչվում է անվավեր: Սույն հոդվածի 15-րդ մասի 3-րդ 

կետով նախատեսված հիմքը նույնականացման քարտը տպագրվելուց հետո 

պարզվելու դեպքում տպագրված նույնականացման քարտը քաղաքացուն 

հանձնելու կամ անվավեր ճանաչելու հարցը լուծվում է կեղծ փաստաթղթեր 

ներկայացնելու համար օրենքով սահմանված պատասխանատվության հարցը 

լուծվելուց հետո: 

17. Նույնականացման քարտը փոխանակելու դիմում ներկայացնելիս 

քաղաքացին պարտավոր է ներկայացնել փոխանակվող նույնականացման 

քարտը: Դրանում ամրագրված տվյալները ոստիկանությունում տվյալ անձի 

վերաբերյալ առկա տվյալների հետ համեմատելուց հետո քարտն անմիջապես 

վերադարձվում է քաղաքացուն, բացառությամբ սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-

ին մասի 1-ին, 5-րդ և 6-րդ կետերով նախատեսված դեպքերի: Նոր 

նույնականացման քարտը տրամադրվում է հին նույնականացման քարտը 

վերցնելուց հետո: Քաղաքացու ցանկությամբ հին նույնականացման քարտը 

վերադարձվում է դակելուց հետո: 

18. Նույնականացման քարտը տրամադրելիս քաղաքացուն 

վերադարձվում են սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով 

(բացառությամբ դիմումի), սույն հոդվածի 10-րդ մասի 2-5-րդ կետերով 

նախատեսված փաստաթղթերը, տրամադրելը մերժելիս` սույն օրենքի 3-րդ 

հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով (բացառությամբ դիմումի), սույն հոդվածի 10-րդ 

մասի 2-7-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերը, փոխանակելիս՝ սույն 

օրենքի 3-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով նախատեսված փաստաթղթերը 

(բացառությամբ դիմումի), փոխանակելը մերժելիս` սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 

4-րդ և 5-րդ մասերով (բացառությամբ դիմումի), սույն հոդվածի 11-րդ մասի 2-5-

րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերը: Ակնհայտ կեղծ փաստաթղթերը 

քաղաքացուն չեն վերադարձվում: 

19. Նույնականացման քարտի ձևը սահմանվում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշմամբ, իսկ սույն հոդվածի 10-րդ և 11-

րդ մասերով նախատեսված դիմումների ձևերը` ոստիկանության պետի 

հրամանով: 
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 Հոդված 5. Նույնականացման քարտը փոխանակելու հիմքերը 

 

1. Նույնականացման քարտը փոխանակվում է հետևյալ հիմքերի 

առկայության դեպքում. 

1) քաղաքացին փոխել է բնակչության պետական ռեգիստրում իր 

վերաբերյալ գոյություն ունեցող այն տվյալները, որոնք սույն օրենքի ուժով 

ենթակա են ամրագրման նույնականացման քարտում (բացառությամբ 

բնակչության պետական ռեգիստրում առկա մշտական բնակության վայրի 

(կացարանի) հասցեի). 

2) լրացել է վավերականության ժամկետը. 

3) նույնականացման քարտում առկա են ոչ ճիշտ տվյալներ. 

4) քաղաքացին նման ցանկություն է հայտնել: 

  

Հոդված 6. Նույնականացման քարտն անվավեր ճանաչելու հիմքերը, 

ժամանակավոր վկայական տրամադրելը 

 

1. Նույնականացման քարտն անվավեր է ճանաչվում հետևյալ հիմքերի 

առկայության դեպքում. 

1) լրացել է դրա վավերականության ժամկետը. 

2) անձը դադարել է Արցախի Հանրապետության քաղաքացի լինելուց. 

3) նույնականացման քարտը կորել է. 

4) նույնականացման քարտը փոխանակվել է սույն օրենքով սահմանված 

կարգով. 

5) նույնականացման քարտը կեղծվել է. 

6) նույնականացման քարտը ձեռք է բերվել Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրության խախտմամբ. 

7) անձը մահացել է. 

8) տպագրված նույնականացման քարտը չի տրամադրվել քաղաքացուն 

սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում. 

9) անձնագիր և նույնականացման քարտ ունեցող քաղաքացին տվյալների 

փոփոխության կամ անճշտության հիմքով դիմել է միայն անձնագիրը 

փոխանակելու համար: 

2. Նույնականացման քարտը կորցրած քաղաքացին այդ մասին հայտնում 

է ոստիկանություն կամ Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական 

ներկայացուցչություն կամ հյուպատոսական հիմնարկ: Այս դեպքում, ինչպես 

նաև վավերականության ժամկետը լրացած նույնականացման քարտը 

փոխանակման ներկայացնելիս Արցախի Հանրապետության տարածքում 

գտնվող քաղաքացուն իր ցանկությամբ մինչև նոր նույնականացման քարտի 

տրամադրումը տրվում է ժամանակավոր վկայական: Ժամանակավոր 

վկայական կարող է տրամադրվել նաև ազատազրկման դատապարտված և 

կալանավորված քաղաքացիներին քրեակատարողական հիմնարկի կամ 

կալանավորվածներին պահելու վայրի վարչակազմի միջոցով, իսկ 

կարճաժամկետ մեկնում ստացած ազատազրկման դատապարտված կամ 

կալանավորված քաղաքացուն` ընդհանուր հիմունքներով: Ժամանակավոր 

վկայականի ձևը և տրամադրման կարգը սահմանվում են Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: 

3. Եթե օրենքով սահմանված հիմքերով քրեակատարողական հիմնարկի 

կամ ձերբակալվածներին պահելու վայրի վարչակազմը ազատազրկման 

դատապարտված, կալանավորված կամ ձերբակալված քաղաքացուց վերցրել է 

ժամանակավոր վկայականը կամ նույնականացման քարտը, ապա, 

վերջիններիս կողմից քաղաքացիաիրավական գործարքներ կնքելու 

խնդրանքով պայմանավորված, վարչակազմը պարտավոր է ժամանակավոր 

վկայականը կամ նույնականացման քարտը տրամադրել նրանց: 

4. Սույն հոդվածով նախատեսված դեպքերում նույնականացման քարտը 

ճանաչվում է անվավեր` անձնագրային համակարգի ավտոմատացված 
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համալիրի պահոցում ծրագրային ապահովմամբ համապատասխան նշում 

կատարելու եղանակով: 

5. Մահացած քաղաքացու նույնականացման քարտը հանձնվում է 

մահվան պետական գրանցումն իրականացնող մարմնին: 

  

Հոդված 7. Նույնականացման քարտը վերցնելը 

 

1. Արցախի Հանրապետության պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններն իրենց վերապահված լիազորություններն 

իրականացնելիս պարտավոր են նույնականացման քարտը վերցնել, եթե առկա 

են նույնականացման քարտը անվավեր ճանաչելու` սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 

1-ին մասի 1-ին, 2-րդ և 5-6-րդ կետերով նախատեսված հիմքերը, կամ 

քաղաքացին օգտագործում է այլ քաղաքացուն պատկանող նույնականացման 

քարտ: Նույնականացման քարտը վերցնելուց հետո անմիջապես քաղաքացուն 

տրվում է նույնականացման քարտը վերցնելու փաստը հավաստող տեղեկանք: 

Տեղեկանքի ձևը հաստատվում է Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

պետի հրամանով: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դեպքերում օտարերկրյա 

պետությունում գտնվող քաղաքացու նույնականացման քարտը վերցնում է 

Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչությունը կամ 

հյուպատոսական հիմնարկը: 

3. Վերցված նույնականացման քարտը հնարավոր սեղմ ժամկետում 

փոխանցվում է ոստիկանության մարմին: 

4. Արգելվում է նույնականացման քարտը վերցնելը (բացառությամբ սույն 

հոդվածում նշված դեպքերի) կամ գրավ ընդունելը: 

 

Հոդված 8.     Եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթներ 

 

1.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հուլիսի 1-ից: 

2. Նույնականացման քարտը կամ դրանում ամրագրված տվյալները 

կարող են օգտագործվել որպես վավերական փաստաթուղթ և տվյալներ 

այնպիսի իրավահարաբերություններում, որոնց կարգավորմանն ուղղված 

իրավական ակտերով նախատեսվում է անձնագրի կամ անձնագրային 

տվյալների կամ սոցիալական ապահովության քարտի օգտագործումը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. մայիսի 4  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-64-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
Ընդունված է 2021 թվականի         

                       ապրիլի 22-ին  

 

«ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1.  «Հյուպատոսական ծառայության մասին» 2005 թվականի 

սեպտեմբերի 14-ի ՀՕ-218 օրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ` 

«4. Հյուպատոսական հիմնարկի ղեկավարն իրականացնում է իր 

հյուպատոսական տարածաշրջանում մշտապես բնակվող և ժամանակա-

վորապես գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիների 

հյուպատոսական հաշվառում, ինչն իրականացվում է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքների և շահերի պաշտպանու-

թյունն ապահովելու, արտակարգ իրավիճակներում աջակցություն 

ցուցաբերելու, քաղաքացիների կողմից իրենց պարտականությունների 

կատարումը դյուրացնելու, ինչպես նաև բնակչության պետական ռեգիստրում 

մշտական բնակության միայն մեկ վայրի հասցեով հաշվառելու նպատակով:»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հուլիսի 1-ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. մայիսի 4  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-65-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
Ընդունված է 2021 թվականի         

                       ապրիլի 22-ին  

 

 

«ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ  

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1.  «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 

մասին» 2000 թվականի փետրվարի 15-ի ՀՕ-102 օրենքի 11-րդ հոդվածը 

լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9-րդ մասով. 

«9. Քաղաքացիությունը դադարեցրած կամ հատուկ կացության 

կարգավիճակի ժամկետը լրացած կամ այդ կարգավիճակից զրկված անձանց 

վերաբերյալ տեղեկատվության հիման վրա անշարժ գույքի պետական 

ռեգիստրը պարզում է այդ անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող 

հողի առկայությունը և այդ մասին ոչ ուշ, քան մեկշաբաթյա ժամկետում 

տեղեկացնում է համապատասխան համայնքի ղեկավարին, իսկ 

Ստեփանակերտում՝ Ստեփանակերտի քաղաքապետին:»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հուլիսի 1-ից: 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                         Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. մայիսի 4  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-66-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ 

 
Ընդունված  է 2021 թվականի         

                       ապրիլի 22-ին  

 

 

«ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾ ԵՎ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ  

ՊԱՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» 

2008 թվականի ապրիլի 16-ի ՀՕ-27 օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել 

հետևյալ բովանդակությամբ 5-րդ կետով. 

«5) ստանալ նույնականացման քարտ՝ «Նույնականացման քարտերի 

մասին» օրենքով սահմանված կարգով:»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հուլիսի 1-ից: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. մայիսի 4  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-67-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՔԸ 

 
Ընդունված  է 2021 թվականի         

                       ապրիլի 22-ին  

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

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

104 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 13-րդ հոդվածի աղյուսակում լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 1.1-ին կետ` 

 
 « 1.1. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու 

նույնականացման քարտի տրամադրման 

Համար 

բազային տուրքի 

3-ապատիկի 

չափով 

 

 

»: 

  

Հոդված 2. Օրենքի 25-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

3.1-ին մասով. 

 «3.1. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու նույնականացման քարտի 

տրամադրման համար պետական տուրքի վճարումից ազատվում են առաջին 

անգամ նույնականացման քարտ ստացող Արցախի Հանրապետության այն 

քաղաքացիները, որոնք 16 տարին լրանալուց հետո չեն ստացել Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր:»: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հուլիսի 1-ից: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. մայիսի 4  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-68-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
Ընդունված է 2021 թվականի         

                       ապրիլի 22-ին  

 

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության 

կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության 2006 թվականի հունիսի 14-ի ՀՕ-302 օրենքի (այսուհետ՝ 

Օրենք) 7-րդ հոդվածում՝ 

1) 1-ին մասի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը հանել. 

2) 2-րդ մասի «ոստիկանության պետի» բառերը փոխարինել «պետական 

կառավարման մարմնի ղեկավարի» բառերով: 

   

Հոդված 2. Օրենքի 8-րդ հոդվածում՝ 

1) 1-ին մասի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը հանել. 

2) 5-րդ  մասի 2-րդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Ոստիկանության պետի տեղակալների, ոստիկանության գլխավոր, 

ավագ, միջին և կրտսեր խմբերի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողների 

նկատմամբ «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքի 42-րդ 

հոդվածով նախատեսված կարգապահական տույժեր կիրառելու իրավունքը 

վերապահվում է պետական կառավարման մարմնի ղեկավարին: Ոստիկա-

նության պաշտոնատար անձանց կարգապահական տույժեր կիրառելու 

իրավունքը պատվիրակում է պետական կառավարման մարմնի ղեկավարը` իր 

հրամանով, որով սահմանվում են նաև կարգապահական տույժերի կիրառման 

սահմանները:»: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 11-րդ հոդվածում՝ 

1) 1-ին մասի 2-րդ պարբերությունում «կենտրոնական ապարատի այլ 

ծառայություններ կամ ոստիկանության պետի լիազորած ոստիկանության 

շրջանային բաժինը» բառերը փոխարինել «այլ ծառայությունը կամ ծառայողը» 

բառերով. 

2) 3-րդ մասի «լիազորած ծառայությունը» բառերից հետո լրացնել «կամ 

ծառայողը» բառերը. 

3) 4-րդ մասի «կենտրոնական ապարատի այլ ծառայություն և (կամ) 

ոստիկանության շրջանային բաժիններ» բառերը փոխարինել «այլ 

ծառայություն կամ ծառայողի» բառերով: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «, որում նշվում են 

ծառայողական քննություն իրականացնող անձը կամ ստորաբաժանման 

ղեկավարը, ինչպես նաև ծառայողական քննության նշանակման օրը, ամիսը, 

տարեթիվը» բառերը հանել: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «կամ տեղակալի» բառերը 

հանել, իսկ «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Արցախի» բառով: 
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Հոդված 6. Օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ե» կետում «22-րդ» բառը 

փոխարինել «21-րդ» բառով: 

 

Հոդված 7. Օրենքի 40-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 40. Ծառայողական քննության արդյունքների բողոքարկումը 

 

1. Ծառայողական քննության արդյունքները կարող են բողոքարկվել 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքով 

սահմանված կարգով: 

2. Բողոքարկման վարույթն իրականացնում է ոստիկանության պետի 

լիազորած ստորաբաժանումը` ծառայողական քննության նյութերի հիման վրա: 

3. Ոստիկանության ծառայողը ծառայողական քննության արդյունքները 

բողոքարկում է առանց իր ղեկավարների համաձայնությունը ստանալու:»: 

 

Հոդված 8. Օրենքի 42.1-ին հոդվածում՝ 

1) 4-րդ մասի «բ» կետի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» 

բառերը հանել. 

2) 5-րդ մասի «ա» և «գ» կետերի «ոստիկանության պետին» բառերը 

փոխարինել «պետական կառավարման մարմնի ղեկավարին» բառերով. 

3) 8-րդ մասի «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը փոխարինել «Արցախի» 

բառով: 

 

Հոդված 9. Օրենքի՝ 

1) 2-րդ և  4-րդ հոդվածների 1-ին մասերում, 10-րդ  հոդվածի  1-ին մասի 

«ա» կետում, 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի «է» կետում և 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

«ը» կետում «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» բառերից հետո հանել 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը. 

 2) 4-րդ հոդվածի  2-րդ մասում «Քաղաքացիական ծառայության 

մասին» բառերից հետո հանել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» 

բառերը. 

3) 15-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «Ոստիկանության մասին»  բառերից հետո 

հանել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը։ 

 

Հոդված 10. Օրենքի  վերնագրում,  նախաբանում,  1-ին  հոդվածում, 4-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի «Սահմանադրությունը» բառից առաջ, 5-րդ հոդվածի 1-ին 

մասում, 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 9-րդ հոդվածի 4-րդ մասի «ա» և «բ» 

կետերում, 21-րդ հոդվածի «ա», «դ», «զ» կետերում, 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի «զ» 

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

 

Հոդված 11. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                            Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

             

 

2021թ. մայիսի 4  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-69-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

4 մայիսի 2021թ.                                                          N 409-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ 

ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ  (ԸՍՏ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ 

ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ) ԿԱՐԳԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 14-Ի  N 301-Ն   

ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 

կրթության մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածի 5-րդ մասը, 21-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 7-րդ կետը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ 

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

1. Հաստատել Արցախի Հանրապետության պետական և ոչ պետական  

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և Հայաստանի 

Հանրապետության պետական բուհերում Արցախի Հանրապետությանը 

հատկացված տեղերի ընդունելության (ըստ բակալավրի ու անընդհատ և 

ինտեգրացված կրթական ծրագրերի) կարգը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության 

կառավարության 2012 թվականի մայիսի 14-ի «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների և Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհերում 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը հատկացված տեղերի 

ընդունելության (ըստ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական 

ծրագրերի)  կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2011 թվականի մայիսի 31-ի N 336-Ն որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» N 301-Ն որոշումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի 

ապրիլի 15-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                  Ա.  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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Հավելված   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի մայիսի 4-ի N 409-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՏԵՂԵՐԻ 

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ (ԸՍՏ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ  

ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ)  

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Սույն կարգով սահմանվում է Արցախի Հանրապետության պետական և ոչ 

պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և Հայաստանի 

Հանրապետության պետական բուհերում (այսուհետ` բուհեր) Արցախի  

Հանրապետությանը հատկացված տեղերի առկա ուսուցման ընդունելության 

գործընթացը, որը ներառում է քննական առարկաների և բուհերի 

մասնագիտությունների հայտագրումը, ընդունելության քննությունների 

կազմակերպումը, անցկացումը, ընդունելության քննությունների արդյունքների 

բողոքարկումը, ընդունելության քննությունների արդյունքների հիման վրա բուհերի 

ընդունելության մրցույթի անցկացումը: 

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

որոնք իրականացնում են զինվորական, ոստիկանական մասնագիտական կրթական 

ծրագրեր: 

3. Բուհերի առկա ուսուցմամբ ընդունելությունը կատարվում է տվյալ 

ուսումնական տարվա համար Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ 

հաստատած մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի 

(այսուհետ՝ ցանկ) համաձայն: 

4. Սույն կարգի համաձայն բուհերի ընդունելությունը կատարվում է` 

1) պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ 

փոխհատուցմամբ (այսուհետ` անվճար)` ըստ մասնագիտությունների` Արցախի 

Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված տեղերի չափաքանակների. 

2) բուհի կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառմամբ (այսուհետ՝ 

վճարովի) Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված` ըստ 

բուհերի ու մասնագիտությունների կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն) հաստատված տեղերի:  

5. Բուհեր կարող են ընդունվել միջնակարգ, միջին մասնագիտական, նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) և բարձրագույն մասնագիտական կրթություն 

ունեցող անձինք (այսուհետ` շրջանավարտ)` առանց տարիքի սահմանափակման: 

6. Օտարերկրյա քաղաքացիները (այսուհետ` օտարերկրացիներ) Արցախի 

Հանրապետության բուհեր կարող են ընդունվել՝ համաձայն սույն կարգի (ընդհանուր 

հիմունքներով) կամ օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգի: 

7. Բուհեր ընդունվելու համար շրջանավարտը (այսուհետ` դիմորդ) հանձնում է 

ընդունելության քննություններ: Ընդունելության քննությունները անց են կացվում 

քննական կենտրոններում: Քննական կենտրոնում Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից սահմանված սանիտարահիգիենիկ 

կանոնների պահպանումը և բժշկի ներկայությունը պարտադիր են:   

8. Ընդունելության քննությունները միասնական, կենտրոնացված, ներբուհական 

և Արարատյան բակալավրիատի քննություններն են: Միասնական և կենտրոնացված 

քննությունները կազմակերպում և անցկացնում է «Գնահատման և թեստավորման 

կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ` ԳԹԿ), 

ներբուհական քննությունները կազմակերպվում և անցկացվում է համապատասխան 

բուհերում, իսկ Արարատյան բակալավրիատի քննությունները կազմակերպում և 

անցկացնում է «Արարատյան բակալավրիատ» ծրագրի ներդրման և իրականացման 

համար պատասխանատու կազմակերպությունը՝ «Այբ» կրթական հիմնադրամը՝   ԳԹԿ-

ի հետ համատեղ: Տվյալ ուսումնական տարում դիմորդները ընդունելության 

քննությունները կարող են հանձնել միայն մեկ անգամ: 
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9. Բուհեր ընդունվելու համար դիմորդները բուհերի ընդունելության մրցույթին 

կարող են մասնակցել նաև միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ միջին 

մասնագիտական կամ նախնական մասնագիտական ուսումնական հաստատության 

ավարտական փաստաթղթի` պետական ավարտական քննությունների 

գնահատականներով, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի 

բացակայության դեպքում` տարեկան գնահատականով, եթե տվյալ մասնագիտության 

քննական առարկան բուհերի ընդունելության քննությունների ցանկում նշված է երկու 

աստղանիշով (**): Բուհերի ընդունելության մրցույթում ընդունելության քննությունների 

գնահատականները առավելություն ունեն միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ 

միջին մասնագիտական, կամ նախնական մասնագիտական ուսումնական 

հաստատության ավարտական փաստաթղթի՝ պետական ավարտական քննությունների 

գնահատականների կամ տարեկան գնահատականների նկատմամբ: 

 10. Միասնական քննություններն անցկացվում են գրավոր, թեստերի միջոցով։ 

Արցախի Հանրապետության ամբողջ տարածքում դիմորդները յուրաքանչյուր 

առարկայի միասնական քննություն հանձնում են ըստ ԳԹԿ-ի տնօրենի կողմից 

սահմանված օրերի: Դիմորդները միասնական քննությունները հանձնում են «Հայոց 

լեզու և հայ գրականություն», «Հայոց պատմություն», «Համաշխարհային պատմություն», 

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

«Oտար լեզու» (անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն) առարկաներից: 

11. Միասնական քննությունների և մասնագիտության հայտագրումը 

անցկացվում է երկու փուլով` առաջին և երկրորդ. 

1) առաջին փուլի ընդունելության քննությունների և մասնագիտության 

հայտագրումը կատարվում է տվյալ տարվա ապրիլի 15-ից մինչև մայիսի 10-ն ընկած 

ժամանակահատվածում: Առաջին փուլի միասնական քննությունները անց են կացվում 

տվյալ տարվա հունիս ամսում.  

2) երկրորդ փուլի միասնական քննությունների և մասնագիտության 

հայտագրումը կատարվում է տվյալ տարվա հունիսի 24-ից մինչև հունիսի 30-ն ընկած 

ժամանակահատվածում: Երկրորդ փուլի միասնական քննությունները անց են կացվում 

տվյալ տարվա հուլիս ամսում:  

12. Միասնական քննությունների երկրորդ փուլին կարող են մասնակցել՝ 

1) այն շրջանավարտները, որոնք առաջին փուլի միասնական քննությանը 

հարգելի պատճառով չեն մասնակցել կամ հիվանդության պատճառով ընդհատել են 

քննությունը. 

2) այն շրջանավարտները, որոնք առաջին փուլի քննություններին մասնակցելու 

համար չեն հայտագրվել. 

3) բողոքարկման հանձնաժողովի կողմից միասնական քննությունների երկրորդ 

փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած շրջանավարտները: 

13. Միասնական քննությունների տևողությունն է` 

1) «Հայոց լեզու և հայ գրականություն», «Հայոց պատմություն», «Համաշխարհային 

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

«Աշխարհագրություն» առարկաների համար՝ 180 րոպե. 

2) «Oտար լեզու» առարկայի համար՝ 150 րոպե: 

14. Կենտրոնացված քննություններն այն քննություններն են, որոնք հնարավոր չէ 

անցկացնել թեստերի միջոցով` ելնելով տվյալ քննական առարկաների 

առանձնահատկություններից: Կենտրոնացված քննությունները անցկացվում են մեկ 

փուլով՝ տվյալ տարվա հունիսի 26-ից մինչև հուլիսի 8-ն ընկած ժամանակահատվածում: 

15. Բուհերի ընդունելության միասնական և կենտրոնացված քննությունները 

կազմակերպվում են Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի 

և սպորտի նախարարության կողմից հաստատված առարկայական ծրագրերով, 

հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում պարտադիր օգտագործման 

երաշխավորված դասագրքերով, շտեմարաններով: Քննական առաջադրանքները և 

գիտելիքների գնահատման չափանիշները սահմանում է ԳԹԿ-ն: 

16. Ներբուհական են՝ Արցախի պետական համալսարանի «Նախնական 

զինվորական պատրաստություն», Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի 

«Ճարտարապետություն», Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարանի 

«Ֆիզիկական պատրաստություն և սպորտային մարզումներ» ու «Նախնական 

զինվորական պատրաստություն», Ստեփանակերտի «Գյուրջյան» կիրառական արվեստի 

ինստիտուտի «Դիզայն» և «Հագուստի մոդելավորում» կրթական ծրագրերի 

մասնագիտական առարկաների քննությունները: «Նախնական զինվորական 

պատրաստություն» բանավոր քննության ժամանակ յուրաքանչյուր դիմորդի քննելու 

առավելագույն ժամանակը 30 րոպե է: 
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17. Ներբուհական քննություններն անցկացվում են սույն կարգի 16-րդ կետում 

նշված բուհերի կողմից մշակված և Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից հաստատված մասնագիտական 

ծրագրերով: Քննական առաջադրանքները և գիտելիքների գնահատման չափանիշները 

սահմանում է ԳԹԿ-ն: Ներբուհական քննություններն անցկացվում են մեկ փուլով՝ տվյալ 

տարվա հունիսի 26-ից մինչև հուլիսի 8-ն ընկած ժամանակահատվածում: 

18. Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների այն շրջանավարտները, 

որոնց ատեստատում կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթում «Հայոց 

լեզու» առարկան ատեստավորված չէ, ընդունելության քննությունները կարող են 

հանձնել ռուսերեն թարգմանությամբ միայն երկրորդ փուլում՝ բացառությամբ «Հայոց 

լեզու և հայ գրականություն», «Հայոց պատմություն» և օտար լեզուների քննությունների: 

19. Ընդունելության քննությունների արդյունքների հիման վրա անվճար և 

վճարովի ուսուցմամբ մրցույթի արդյունքները հաստատելու, արտոնություն ունեցող 

դիմորդների ցուցակներն ըստ մասնագիտությունների հաստատելու, անվճար և 

վճարովի ուսուցման համակարգում թափուր և պահուստային տեղերը վերաբաշխելու 

նպատակով ստեղծվում է հանրապետական ընդունող հանձնաժողով: 

 

2. ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ   

ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱԳՐՈՒՄԸ 

 

20. Միասնական, կենտրոնացված, ներբուհական քննությունների և 

մասնագիտության դիմում-հայտերը (այսուհետ` ընդունելության դիմում-հայտ) 

լրացնելը և մուտքագրելը՝ 

1) դիմորդը կենտրոնացված, ներբուհական և առաջին փուլի միասնական 

քննություններին մասնակցելու և ընտրած մասնագիտությունը նշելու համար 

ընդունելության դիմում-հայտը ԳԹԿ է ուղարկում էլեկտրոնային (առցանց) եղանակով 

տվյալ տարվա ապրիլի 15-ից մինչև մայիսի 10-ը ժամը 18:00: Ընդունելության դիմում-

հայտի ձևը հաստատում է ԳԹԿ-ի տնօրենը. 

2) ԳԹԿ-ն տվյալ տարվա ապրիլի 1-ից առնվազն հինգ անգամ զանգվածային 

լրատվամիջոցներով հրապարակում է հայտարարություն, որում պարտադիր նշվում է 

ընդունելության դիմում-հայտերի ընդունումը, սկսելու և ավարտելու ժամկետները. 

3) դիմորդը ընդունելության դիմում-հայտում լրացնում է բուհերի բակալավրի ու 

անընդհատ և ինտեգրված կրթական ծրագրերով առկա ուսուցման 

մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների՝ ցանկով նախատեսված մեկ 

մասնագիտության (կրթական ծրագրի) անվանումը, տվյալ մասնագիտությամբ 

սովորելու համար սահմանված քննությունները՝ 

ա. միասնական քննություններ հանձնող դիմորդը կարող է մասնակցել մեկ կամ 

մինչև չորս բուհերի՝ մինչև երկու անվճար և մինչև չորս վճարովի ուսուցման 

համակարգերի նույն մասնագիտության մրցույթին, 

բ. ներբուհական կամ կենտրոնացված քննություններ հանձնող դիմորդը կարող է 

մասնակցել մեկ բուհի նշված մասնագիտության ըստ ուսուցման անվճար և վճարովի  

ուսուցման համակարգերի մրցույթին. 

4) ցանկի «Ընդունելության քննություններ» բաժնի սյունակում միասնական 

քննությունների առարկաները «կամ» բառով տարանջատված լինելու դեպքում դիմորդին 

թույլատրվում է ընտրել նշված ընդունելության քննություններից մեկը. 

5) դիմորդը յուրաքանչյուր ընդունելության քննության համար փոխանցում է 1500 

դրամ. 

ա. միասնական քննությունների համար՝ Արցախի Հանրապետության ԳԹԿ 

հաշվեհամարին, 

բ. կենտրոնացված  քննությունների համար՝ Հայաստանի Հանրապետության 

ԳԹԿ հաշվեհամարին, 

գ. ներբուհական քննությունների համար՝ համապատասխան  բուհի 

հաշվեհամարին.  

6) սույն կարգի 72-րդ և 73-րդ կետերով սահմանված արտոնություններից օգտվող 

դիմորդներն ազատվում են ընդունելության քննությունների վճարից: Համապատասխան 

տեղեկանքի էլեկտրոնային տարբերակը ուղարկվում է ընդունելության դիմում-հայտի 

հետ: 

21. Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհերում Արցախի 

Հանրապետությանը հատկացված տեղերի համար դիմորդները ընդունելության              

դիմում-հայտերը էլեկտրոնային եղանակով ուղարկում են Արցախի Հանրապետության 

ԳԹԿ՝ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհերի այն 

մասնագիտությունների, որոնց համար նախատեսված են ներբուհական կամ 
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կենտրոնացված քննություններ: Այդ մասնագիտություններին հայտագրվող դիմորդները 

ընդունելության դիմում–հայտը և պետական մարմնի կողմից համապատասխան 

մասնագետ ունենալու պահանջի վերաբերյալ տրված տեղեկանքի էլեկտրոնային 

տարբերակը սույն թվականի  ապրիլի 15-ից մինչև մայիսի 10-ը ժամը 18:00 ուղարկում 

են Հայաստանի Հանրապետության ԳԹԿ:  

22. Եթե դիմում-հայտը պետք է ուղարկվի Հայաստանի Հանրապետության  ԳԹԿ, 

ապա դիմորդը սկզբում դիմում է Արցախի Հանրապետության ԳԹԿ: ԳԹԿ-ն ստուգում է  

դիմորդի կողմից ընդունելության մրցութային քննությունների համար փոխանցված 

վճարի անդորրագրի առկայությունը, գրանցում է անձնական տվյալները, հայտագրում է 

ընտրած մասնագիտության ընդունելության քննությունները և դիմորդին տրամադրում է 

ԳԹԿ անձնական համար: Այնուհետև դիմորդը դիմում-հայտը էլեկտրոնային եղանակով 

ուղարկում է Հայաստանի Հանրապետության ԳԹԿ: 

23. Մինչև տվյալ տարվա հուլիսի 31-ը զորացրվող զինծառայողները կարող են 

դիմել՝  

1) տվյալ տարվա ընդունելության մրցույթին՝ մինչև զորակոչվելը ստացած 

միասնական քննությունների վկայագրով մասնակցելու համար. 

2) տվյալ տարվա ընդունելության քննություններին մասնակցելու համար: 

24. Տվյալ տարվա մինչև հուլիսի 31-ը զորացրվող զինծառայողները զորամասի 

հրամանատարի կողմից տրված տեղեկանք են ներկայացնում այն մասին, որ նրանց 

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

զորացրվող զինծառայողի կողմից տրված տեղեկանքը զորացրվող զինծառայողի կողմից 

տրված լիազորագրում նշված անձը առցանց եղանակով ուղարկում է ԳԹԿ: Մինչև 

հուլիսի 31-ը զորացրվող և քննություններ հանձնող զինծառայողը լիազորագրում նշում է 

բուհերի ընդունելության քննությունները և ընտրած մասնագիտությունը, որոնք 

լիազորագրում նշված անձը առցանց եղանակով ընդունելության դիմում-հայտում 

հայտագրում է լիազորագրում նշված հերթականությամբ: Մինչև հուլիսի 31-ը 

զորացրվող զինծառայողներն օգտվում են սույն կարգի 74-րդ կետով սահմանված 

արտոնությունից: 

25. Դիմորդը դիմում-հայտի հետ ներկայացնում է` 

 1) սույն կարգի 72-75-րդ կետերով սահմանված արտոնություններից օգտվելու 

իրավունքը հավաստող փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակը. 

2) միջազգային և հանրապետական մրցույթների դիպլոմների էլեկտրոնային 

տարբերակը. 

 3) ընդունելության յուրաքանչյուր քննությանը մասնակցելու համար փոխանցած  

1500-ական  դրամ վճարելու վերաբերյալ անդորրագրի էլեկտրոնային տարբերակը, եթե 

ազատված չէ քննությունների վճարից: 

26. Դիմորդը կարող է ընդունելության դիմում-հայտում փոփոխություններ 

կատարել կամ հրաժարվել մինչև տվյալ տարվա մայիսի 10-ը` ժամը 17։00։  

27. Օտարեկրացիների, առաջին փուլում ընդունելության դիմում-հայտ 

չներկայացրած շրջանավարտների, նույն տարվա ամառային զորակոչից զորացրված 

կամ մինչև հուլիսի 31-ը զորացրվող դիմորդների  ընդունելության դիմում-հայտերը 

ընդունվում են երկրորդ փուլում՝ հունիսի 24-ից մինչև հունիսի 30-ը՝ մինչև ժամը 17:00: 

Դիմորդները երկրորդ փուլի դիմում-հայտ լրացնելու համար դիմում են ԳԹԿ՝ 

անձնական համար ստանալու: Ընդունման ժամկետի ավարտից հետո ընդունելության 

դիմում-հայտը փոփոխման ենթակա չէ և լրացուցիչ փաստաթղթեր չեն ընդունվում: 

28. Դիմորդին չի թույլատրվում ներկայացնել մեկից ավելի ընդունելության                

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

առկայության դեպքում տվյալ դիմորդը զրկվում է ընդունելության քննություններին և 

մրցույթին մասնակցելու իրավունքից: 

29. Մինչև տվյալ տարվա հուլիսի 12-ը դիմորդը ԳԹԿ է ուղարկում միջնակարգ 

կրթության ավարտական  փաստաթղթի «Հայոց լեզու և հայ գրականություն», «Հայոց 

պատմություն», «Մաթեմատիկա» առարկաների պետական ավարտական 

գնահատականները, ինչպես նաև «Բուհերի ընդունելության մասնագիտությունների և 

ընդունելության քննությունների» ցանկի հայտագրված մասնագիտության  

ընդունելության ոչ մրցութային քննության առարկայի պետական ավարտական 

գնահատականը, իսկ պետական ավարտական գնահատականի բացակայությամբ՝ 

տարեկան գնահատականը: 

30. Միջնակարգ կրթության ատեստատում կամ համապատասխան 

ավարտական փաստաթղթում «Հայոց լեզու և հայ գրականություն» առարկայից 

գնահատական չունեցող դիմորդները  «Հայոց լեզու և հայ գրականություն» առարկայի  

գնահատականի փոխարեն կարող են օգտագործել ավարտական փաստաթղթի օտար 
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լեզվի (անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, իսպաներեն, իտալերեն) 

տարեկան գնահատականը:  Ընդ որում`  

1) «031801.00.6 Միջազգային հարաբերություններ», «032101.00.6 Լրագրություն», 

«023101.00.6 Հայոց լեզու և գրականություն», «031301.00.6 Հոգեբանություն», «011201.00.6 

Նախադպրոցական մանկավարժություն», «011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն», 

«011302.00.6 Հատուկ մանկավարժություն», «023201.00.6 Լեզվաբանություն («023201.01.6 

Թարգմանչական գործ (ըստ լեզուների)» կրթական ծրագիր)» մասնագիտությունների 

դեպքում «Հայոց լեզու և հայ գրականություն» առարկայի  պետական ավարտական 

քննության գնահատականը կամ «Հայոց լեզու» առարկայի տարեկան գնահատականը 

պարտադիր է:    

31. Դիմորդի կողմից դիմում-հայտում լրացված տվյալների, փաստաթղթերի 

հավաստիությունը և գնահատականների համապատասխանությունը հաստատելու 

նպատակով ԳԹԿ  կարող է դիմել հայտատուի ուսումնական հաստատությունը:  

32. Հայտագրման ավարտից հետո միասնական, կենտրոնացված և ներբուհական 

քննություններ հանձնող դիմորդներին տրվում են անցաթղթեր (քննական թերթիկներ): 

Անցաթղթերը մինչև մայիսի 30-ը ուղարկվում են դպրոցներ կամ դիմորդներին: 

Միասնական քննություններ հանձնող դիմորդներին անցաթղթերն ուղարկում է ԳԹԿ, 

իսկ կենտրոնացված և ներբուհական քննություններ հանձնողներինը՝ 

համապատասխան բուհը: Անցաթուղթը դիմորդին տրվում է ստորագրությամբ:                                                                              

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

հայրանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները (սերիան, համարը) 

անձնական համարը)  ուսումնական հաստատության անվանումը, լուսանկար (3x4 

չափսի), քննական կենտրոնի գտնվելու վայրը, առարկան, քննության օրը և ժամը: 

34. Դիմորդը անցաթուղթը (քննական թերթիկը) կորցնելու մասին առցանց 

եղանակով տեղեկացնում է ԳԹԿ: ԳԹԿ-ն 24 ժամվա ընթացքում դիմորդին է տալիս նոր 

անցաթուղթ (քննական թերթիկ): Եթե անցաթուղթը (քննական թերթիկ) կորել է տվյալ 

օրը կամ տվյալ առարկայի քննության նախորդ օրը, ապա անցաթուղթը (քննական 

թերթիկ) կորցրած դիմորդին թույլատրվում է քննությունը հանձնել անձը հաստատող 

փաստաթղթի ու ԳԹԿ-ի տվյալների բազայի հիման վրա: 

35. Բուհի ընդունելության քննությունների և մասնագիտության հայտագրման 

գործընթացին օժանդակում է բուհի ընդունող հանձնաժողովը (այսուհետ՝ ընդունող 

հանձնաժողով): 

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

պրոռեկտորը (տեղակալ): Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարին, 

պատասխանատու քարտուղարի տեղակալին (տեղակալներին) և անդամներին 

նշանակում է ընդունող հանձնաժողովի նախագահը: Ընդունող հանձնաժողովն իր 

աշխատանքներն իրականացնում է տեխնիկական անձնակազմի միջոցով: 

 

3. ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ,  

ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԸ 

 

37. Միասնական քննությունների կազմակերպումը` 

1) միասնական քննությունները կազմակերպվում և անցկացվում են 

միասնական քննական կենտրոններում, որոնց ցանկը մինչև տվյալ տարվա մայիսի  15-ը 

հաստատում է Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և 

սպորտի նախարարը՝ (այսուհետ` նախարար)  ԳԹԿ-ի տնօրենի ներկայացմամբ. 

2) միասնական քննական կենտրոնների ղեկավարների (այսուհետ` կենտրոնի 

ղեկավար) ցանկը մինչև տվյալ տարվա մայիսի 20-ը հաստատում է նախարարը՝ ԳԹԿ-ի 

տնօրենի ներկայացմամբ. 

3) քննական կենտրոնի ղեկավարը քննական գործընթացը կազմակերպում է 

տվյալ քննական կենտրոնում` սույն կարգի պահանջներին համապատասխան. 

4) միասնական քննությունների օրերն ըստ առարկաների հաստատում է ԳԹԿ-ի 

տնօրենը: Միասնական քննությունները կազմակերպվում են տվյալ տարվա հունիսի 1-

ից մինչև հուլիսի 10-ն  ընկած ժամանակահատվածում. 

5) միասնական քննության անցկացման գործընթացի մասնակիցներն են 

կենտրոնի ղեկավարը, ԳԹԿ-ի ներկայացուցիչը (յուրաքանչյուր 40 դիմորդի համար 

ԳԹԿ-ի առնվազն մեկ ներկայացուցիչ), միասնական քննության ընթացքի 

կազմակերպիչը (այսուհետ` կազմակերպիչ) և պատասխանատու կազմակերպիչը, 

համակարգչային օպերատորը (այսուհետ` օպերատոր), միասնական քննական 

կենտրոնի հերթապահը (այսուհետ` հերթապահ), ովքեր իրենց աշխատանքը 

միասնական քննությունների ընթացքում իրականացնում են ԳԹԿ-ի տնօրենի կողմից 

հաստատված աշխատակարգերի համաձայն. 
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6) միասնական քննական կենտրոնում միասնական քննության ընթացքը 

քննասենյակում կազմակերպում են ԳԹԿ-ի ներկայացուցիչները և կազմակերպիչները, 

որոնց կազմը հաստատում է ԳԹԿ-ի տնօրենը: Կենտրոնի ղեկավարը յուրաքանչյուր 

քննասենյակի համար տվյալ քննասենյակի կազմակերպիչներից մեկին նշանակում է 

պատասխանատու կազմակերպիչ. 

7) համակարգչային աշխատանքներն իրականացնում են ուսուցում անցած 

օպերատորները, որոնց կազմը հաստատում է ԳԹԿ-ի տնօրենը: Հերթապահների կազմը 

հաստատում է քննական կենտրոնի ղեկավարը. 

8) կազմակերպիչներն ըստ քննական կենտրոնների բաշխվում են քննության 

նախորդ օրը` ԳԹԿ-ի ներկայացուցչի կազմակերպած վիճակահանության միջոցով: 

Նույն օրը  ԳԹԿ-ի ներկայացուցիչը տվյալ քննական կենտրոնի ղեկավարին է հանձնում 

քննական կենտրոնի կազմակերպիչների ցուցակը. 

9) քննական կենտրոնում քննասենյակները համարակալվում են հերթական 

համարներով: Քննական կենտրոնի դիմորդները բաժանվում են հերթական թվերով 

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

Յուրաքանչյուր խմբի համար քննասենյակում աշխատանքները համակարգում է 

մեկական կազմակերպիչ. 

10) հերթապահներին տեղաբաշխում է քննական կենտրոնի ղեկավարը` 

կազմելով համապատասխան արձանագրություն. 

11) քննական կենտրոնի քննասենյակների մուտքի մոտ նշվում են տվյալ 

քննասենյակի խմբերի հերթական համարները. 

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

սահմանված ձևի արձանագրությունում գրանցում է կազմակերպիչներին, 

համակարգչային օպերատորներին և հերթապահներին. 

13) քննությունն սկսվելուց առնվազն մեկ ժամ առաջ կենտրոնի ղեկավարը,  ԳԹԿ-

ի ներկայացուցչի ներկայությամբ, այն առևտրային բանկերից, որոնք իրականացնում են 

քննական թեստերի փաթեթների պահեստավորում, ստանում է քննական թեստերի 

փաթեթները, յուրաքանչյուր քննասենյակի պատասխանատու կազմակերպչին տալիս է 

տվյալ քննասենյակի խմբերի համար նախատեսված թեստերի պատասխանների 

ձևաթղթերի (այսուհետ` պատասխանների ձևաթուղթ) ծրարները, խմբերի դիմորդների 

ցուցակները, որից հետո սկսվում է դիմորդների մուտքը քննասենյակներ. 

14) պատասխանների ձևաթղթերի ծրարը պարունակում է` 

ա. պատասխանների 20 ձևաթուղթ, որոնք տրվում են դիմորդներին, 

բ. պատասխանների լրացուցիչ ձևաթղթեր, որոնք մնում են քննական կենտրոնի 

ղեկավարի մոտ և օգտագործվում են պատասխանների ձևաթղթերի խոտանման 

դեպքում. 

15) քննության օրը դիմորդը քննությունն սկսվելուց առնվազն մեկ ժամ առաջ 

ներկայանում է քննական կենտրոն` իր հետ ունենալով անցաթուղթը, անձը հաստատող 

այն փաստաթուղթը, որը նշված է դիմում-հայտում. 

16) դիմորդների մուտքը կենտրոն սկսվում է քննական կենտրոնի ղեկավարի 

հրահանգով. 

17) դիմորդն անձը հաստատող փաստաթուղթը և անցաթուղթը ներկայացնում է 

հերթապահին և նրա հրահանգով մոտենում օպերատորին: Օպերատորը համադրում է 

անցաթղթի և դիմորդի մասին բազայի տվյալները, բազայում կատարում նշում դիմորդի` 

քննությանը ներկայանալու մասին, իսկ անցաթղթի վրա գրում խմբի համարը: 

Հերթապահներն ու պատերին փակցված լրացուցիչ ուղեսլաքները դիմորդներին օգնում 

են գտնել քննասենյակը և խումբը. 

18) դիմորդի մուտքը քննասենյակ կազմակերպվում է առնվազն երկու 

կազմակերպչի կողմից: Դիմորդը քննասենյակում չի կարող ունենալ այլ առարկաներ` 

բացառությամբ անձը հաստատող փաստաթղթի և անցաթղթի. 

19) դիմորդը մոտենում է իր խմբի կազմակերպչին և ստանում պատասխանների 

ձևաթուղթը, ցուցակում ստորագրում է իր անվան դիմաց և նստում ըստ 

վիճակահանության արդյունքի` համապատասխան նստարանին. 

20) դիմորդներին քննասենյակում տեղավորելուց հետո քննասենյակի 

պատասխանատու կազմակերպիչը, քննական կենտրոնի ղեկավարից ԳԹԿ-ի 

ներկայացուցչի ներկայությամբ ստանալով խմբերի թվին համապատասխան թեստերի 

փաթեթները, դրանք բերում է քննասենյակ: Քննասենյակի պատասխանատու 

կազմակերպիչը թեստերի փաթեթները ցուցադրում է դիմորդներին` նրանց 

ուշադրությունը հրավիրելով փաթեթների փակ և ամբողջական լինելու հանգամանքի 

վրա. 

21) քննությունն սկսվելուց 20 րոպե առաջ ԳԹԿ-ի ներկայացուցիչը կամ 

պատասխանատու կազմակերպիչը դիմորդների համար ընթերցում է քննասենյակում 
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քննության անցկացման կարգը, տեղեկացնում բողոքարկման տեսակների և կարգի 

մասին: Դիմորդները պատասխանների ձևաթղթերում լրացնում են իրենց անունը, 

ազգանունը և անցաթղթերի անձնական համարները: Այնուհետև կազմակերպիչները 

մոտենում են դիմորդներին, կտրում պատասխանների ձևաթղթերի անձնական 

տվյալները պարունակող մասերը, հաշվում և հանձնում քննասենյակի 

պատասխանատու կազմակերպչին. 

22) քննասենյակի պատասխանատու կազմակերպիչը պատասխանների 

ձևաթղթերի անձնական տվյալները պարունակող մասերն առնվազն 2 կազմակերպչի 

մասնակցությամբ հաշվում, ստուգում, այնուհետև տեղավորում է այդ նպատակով 

ստացված ծրարում` ծրարի վրա գրելով քննասենյակի, խմբերի համարները և կտրված 

մասերի թիվը: 

38. Միասնական քննության անցկացումը՝ 

1) թեստերի փաթեթները բացելու համար պատասխանատու կազմակերպիչը 

հրավիրում է առաջին նստարաններին նստած դիմորդներին (նրանցից որևէ մեկի 

բացակայության դեպքում` հաջորդ դիմորդին): Փաթեթների բացման վերաբերյալ 

արձանագրությունների համապատասխան տողում խմբերի կազմակերպիչները 

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

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

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

նստարանի համարները: Պատասխանատու կազմակերպիչը հայտարարում է 

քննության սկիզբը, տևողությունը և գրատախտակի վրա կատարում նշում քննության 

սկզբի և ավարտի վերաբերյալ: Քննության սկիզբը հայտարարվելուց հետո արգելվում է 

ուշացած դիմորդի մուտքը քննասենյակ. 

3) միասնական քննությունը Արցախի Հանրապետության բոլոր քննական 

կենտրոններում սկսվում է նույն ժամին` 9։30-ին. 

4) քննասենյակի պատասխանատու կազմակերպիչն ավելորդ (չօգտագործված, 

խոտանված) քննական թեստերի առկայությունն արձանագրում է, հաշվարկում և 

պահում իր մոտ. 

5) միասնական քննության ընթացքում արգելվում են այլ դիմորդների հետ 

խոսելը, առանց կենտրոնի ղեկավարի թույլտվության տեղը փոխելը, դիմորդների 

կողմից թեստերը և պատասխանների ձևաթղթերը փոխանակելը, արտագրելը, բջջային 

հեռախոսներ կամ կապի այլ միջոցներ քննասենյակ բերելը. 

6) միասնական քննության ընթացքում քննասենյակից դիմորդը կարող է դուրս 

գալ միայն անհրաժեշտության դեպքում` զուգարանից օգտվելու կամ վատառողջության 

պատճառով՝ քննասենյակի պատասխանատու կազմակերպչի կամ ԳԹԿ-ի 

ներկայացուցչի թույլտվությամբ և հերթապահի ուղեկցությամբ. 

7) քննասենյակում թեստի բովանդակության վերաբերյալ դիմորդի հարցերը չեն 

քննարկվում. 

8) միասնական քննության ընթացքում ի հայտ եկած տպագրական կամ այլ 

թերություններ ունեցող թեստերն ու պատասխանների ձևաթղթերը նորերով 

փոխարինում է քննասենյակի պատասխանատու կազմակերպիչը` կենտրոնի 

ղեկավարի, ԳԹԿ-ի ներկայացուցչի ներկայությամբ` արձանագրելով այդ փաստը: 

Թերություններ ունեցող պատասխանների ձևաթղթերի և թեստերի վրա գրվում է՝ 

«Խոտանված է». 

9) դիմորդների կողմից քննական առաջադրանքների կատարման ժամանակ 

քննասենյակներում, բացի պատասխանատու կազմակերպչից և կազմակերպիչներից, 

կարող են ներկա գտնվել միայն քննական կենտրոնի ղեկավարն ու ԳԹԿ-ի 

ներկայացուցիչը. 

10) միասնական քննության ավարտից 30 րոպե առաջ քննասենյակի 

պատասխանատու կազմակերպիչը դիմորդների ուշադրությունն է հրավիրում 

ժամանակի վրա և հիշեցնում առաջադրանքների պատասխանները թեստերից 

պատասխանների ձևաթղթերի վրա անցկացնելու մասին. 

11) կազմակերպիչները քննության ամբողջ ընթացքում պետք է մնան 

քննասենյակներում` իրենց հատկացված սեղանների մոտ: Նրանց արգելվում է օգտվել 

բջջային հեռախոսներից և կապի այլ միջոցներից: ԳԹԿ-ի ներկայացուցիչը սույն 

պահանջների խախտման մասին տեղյակ է պահում կենտրոնի ղեկավարին, որն էլ 

կարող է կազմակերպչին հեռացնել քննասենյակից. կազմակերպչին քննասենյակից 

հեռացնելն արձանագրվում և ստորագրվում է ԳԹԿ-ի ներկայացուցչի ու կենտրոնի 

ղեկավարի կողմից. 

12) ԳԹԿ-ի ներկայացուցիչն իրավունք ունի քննության ընթացքում մեկ անգամ 

նախազգուշացնել դիմորդին՝ արձանագրելով նախազգուշացումը, կրկնվելու դեպքում՝ 

հեռացնել քննությունից, եթե նա առանց թույլտվության քննության ընթացքում դուրս է 
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եկել քննասենյակից, խոսել դիմորդների հետ, փոխել տեղը: Եթե քննության ընթացքում 

դիմորդն արտագրել է, կամ նրա մոտ հայտնաբերվել է բջջային հեռախոս կամ կապի այլ 

միջոց, ապա դիմորդը հեռացվում է քննությունից. 

13) հեռացվող դիմորդից վերցվում է թեստը, դիմորդի պատասխանների ձևաթղթի 

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

արձանագրությունների մեջ գրանցվում է այդ փաստը, հեռացվողի անունը, ազգանունը, 

հեռացման պատճառը. 

14) միասնական քննության ընթացքում հիվանդության պատճառով (բժշկի և 

կենտրոնի ղեկավարի կազմած արձանագրության հիման վրա) քննությունն ընդհատած 

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

ընդհատել է հիվանդության պատճառով», տվյալ խմբի և քննասենյակի 

արձանագրություններում գրանցվում է այդ փաստը` նշելով քննությունն ընդհատած 

դիմորդի անունը, ազգանունը: 

39. Միասնական քննության ավարտը՝ 

1) քննության համար նախատեսված ժամանակից շուտ ավարտած (ընդհատած) 

դիմորդը ԳԹԿ-ի ներկայացուցչի թույլտվությամբ մոտենում է օպերատորին, 

պատճենահանում պատասխանների ձևաթուղթը, այնուհետև մոտենում իր խմբի 

կազմակերպչին: Դիմորդը թեստը և պատասխանների ձևաթուղթը կազմակերպչին է 

հանձնում` ստորագրելով իր խմբի դիմորդների ցուցակի համապատասխան տեղում: 

Կազմակերպիչը համեմատում է թեստի և պատասխանների ձևաթղթում նշված թեստի 

համարները: Դիմորդը պատասխանների ձևաթղթի պատճենահանված օրինակը 

պահում է իր մոտ. 

2) քննության համար հատկացված ժամանակի ավարտին կազմակերպիչները, 

յուրաքանչյուր դիմորդի պատասխանների ձևաթուղթը դնելով թեստի մեջ, հավաքում են 

սեղաններից, այնուհետև ընթերցում են թեստի վրա գրված սեղանի համարը, 

համապատասխան դիմորդը մոտենում է կազմակերպչին, վերցնում իր 

պատասխանների ձևաթուղթը, պատճենահանում, պատասխանների ձևաթուղթը 

հանձնում իր խմբի կազմակերպչին, դիմորդների ցուցակում ստորագրում իր անվան 

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

տեղերում` մինչև պատճենահանման իրենց հերթը հասնելը. 

3) քննության ավարտից հետո խմբի կազմակերպիչը պատասխանների 

ձևաթղթերը (օգտագործված, չօգտագործված, խոտանված), քննության ընթացքում 

հիվանդացած դիմորդին տրված բժշկի տեղեկանքը, դիմորդին քննությունից հեռացնելու, 

ինչպես նաև խոտանված ձևաթղթի մասին արձանագրությունները, խմբի դիմորդների 

ցուցակը հաշվում և հանձնում է պատասխանատու կազմակերպչին. 

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

պատասխանատու կազմակերպիչը լրացնում է տվյալ քննասենյակում անցկացված 

քննության արձանագրությունը. 

5) պատասխանատու կազմակերպիչը խմբերի պատասխանների ձևաթղթերի 

(օգտագործված, չօգտագործված, խոտանված), խմբերի դիմորդների ցուցակների 

ծրարները, քննասենյակի արձանագրության, պատասխանների ձևաթղթերի կտրված 

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

կենտրոնի ղեկավարին. 

6) կենտրոնի ղեկավարը, ԳԹԿ-ի ներկայացուցչի հետ համատեղ, ներկայացված 

պատասխանների ձևաթղթերը, խմբերի ցուցակները պարունակող և քննասենյակներից 

ստացված կտրված մասերով ծրարները վերահաշվելով ձևակերպում է քննական 

կենտրոնում անցկացված քննության արձանագրությունը: 

40. Քննական նյութերի` թեստերի, պատասխանների ձևաթղթերի ծրարների, 

արձանագրությունների տեղափոխումը` 

1) կենտրոնի ղեկավարը յուրաքանչյուր քննասենյակի պատասխանատու 

կազմակերպչի ներկայությամբ ծրարները տեղավորում է համապատասխան արկղում` 

ԳԹԿ տեղափոխելու համար. 

2) քննական կենտրոնի ղեկավարը քննական նյութերը ԳԹԿ է տեղափոխում 

քննության ավարտից անմիջապես հետո: Նույն օրվա ընթացքում ԳԹԿ-ի 

ներկայացուցիչը քննական նյութերը տեղափոխում է Հայաստանի Հանրապետության 

ԳԹԿ. 

3) Հայաստանի Հանրապետության ԳԹԿ-ում Արցախի Հանրապետության   

ԳԹԿ-ի ներկայացուցչի մասնակցությամբ ընդունվում են քննական նյութերը. 

պատասխանների ձևաթղթերը հաշվվում և սկանավորվում են: Պատասխանների 

ձևաթղթերի կտրված մասերի հաշվումից հետո կազմվում է բոլոր նյութերի հանձնման և 

ընդունման արձանագրություն: 

41. Պատասխանների ձևաթղթերի ստուգումը` 
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1) պատասխանների ձևաթղթերն ստուգվում են Հայաստանի Հանրապետության 

ԳԹԿ-ում` համակարգչային սարքավորումների ու ծրագրերի միջոցով. 

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

միայն պատասխանների ձևաթղթերը. 

3) պատասխանների ձևաթղթերի կտրված մասերի վերծանումից հետո ստուգման 

տվյալները գրանցվում են որպես դիմորդի քննական արդյունք: 

42. Միասնական քննությունների արդյունքների հրապարակումը` 

1) միասնական քննությունների առաջին փուլի արդյունքները հրապարակվում 

են քննությունից հետո հինգերորդ օրը՝ բացառությամբ վերջին քննության, որի 

արդյունքները հրապարակվում են քննությունից հետո երրորդ օրը: Երկրորդ փուլի 

քննությունների արդյունքները հրապարակվում են քննության հաջորդ օրը. 

2) ԳԹԿ-ում քննությունների արդյունքների ցուցակներն առանձնացվում են ըստ 

քննական կենտրոնների, առարկաների և քննություններին մասնակցած դպրոցների. 

3) քննական արդյունքների ցուցակները վավերացվում են ԳԹԿ-ի տնօրենի 

կողմից. 

4) կենտրոնի ղեկավարն աշխատանքների ստուգման ավարտից հետո  ԳԹԿ-ից 

ստանում է քննություն հանձնած դիմորդների քննական արդյունքների ցուցակը. 

5) կենտրոնի ղեկավարը քննական արդյունքների ցուցակը փակցնում է 

քննական կենտրոնի տեղակայման հաստատության մուտքի մոտ. ԳԹԿ-ն միասնական 

քննությանը մասնակցած դիմորդների քննության ավարտական մասի քննական 

արդյունքների ցուցակը  ուղարկում է դպրոցներ. 

6)  դպրոցը միասնական քննության ավարտական մասի արդյունքը գրանցում է 

դիմորդի՝ միջնակարգ կրթության ատեստատում. 

7) դիմորդը քննության արդյունքի մասին տեղեկություն կարող է ստանալ 

քննական կենտրոնից: 

43. Միասնական քննություն հանձնած դիմորդներին տրվում են վկայագրեր, 

որոնցում նշվում է միասնական քննություններից դիմորդի ստացած միավորները: 

Վկայագրի ձևը հաստատում է ԳԹԿ-ի տնօրենը: 

44. Տվյալ տարվա միասնական քննություններին մասնակցած դիմորդները կարող 

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

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

«Աշխարհագրություն», «Օտար լեզու» (անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն) 

առարկաներից ստացած գնահատականները պահպանել միայն հաջորդ տարվա 

համար: Դիմորդը, պահպանելով գնահատականը, կարող է նաև վերահանձնել այն և 

մրցույթին մասնակցել ավելի բարձր գնահատականով: Անբավարար գնահատական 

ստանալու դեպքում դիմորդը զրկվում է մրցույթին մասնակցելու իրավունքից: 

45. Զորակոչային տարիքը լրացած, միասնական քննություններին և մրցույթին 

մասնակցած արական սեռի դիմորդները կարող են «Հայոց լեզու և հայ գրականություն», 

«Հայոց պատմություն», «Համաշխարհային պատմություն», «Մաթեմատիկա», «Քիմիա», 

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

գերմաներեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն) առարկաներից ստացած գնահատականները 

պահպանել ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրվելուց հետո 

կազմակերպվող ընդունելության քննությունների առաջին մրցույթի համար: 

46. Տվյալ  ուսումնական տարվա շրջանավարտ-դիմորդները մինչև հուլիսի 10-ը 

վկայագրերն ստանում են իրենց դպրոցներից, իսկ մյուսները՝ գնահատման և 

թեստավորման կենտրոնից՝ ներկայացնելով ընդունելության դիմում-հայտերի լրացման 

համար հիմք ընդունված անձնագիրը կամ ծննդյան վկայականը: 

47. Միասնական քննությունների արդյունքների վկայագիրը դիմորդը, բուհ 

ընդունվելու դեպքում, համապատասխան բուհ է ներկայացնում մրցույթի ավարտից 

հետո: 

48. Ընդունելության քննության արդյունքների բողոքարկումը քննելու նպատակով  

ԳԹԿ-ում   ստեղծվում է ընդունելության քննությունների արդյունքների բողոքարկման 

հանձնաժողով (այսուհետ` բողոքարկման հանձնաժողով): 

49. Միասնական քննության բողոքարկումը կարող է լինել` 

1) քննության անցկացման կարգի խախտման մասին. 

2) քննության արդյունքի հետ անհամաձայնության մասին: 

50. Միասնական քննության անցկացման կարգի խախտման մասին  

բողոքարկումը անց է կացվում հետևյալ կերպ.  

1) դիմորդը միասնական քննության անցկացման կարգի խախտման վերաբերյալ 

կարող է բողոքել քննության օրը (քննության պահին կամ ավարտից հետո` մինչև 

քննասենյակից դուրս գալը)` բողոքը ներկայացնելով պատասխանատու կազմակերպչին 

կամ ԳԹԿ-ի ներկայացուցչին. 
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2) դիմորդը բողոք-դիմումը շարադրում է ձևաթղթի վրա, պատասխանատու 

կազմակերպիչը բողոք-դիմումի պատճենի կամ երկրորդ օրինակի վրա կատարում է 

«Ընդունված է` բողոքարկման հանձնաժողով ներկայացնելու համար» նշումը և 

վերադարձնում դիմորդին. 

3) պատասխանատու կազմակերպիչը գրում է բացատրություն` այն կցելով 

բողոք-դիմումին, և հանձնում կենտրոնի ղեկավարին. 

4) կենտրոնի ղեկավարը, ստանալով պատասխանատու կազմակերպչի 

բացատրությունն ու դիմորդի բողոք-դիմումը, առանձին ծրարով, համապատասխան 

արձանագրության հետ միասին ներկայացնում է ԳԹԿ. 

5)  բողոքարկման հանձնաժողովը չի քննարկում բողոք-դիմում` 

ա. դիմորդի կողմից իր մեղքով քննական հրահանգների չկատարման 

հետևանքով առաջացած թերությունների վերաբերյալ,  

բ. դիմորդի կողմից պատասխանների ձևաթղթի լրացման ընթացքում թույլ 

տրված վրիպումների կամ սխալների վերաբերյալ. 

6) բողոքարկման հանձնաժողովը, քննարկելով բողոք-դիմումը, այն համարում է 

հիմնավոր, եթե գտնում է, որ բողոք-դիմումում շարադրված հանգամանքները դիմորդի 

կողմից առաջադրանքների ոչ լիարժեք կատարման պատճառ են դարձել. 

7) բողոքարկման հանձնաժողովը բողոք-դիմումի վերաբերյալ որոշում է 

ընդունում բաց քվեարկությամբ, ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Ձայների 

հավասարության դեպքում բողոքարկման հանձնաժողովի նախագահն ունի վճռորոշ 

ձայն. 

8) բողոքը հիմնավոր համարելու դեպքում բողոքարկման հանձնաժողովը 

որոշում է ընդունում դիմորդին թույլատրել մասնակցելու երկրորդ փուլի միասնական 

քննությանը: 

51. Միասնական քննությունների արդյունքների հետ անհամաձայնության 

բողոքարկումը անց է կացվում հետևյալ կերպ. 

1) միասնական քննության արդյունքի հետ անհամաձայնության դեպքում 

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

դիմումը անձամբ հանձնել քննական կենտրոնի պատասխանատու օպերատորին:       

Պատասխանատու օպերատորն ստացված բողոք-դիմումները ԳԹԿ է ուղարկում 

բողոքարկման ժամկետի ավարտից հետո՝ 24 ժամվա ընթացքում. 
2) բողոք-դիմումի քննարկման արդյունքում կարող է ընդունվել որոշում՝ 

քննության արդյունքի պահպանման, բարձրացման կամ իջեցման մասին: Բողոքարկման 

հանձնաժողովի ընդունած որոշման հիման վրա առաջին փուլի միասնական 

քննությունների բողոքարկման արդյունքները հրապարակվում են տվյալ փուլի վերջին 

քննության բողոքարկման ավարտից հետո եռօրյա ժամկետում, իսկ միասնական 

քննությունների երկրորդ փուլի բողոքարկման արդյունքները հրապարակվում են տվյալ 

փուլի վերջին քննության ավարտից հետո՝ եռօրյա ժամկետում: 

 

4. ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ, ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԸ 

 

52. Ներբուհական ընդունելության քննությունների (այսուհետ՝ ներբուհական 

քննություններ) օրերն ըստ առարկաների հաստատում է ԳԹԿ-ի տնօրենը: 

Ներբուհական ընդունելության քննությունների անցկացման համար ԳԹԿ-ի տնօրենի 

հրամանով մինչև տվյալ տարվա հունիսի 10-ը ստեղծվում են առարկայական քննական 

հանձնաժողովներ (այսուհետ` քննական հանձնաժողով): 

53. Քննական հանձնաժողովները կազմված են նախագահից, նախագահի 

տեղակալից և անդամներից: 

54. Քննական հանձնաժողովը կազմում է քննական տոմսերը, տարբերակները և 

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

կնքվում են բուհի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարի կողմից: 

55. Ներբուհական քննության արձանագրությունը պարտադիր կերպով 

ստորագրում է քննական հանձնաժողովի նախագահը: 

56. Ներբուհական բանավոր քննության գնահատականը դիմորդին հայտնվում է 

նրա պատասխանի ավարտից անմիջապես հետո: Դիմորդն իրավունք ունի բանավոր 

քննության գնահատականը բողոքարկելու՝ դիմելով քննական հանձնաժողովի 

նախագահին՝ մինչև քննասենյակից դուրս գալը:  

57. «Գծագրություն», «Գծանկար», «Գունանկար», «Նկարչություն», «Կոմպոզիցիա», 

առարկաների քննությունների արդյունքների բողոքարկումը անց է կացվում հետևյալ 

կերպ. 
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1)  դիմորդը կարող է բողոքարկել իր գնահատականը ներբուհական գրավոր 

քննությունների գնահատականների ցուցակները փակցնելու հաջորդ օրը` ժամը 9։00-

18։00-ի ընթացքում. 

2) բողոքարկման համար դիմորդը դիմում է ներկայացնում պատասխանատու 

քարտուղարին. դիմումների ընդունման ժամկետի ավարտից հետո պատասխանատու 

քարտուղարը դիմումները հանձնում է քննական հանձնաժողովի նախագահին. 

3) դիմումում նշվում է ներբուհական գրավոր քննական աշխատանքի այն 

հատվածը, որի գնահատման հետ դիմորդը համաձայն չէ. 

4) բողոքարկման ժամանակ հանձնաժողովը վերանայում է միայն դիմորդի 

կողմից նշված հատվածը (հատվածները), մյուս հատվածների վերանայումը և 

վերագնահատումը չի թույլատրվում. 

5) քննական հանձնաժողովի նախագահը և հանձնաժողովի` բողոքարկված 

ներբուհական գրավոր քննության քննական աշխատանքը ստուգած անդամը քննարկում 

են ներբուհական գրավոր քննական աշխատանքի բողոքարկված հատվածը` դիմորդի և 

նրա կողմից հրավիրված մասնագետի հետ. 

6) բողոքարկված ներբուհական գրավոր քննության քննական աշխատանքի 

գնահատականը կարող է բարձրացվել, իջեցվել կամ չփոփոխվել. 

7) բողոքարկման արդյունքները լրացվում են գնահատման էջի 

համապատասխան մասում, պարտադիր գրախոսվում քննական հանձնաժողովի 

նախագահի կողմից և հանձնվում պատասխանատու քարտուղարին. 

8) ներբուհական գրավոր քննության քննական աշխատանքի բողոքարկման 

արդյունքը ոչ ուշ, քան եռօրյա ժամկետում հրապարակվում է ներբուհական գրավոր 

քննության քննական կենտրոնում. 

9) ներբուհական գրավոր քննության բողոքարկված քննական աշխատանքի 

վերագնահատման հետ անհամաձայնության դեպքում բողոքարկման արդյունքի 

հրապարակման հաջորդ օրը ժամը 9։00-18։00-ի ընթացքում դիմորդը կարող է դիմել 

ԳԹԿ-ի բողոքարկման հանձնաժողովին. 

10)  ԳԹԿ-ի բողոքարկման հանձնաժողովի կողմից հրավիրված փորձագետը, որը 

պետք է ունենա տվյալ առարկայից առնվազն հինգ տարվա մանկավարժական 

գործունեության փորձ և համապատասխան մասնագիտության գիտական աստիճան, 

ներկայացնում է եզրակացություն, որի հիման վրա բողոքարկման հանձնաժողովը 

մեկօրյա ժամկետում ընդունում է վերջնական որոշում՝ գնահատականը բարձրացնելու, 

իջեցնելու կամ նույնը թողնելու մասին. 

11) սույն կետի 10-րդ ենթակետով նախատեսված բողոքարկման ընթացքում 

վերանայվում է ներբուհական գրավոր աշխատանքի միայն բողոքարկված մասը. 

12) գնահատականի փոփոխման դեպքում բողոքարկման հանձնաժողովի 

նախագահի ստորագրությամբ կազմվում է համապատասխան արձանագրություն: 

58. Հարգելի պատճառով ներբուհական քննությանը չներկայացած դիմորդներն 

ընդունող հանձնաժողով են ներկայացնում դիմում և բացակայությունը հիմնավորող 

փաստաթղթեր: Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարն ընդունում է 

դիմումները, ստուգում և փաստաթղթերը ներկայացնում բողոքարկման հանձնաժողով` 

լրացուցիչ քննության թույլատրելու համար: 

59. Ներբուհական քննության ընթացքում հիվանդության պատճառով քննությունն 

ընդհատած դիմորդի վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն հանձնաժողովի 

նախագահի, ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարի ու ԳԹԿ-ի 

ներկայացուցչի կողմից: Քննական հանձնաժողովի նախագահն արձանագրությունը 

ներկայացնում է ԳԹԿ-ի բողոքարկման հանձնաժողով` քննության ավարտից 

անմիջապես հետո: Բողոքարկման հանձնաժողովն արձանագրության հիման վրա 

որոշում է ընդունում քննությունն ընդհատած դիմորդին լրացուցիչ քննության 

թույլատրելու և օր նշանակելու մասին: 

60. Տվյալ առարկայի քննությունների վերջին օրը բացակայած կամ քննությունն 

ընդհատած դիմորդները չեն կարող հանձնել այդ քննությունը: 

 

5. ԲՈՒՀԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ 

 

61. Բուհերի՝ ըստ անվճար և վճարովի ուսուցման համակարգերի ընդունելության 

մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ հիմնական և  թափուր տեղերի (լրացուցիչ): 

Միասնական և կենտրոնացված  քննությունների արդյունքներով մրցույթն անցկացվում 

է ԳԹԿ-ում, իսկ ներբուհական քննությունների արդյունքներով՝ համապատասխան 

բուհում:  

62. Դիմորդն անվճար և վճարովի ուսուցմամբ հայտագրած համապատասխան 

մասնագիտության մրցույթին մասնակցում է մրցութային քննություններից ստացած 
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դրական միավորների գումարով` հարյուրերորդական մասի պահպանմամբ: Բուհ 

ընդունված դիմորդների ցուցակը կազմվում է մասնագիտության համար սահմանված 

ընդունելության մրցութային քննություններից ստացած միավորների գումարի նվազման 

կարգով: Անհրաժեշտ է նաև, որ  ցանկի տվյալ մասնագիտության նշված մեկ 

աստղանիշով (*) ընդունելության ոչ մրցութային քննությունից դիմորդն ունենա դրական 

միավոր: Ընդունելության ոչ մրցութային քննության արդյունքն է դիմորդի՝ տվյալ 

առարկայից պետական ավարտական քննության գնահատականը, իսկ պետական 

ավարտական քննական  գնահատականի բացակայության  դեպքում՝ տարեկան 

գնահատականը: 

63. Ընդունելության քննությունները գնահատվում են 20 միավորային 

համակարգով: Բոլոր միավորները գնահատվում են հարյուրերորդական մասի 

պահպանմամբ` տվյալ առարկայի գնահատման չափանիշներով սահմանված քայլերին 

համապատասխան: Միասնական քննություններում դրական են համարվում 7,5 և 

բարձր միավորները: Ներբուհական քննությունների համար դրական են համարվում ութ 

և բարձր միավորները: 

64. Մասնագիտության մրցույթն անցկացվում է ընդունելության դիմում-հայտի 

առաջին տողով ընտրված բուհի՝ անվճար և վճարովի ուսուցման հայտի 

գերակայությամբ: 

65. Առաջին հայտագրված բուհի մրցույթով չանցած դիմորդների համար մրցույթն 

անցկացվում է ընդունելության դիմում-հայտում հայտագրված բուհերի 

հերթականությանը համապատասխան, եթե նշված բուհի տվյալ մասնագիտության 

համար առկա են թափուր տեղեր: 

66. Ընդունելության դիմում-հայտում հայտագրված մասնագիտության որևէ բուհի 

(ըստ հայտագրման հերթականության) ընդունված դիմորդը չի մասնակցում 

հայտագրված հաջորդ բուհերի մրցույթին: Իսկ չընդունված դիմորդը ըստ 

հերթականության մասնակցում է հաջորդ բուհերի մրցույթին: 

67. Անվճար տեղերի մրցույթին դիմորդը կարող է մասնակցել միայն 

ընդունելության քննությունների արդյունքներով՝ բացի Արցախի պետական 

համալսարանի և Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի «●» նշանով նշված 

մասնագիտություններից: Արցախի պետական համալսարանի և Շուշիի 

տեխնոլոգիական համալսարանի  «●» նշանով նշված մասնագիտությունների անվճար 

ուսուցման համակարգի մրցույթին կարող են մասնակցել նաև այն դիմորդները, ովքեր 

մասնագիտությունների և քննությունների ցանկում երկու աստղանիշերով նշված 

առարկաների համար որպես մրցութային գնահատական ընդունելության դիմում-

հայտում նախապես հայտագրել են միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ միջին 

մասնագիտական կամ նախնական մասնագիտական ուսումնական հաստատության 

ավարտական փաստաթղթի` պետական ավարտական քննությունների 

գնահատականները, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի 

բացակայության դեպքում` տարեկան գնահատականը. առաջնահերթությունը տրվում է  

այն դիմորդներին, ովքեր մրցույթին մասնակցում են երկու առարկաներից միասնական 

քննությունների արդյունքներով: 

68. Վճարովի տեղերի մրցույթին դիմորդը կարող է մասնակցել և ընդունելության 

քննությունների արդյունքներով, և բուհերի ընդունելության քննությունների ցանկում 

երկու աստղանիշով (**) նշված առարկայի համար՝ որպես մրցութային գնահատական 

ընդունելության դիմում-հայտում հայտագրված միջնակարգ կրթության ատեստատի 

կամ միջին մասնագիտական, կամ նախնական մասնագիտական ուսումնական 

հաստատության ավարտական փաստաթղթի պետական ավարտական քննության 

գնահատականով, իսկ պետական ավարտական քննական գնահատականի 

բացակայության դեպքում՝ տարեկան գնահատականով: Վճարովի տեղերի մրցույթին 

առաջնահերթությունը տրվում է ընդունելության մրցութային  առավել թվով 

քննություններ հանձնած դիմորդներին: Նույն քանակի ընդունելության քննություն 

հանձնած և երկու աստղանիշով (**) առարկայի համար ավարտական փաստաթղթի 

գնահատականը ներկայացրած դիմորդների դեպքում առավելությունը տրվում է 

ընդունելության քննությունից ավելի բարձր միավոր ունեցող դիմորդին, իսկ 

ընդունելության քննությունից հավասար միավորների առկայության դեպքում 

առավելությունը տրվում է ավարտական փաստաթղթում երկու աստղանիշով (**) 

առարկայից առավել բարձր միավոր ունեցողին: 

69. Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհերում Արցախի 

Հանրապետությանը հատկացված նպատակային անվճար տեղերի մրցույթին 

մասնակցում են Արցախի Հանրապետությունում գրանցում ունեցող և Արցախի 

Հանրապետության ուսումնական հաստատություններն ավարտած դիմորդները, նաև 

մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը Արցախի Հանրապետության ուսումնական 
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հաստատությունների 12-րդ դասարաններում սովորող աշակերտները, ովքեր նախօրոք, 

ըստ հաստատված կարգի, հայտագրված են եղել համապատասխան 

մասնագիտությանը և հավաքել են տվյալ բուհի համար սահմանված ընդունելության 

քննությունների առավելագույն դրական միավորների հանրագումարի առնվազն 75%-ը: 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհերում Արցախի Հանրապետությանը 

հատկացված նպատակային անվճար տեղերի դիմորդների և նրանց ծնողների հետ 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝ ի դեմս համապատասխան պետական 

մարմինների, կնքում է պայմանագիր՝ բուհն ավարտելուց հետո Արցախի 

Հանրապետությունում մասնագիտությամբ պարտադիր աշխատելու վերաբերյալ: 

70. Ընդունելության մրցութային առարկաների քննություններից գումարային 

հավասար միավորների դեպքում, ըստ հերթականության, առավելություն է տրվում` 

1)  բոլոր տարիների մեդալակիր դիմորդներին. 

2)  ներբուհական քննություններ հանձնած արվեստի գծով միջազգային և 

հանրապետական մրցույթների հաղթողներին՝ դիմում-հայտում համապատասխան 

մասնագիտություն հայտագրելու դեպքում. 

3) հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 10-12-րդ 

դասարաններում սովորելու ընթացքում դպրոցականների հանրապետական 

առարկայական օլիմպիադաների առաջին կարգի դիպլոմ ստացած դիմորդներին, եթե 

այն համապատասխանում է տվյալ մասնագիտության ընդունելության քննությանը. 

4) պետական ավարտական քննություններից միջին թվաբանական առավել 

բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին. 

5) տվյալ մասնագիտությանը համապատասխան միջին մասնագիտական 

կրթություն ստացած դիմորդներին: 

71. Բուհերի այն մասնագիտությունների գծով, որոնց քննությունների 

անվանացանկում առարկաները նշված են երկու աստղանիշով (**), մրցույթին 

մասնակցելու համար պետական ավարտական  քննությունների և տարեկան 

գնահատականները 20 միավորանոց համակարգին հավասարեցվում են հետևյալ կերպ. 

1) 10 միավորային համակարգով տարեկան գնահատականները համապատաս-

խանաբար հավասարեցվում են հետևյալ միավորներին. 

ա. «4»-ը   համարժեք է   9 միավորին. 

բ. «5»-ը   համարժեք է   11 միավորին. 

գ. «6»-ը   համարժեք է   13 միավորին. 

դ. «7»-ը   համարժեք է   15 միավորին. 

ե. «8»-ը   համարժեք է   17 միավորին. 

զ. «9»-ը   համարժեք է   19 միավորին. 

է. «10»-ը  համարժեք է   20 միավորին. 

2) միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ համապատասխան ավարտական 

փաստաթղթի 5 միավորային համակարգով գնահատված տարեկան, քննական 

գնահատականները համապատասխանաբար հավասարեցվում են հետևյալ 

միավորներին. 

ա. «3»-ը համարժեք է 13 միավորին. 

բ. «4»-ը համարժեք է 17 միավորին.  

գ. «5»-ը համարժեք է 20 միավորին։ 

 72. Ընդունելության քննությունները դրական միավորներով հանձնելու դեպքում, 

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին, մրցույթից դուրս 

ընդունվում են Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների ծնողները, 

ամուսինը (կինը), մինչև 27 տարեկան զավակները, ժամկետային զինվորական 

ծառայության պարտականությունները կատարելիս հաշմանդամ դարձած 

քաղաքացիները` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի 

Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունների, Արցախի 

Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, Արցախի 

Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության և Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության 

ծառայության կողմից տված տեղեկանքների: 

73. Վճարովի համակարգի համար առնվազն անցումային միավորներ հավաքելու 

դեպքում անվճար ուսուցման համակարգ են ընդունվում` 

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

հաշմանդամ երեխաները. 

2) առանց ծնողական խնամքի մնացած մինչև 23 տարեկան երեխաները: 
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74. Մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերում պարտադիր 

ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած և զորացրված դիմորդները՝ 

զորացրվելուց հետո, մեկ տարվա ընթացքում ընդունելության քննությունները դրական 

միավորներով հանձնելու դեպքում` 

1) ընդհանուր մրցույթից դուրս (առանձին մրցույթով) անվճար ուսուցմամբ 

ընդունվում են՝ ըստ մասնագիտությունների` Արցախի Հանրապետության 

կառավարության կողմից հաստատված տեղերի։ Մրցութային հավասար միավորների 

դեպքում մրցույթը իրականացվում է սույն կարգի 70-րդ կետի պահանջների համաձայն. 

2) տվյալ մասնագիտությունից Արցախի Հանրապետության կառավարության 

կողմից բանակից զորացրվածների համար անվճար տեղեր հատկացված չլինելու 

դեպքում անվճար ուսուցման մրցույթին մասնակցում են ընդհանուր հիմունքներով. 

3) անվճար ուսուցման մրցույթից դուրս մնալու դեպքում բուհի նույն 

մասնագիտության վճարովի ուսուցման համակարգ ընդունվում է մրցույթից դուրս: 

75. Առանց ընդունելության քննությունների Արցախի Հանրապետության 

կառավարության կողմից հատկացված պահուստային տեղերի հաշվին բուհ են 

ընդունվում միջնակարգ դպրոցի հանրակրթական առարկաների գծով, կրթության 

կառավարման պետական լիազոր մարմնի կողմից ճանաչված, միջազգային 

օլիմպիադաների անհատական մրցանակակիրները, ինչպես նաև տարբեր մարզաձևերի 

գծով աշխարհի և Եվրոպայի առաջնությունների, օլիմպիական խաղերի 

մեդալակիրները՝ մրցանակն ստանալուց հետո երեք տարվա ընթացքում 

ընդունելության դիմում-հայտում համապատասխան մասնագիտություն հայտագրելու 

դեպքում: 

76. Հանրապետական ընդունող հանձնաժողովը բուհերի ընդունելության 

մրցույթի հիմնական փուլի արդյունքները հաստատում է մինչև տվյալ տարվա հուլիսի 

18-ը: 

77. Ներբուհական քննությունների արդյունքներով ընդունելության մրցույթն 

անցկացվում է համապատասխան բուհում և հաստատվում է հանրապետական 

ընդունող հանձնաժողովում, որից հետո համապատասխան բուհի ռեկտորը 

հրամանագրում է ուսանողներին: 

78. Հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի կողմից ընդունելության 

քննությունների հիմնական փուլի մրցույթի արդյունքները հաստատվելուց հետո, 

բուհերում մասնագիտությունների թափուր տեղերի առկայության դեպքում, 

ընդունելության քննություններից դրական միավորներ ստացած, սակայն մրցույթից 

դուրս մնացած դիմորդները կարող են մասնակցել թափուր տեղերի մրցույթին: Թափուր 

տեղերի մրցույթին մասնակցելու համար դիմորդները մասնագիտությունների նշումով 

նոր դիմում-հայտը ԳԹԿ են ուղարկում էլեկտրոնային (առցանց) եղանակով հուլիսի 19-

ից մինչև հուլիսի 26-ը, ժամը 18.00:  

79. Դիմորդները ընդունելության դիմում-հայտում իրենց ընտրությամբ և 

ցանկացած հաջորդականությամբ հայտագրում են թափուր տեղեր ունեցող 

մասնագիտությունները՝ ըստ ուսուցման անվճար և  վճարովի համակարգերի: 

80. Համաձայն ընդունելության դիմում-հայտի՝ դիմորդը կարող է մասնակցել մեկ 

կամ մի քանի բուհերի մինչև երկու անվճար և մինչև վեց վճարովի 

մասնագիտությունների թափուր տեղերի մրցույթին, եթե ընտրած մասնագիտության 

համար պահանջվող ընդունելության մրցութային քննություններից ունի դրական 

միավորներ: 

81. Թափուր տեղերի մրցույթի անցկացման ժամանակ նախապատվությունը 

տրվում է տվյալ մասնագիտության ընդունելության մրցութային քննություններից 

առավել բարձր միավոր ունեցող դիմորդին: 

82. Թափուր տեղերի ընդունելության դիմում-հայտում հայտագրված որևէ 

մասնագիտությամբ (ըստ հայտագրված հերթականության) ընդունված դիմորդը չի 

մասնակցում հայտագրված հաջորդ մասնագիտությունների մրցույթին, իսկ չընդունված 

դիմորդը ըստ հերթականության մասնակցում է հաջորդ մասնագիտությունների 

մրցույթին: 

83. Հանրապետական ընդունող հանձնաժողովը բուհերում թափուր տեղերի 

մրցույթի արդյունքները հաստատում է հուլիսի 30-ին: 

84. Դիմորդը բուհ ընդունվելուց հետո ներկայացնում է՝ 

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

2) 1 լուսանկար (3 x 4  չափսի). 

3) անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագիր, նույնականացման քարտ, 

ծննդյան վկայական) բնօրինակը. 

4) զինվորական գրքույկ (բնօրինակը)՝ առկայության դեպքում. 
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5) սույն կարգի 71-74-րդ կետերով սահմանված արտոնություններից օգտվող 

դիմորդները ներկայացնում են տվյալ արտոնություններից օգտվելու իրավունքը 

հավաստող փաստաթղթեր. 

6) միջազգային և հանրապետական մրցույթների դիպլոմները. 

7) ներբուհական յուրաքանչյուր քննության մասնակցելու, ինչպես նաև 

փաստաթղթեր ընդունելու և ձևակերպելու համար 1500-ական դրամ վճարելու 

վերաբերյալ անդորրագիրը: Սույն կարգի 71-րդ և 72-րդ կետերով սահմանված 

արտոնություններից օգտվող դիմորդները ազատվում են նշված վճարից: 

 

6. ԲՈՒՀԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ  

ԸՆԴՈՒՆՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ 

 

85. Բուհերի ընդունելության հանրապետական ընդունող հանձնաժողովը 

կազմված է 11 անդամից: Հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի նախագահը 

նախարարն է: Հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են 

նախարարի տեղակալը, Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի 

ներկայացուցիչը, Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության 

ներկայացուցիչը, ԳԹԿ-ի տնօրենը, բուհերի ռեկտորները և պատասխանատու 

քարտուղարը: Հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի կազմը հաստատում է 

նախարարը: 

86. Հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի որոշմամբ` 

1) հաստատվում են անվճար և վճարովի ուսուցման համակարգի մրցույթների 

արդյունքները. 

2) հաստատվում են սույն կարգի 72-75-րդ կետերին համապատասխան 

արտոնություններից օգտվող դիմորդների ընդունելության արդյունքները. 

3) վերաբաշխվում են մրցույթի արդյունքներով անվճար, վճարովի ուսուցման 

համակարգում թափուր մնացած տեղերը, ինչպես նաև անվճար, վճարովի համակարգի 

պահուստային տեղերը: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ  ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                             Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

4 մայիսի 2021թ.                                                          N 410-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 
ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ  

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

 ՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՑԱՆԿԸ, ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ  ՁԵՎՈՎ  ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ 

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ  ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐԸ` ԸՍՏ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Կրթության մասին» օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասն 

ու «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» օրենքի 

5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետը՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Հաստատել՝ 

1) Արցախի պետական համալսարանի 2021-2022 ուսումնական տարվա 

ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտությունների, անվճար և 

վճարովի ուսուցման տեղերի  ցանկը` համաձայն N 1 հավելվածի.  

2) Արցախի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների` 2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելության՝ 

պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ 

փոխհատուցմամբ (անվճար) և բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման 

իրավունքներով (վճարովի) առկա և հեռակա ուսուցման մագիստրոսի 

կրթական ծրագրով տեղերն՝ ըստ մասնագիտությունների` համաձայն N 2 

հավելվածի:  

2. Թույլատրել Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի նախարարությանը` պահուստային տեղերի բաշխումը և 

ըստ հաստատությունների թափուր մնացած տեղերի վերաբաշխումն 

իրականացնել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին 

տրամադրված տեղերի շրջանակում: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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Հավելված N 1   

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021 թվականի մայիսի 4-ի N 410-Ն որոշման 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  

ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

  ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐԻ 

Դասիչը Մասնագիտության անվանումը 

Անվճար 

ուսուցման 

տեղերը 

Վճարովի 

ուսուցման 

տեղերը 

Ա.04.02 Տեսական ֆիզիկա 1 - 

Է.00.04 Ազգագրություն (ազգաբանություն) 1 - 

Ը.00.03 Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում 1 - 

Ժ.01.03 Ռուս գրականություն 2 - 

Ժ.01.05 Բանահյուսություն 1 - 

Ժ.01.06 Ժուռնալիստիկա 2 - 

Ժ.02.04 Սլավոնական լեզուներ 1 - 

ԺԳ.00.01 Մանկավարժության տեսություն և պատմություն 1 - 

ԺԷ.00.04 Արվեստի տեսություն և պատմություն 1 - 

ԻԴ.03.01 Աշխարհագրություն 1 - 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  12 - 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի մայիսի 4-ի N 410-Ն որոշման 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ  ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ 

ԼՐԻՎ  ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ  (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ  ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ  ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ  

ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐՈՎ ՏԵՂԵՐՆ` ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

1. ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
 

 

 

Դասիչը 

 

 

 

Մասնագիտությունը,  

կրթական ծրագիրը 

 

Առկա 

Պետության կողմից 

ուսանողական 

նպաստների ձևով 

ուսման վարձի լրիվ 

փոխհատուցմամբ 

(անվճար) տեղերը 

Բուհի կողմից 

ուսման վարձի 

մասնակի զեղչի 

կիրառման  

իրավունքներով  

 (վճարովի) 

տեղերը 

011401.00.7 Մասնագիտական 

մանկավարժություն 

  

011401.05.7 Մաթեմատիկա 7 13 

022201.00.7 Պատմություն    

 022201.02.7 Հայոց պատմություն 7 13 

023101.00.7 Հայոց լեզու և գրականություն   

 023101.01.7 Հայոց լեզու և 

գրականություն 

7 13 

023102.00.7 Օտար լեզու և գրականություն   

 023102.01.7  Ռուսաց լեզու և 

գրականություն 

7 13 

023102.02.7  Անգլերեն  լեզու և 

գրականություն 

7 13 

031301.00.7 Հոգեբանություն   

 031301.01.7 Հոգեբանություն 7 13 

041301.00.7 Կառավարում   

 041301.01.7 Կառավարում 7 13 

042101.00.7 Իրավագիտություն   

 042101.04.7 Քրեական իրավունք և 

դատավարություն 

7 13 

051101.00.7 Կենսաբանություն   

 051101.01.7 Կենսաբանություն 7 13 

061104.00.7 Տեղեկատվական համակարգեր   

 061104.03.7 Կառավարման 

տեղեկատվական համակարգեր 

7 13 

 Պահուստային տեղեր 7 13 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 77 143 

 

2. «ՇՈՒՇԻԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

  Առկա Հեռակա 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

Դասիչը Մասնագիտությունը, կրթական 

ծրագիրը 

 

Պ
ե

տ
ո

ւթ
յա

ն
 կ

ո
ղ

մ
ի

ց
 ո

ւս
ա

ն
ո

-

ղ
ա

կ
ա

ն
 ն

պ
ա

ս
տ

ն
ե

ր
ի

 ձ
և

ո
վ

 

ո
ւս

մ
ա

ն
 վ

ա
ր

ձ
ի

 լ
ր

ի
վ

 փ
ո

խ
հ

ա
տ

ո
ւց

-

մ
ա

մ
բ 

(ա
ն

վ
ճ

ա
ր

) 
տ

ե
ղ

ե
ր

ը
 

Բ
ո

ւհ
ի

 կ
ո

ղ
մ

ի
ց

 ո
ւս

մ
ա

ն
 վ

ա
ր

ձ
ի

 

մ
ա

ս
ն

ա
կ

ի
 զ

ե
ղ

չի
 կ

ի
ր

ա
ռ

մ
ա

ն
  

ի
ր

ա
վ

ո
ւն

ք
ն

ե
ր

ո
վ

 (
վ

ճ
ա

ր
ո

վ
ի

) 

տ
ե

ղ
ե

ր
ը

 

Բ
ո

ւհ
ի

 կ
ո

ղ
մ

ի
ց

 ո
ւս

մ
ա

ն
 վ

ա
ր

ձ
ի

 

մ
ա

ս
ն

ա
կ

ի
 զ

ե
ղ

չի
 կ

ի
ր

ա
ռ

մ
ա

ն
  

ի
ր

ա
վ

ո
ւն

ք
ն

ե
ր

ո
վ

 (
վ

ճ
ա

ր
ո

վ
ի

) 

տ
ե

ղ
ե

ր
ը

 

041801.00.7 Ագրոբիզնես    

 041801.01.7 Ագրոբիզնես 2 15 10 

061105.00.7 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ    

 061105.01.7  Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաներ 

2 10 10 

071301.00.7 Էներգետիկա    

 071301.03.7 Էլեկտրաէներգետիկա 2 10 - 

071403.00.7 Ռադիոտեխնիկա և կապ    

 071403.01.07 Ռադիոտեխնիկա 2 10 10 

071601.00.7 Տրանսպորտային համակարգեր    

 071601.03.7 Փոխադրումների 

 և ճանապարհային երթևեկության  

կազմակերպում և կառավարում 

2 10 10 

071602.00.7 Գյուղատնտեսական 

արտադրության մեքենայացում, 

մեքենաներ և սարքավորումներ  

   

 071602.01.7 Գյուղատնտեսության 

մեքենայացում 

2 10 10 

072101.00.7 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա    

 072101.01.7 Պարենամթերքի 

տեխնոլոգիա 

2 10 10 

073101.00.7 Ճարտարապետություն    

 073101.01.7 Ճարտարապետություն 4 10 - 

073102.00.7 Քաղաքային տնտեսություն    

 073102.01.7  Քաղաքային 

տնտեսություն 

2 10 10 

073201.00.7 Շինարարություն    

 073201.01.7 Արդյունաբերական և 

քաղաքացիական շինարարություն 

2 10 10 

073201.03.7 Ջրային համակարգերի 

շինարարություն և շահագործում 

2 10 10 

073201.09.7 Տրանսպորտային 

ուղիների շինարարություն և 

շահագործում 

2 10 - 

081101.00.7 Ագրոնոմիա    

 081101.01.7 Ագրոնոմիա  2 10 10 

084101.00.7 Անասնաբուժություն    

 084101.01.7 Անասնաբուժություն 2 10 - 

 Պահուստային տեղեր 5 - - 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 35 145 100 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

4 մայիսի 2021թ.                                                          N 411-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 568-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 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 լրացումները և փոփոխությունները՝ 

1) 7.1-ին կետում «ամսական» բառից հետո լրացնել «, եռամսյակային» 

բառը, իսկ «հաջորդ ամսվա (» բառերից հետո լրացնել «եռամսյակայինի 

դեպքում՝ երրորդ ամսվա, իսկ» բառերը. 

2) 10-րդ կետում «ամսական» բառից հետո լրացնել «, եռամսյակային» 

բառը. 

3) 18-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«18. Մասնակի մարումների բացակայության դեպքում արժեկտրոնային 

պարտատոմսերի գինը հաշվարկվում է՝ համաձայն հետևյալ բանաձևի՝ 

  

 
  որտեղ` 

 
 

 
 

FV-ն պարտատոմսի անվանական արժեքն է, 

DP-ն պարտատոմսի ամբողջ գինն է (ներառված կուտակված 

տոկոսագումարը), 

CP-ն պարտատոմսի մաքուր գինն է (առանց կուտակված 

տոկոսագումարի), 

C-ն արժեկտրոնի տարեկան եկամտաբերությունն է (%), 

Y-ը եկամտաբերությունն է (%), 

DSC-ն գործարքի վերջնահաշվարկի ամսաթվից մինչև առաջիկա 

արժեկտրոնի վճարումը մնացած փաստացի օրերի թիվն է, 

E-ն 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, 

A-ն նախորդ արժեկտրոնի վճարման օրվանից մինչև վերջնահաշվարկի 

ամսաթիվը փաստացի օրերի թիվն է, իսկ առաջին արժեկտրոնի փուլում 
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գտնվելու դեպքում՝ թողարկման ամսաթվից մինչև գործարքի 

վերջնահաշվարկի ամսաթիվը փաստացի օրերի թիվը, 

N-ն այդ պահին մնացած արժեկտրոնների վճարումների թիվն է, 

-ն մեկ տարվա ընթացքում արժեկտրոնի հաշվարկման 

պարբերաշրջանների ընդհանուր թիվն է (ամսական պարբերականության 

դեպքում՝ 12, եռամսյակային՝ 4, կիսամյակային՝ 2):». 

4) 19-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«19. Մասնակի մարումների բացակայության դեպքում պարտատոմսերի 

արժեկտրոնի հաշվարկն իրականացվում է պարզ մեթոդով, որի դեպքում 

հավասարվում են փաստացի և հայտարարվող արժեկտրոնների չափերը՝ 

համաձայն հետևյալ կանոնի` 

 
որտեղ` 

A-ն արժեկտրոնի վճարվելիք գումարն է տասը Հայաստանի 

Հանրապետության լումայի ճշտությամբ` համաձայն թվաբանական կլորացման 

կանոնների, 

FV-ը պարտատոմսի անվանական արժեքն է, 

C-ն արժեկտրոնի տարեկան եկամտաբերությունն է, 

-ն մեկ տարվա ընթացքում արժեկտրոնի հաշվարկման 

պարբերաշրջանների ընդհանուր թիվն է (ամսական պարբերականության 

դեպքում՝ 12, եռամսյակային՝ 4, կիսամյակային՝ 2):». 

5) 19.1-ին, 19.2-րդ և 19.3-րդ կետերում «ամսական պարբերականության 

դեպքում՝ 12,» բառերից հետո հանել «իսկ» բառը և լրացնել «եռամսյակային՝ 4,» 

բառերը. 

6) 26-րդ կետում «յուրաքանչյուր ամսվա» բառերից հետո լրացնել «, 

երրորդ ամսվա» 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 

7 մայիսի 2021թ.                                                          N 416-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 29-Ի N 23-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 2013 

թվականի հունվարի 29-ի «Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության կողմից որոշ հիվանդություններով տառապող Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիներին դրամական օգնություն տրամադրելու 

կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 14-ի N 61 որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» N 23-Ն որոշմամբ հաստատված 

հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի 

հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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Հավելված   

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021  թվականի մայիսի 7-ի  N 416-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 

ՈՐՈՇ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՏԱՌԱՊՈՂ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ  

ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ 

  

1. Սույն կարգով սահմանվում են Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից որոշ հիվանդություններով տառապող 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին (այսուհետ՝ քաղաքացի) Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեի, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցների հաշվին դրամական օգնություն (այսուհետ` 

օգնություն) տրամադրելու հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից 

օգնություն տրամադրվում է քաղաքացու դիմումն ընթացքավորելու և քաղաքացուն 

օգնություն տրամադրելու նպատակով Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարի հրամանով հաստատված ներքին ընթացակարգով` 

1) բոլոր քաղաքացիների՝ 

ա. բացառությամբ սույն կետի 2-րդ ենթակետում նշված անձանց, 

կորոնարոգրաֆիայի, սրտի վիրահատությունների, կորոնար անոթների 

ստենտավորման, աորտայի անևրիզմաների պատռվածքների և շերտազատումների 

վիրահատությունների, սրտի ռիթմը վարող սարքի իմպլանտացիայի, կարդիովերտեր-

դեֆիբրիլատորի իմպլանտացիայի, աբլացիայի, Սիներակի (Վ.Կավա/V.Cava) ֆիլտրի 

տեղադրման անհրաժեշտ գումարի 50 տոկոսը, որը չպետք է գերազանցի 2 000 000 

(երկու միլիոն) ՀՀ դրամ գումարը, 

բ. նյարդավիրաբուժական ու ուռոլոգիական բժշկական օգնության և 

սպասարկման շրջանակներում նորագույն և թանկարժեք տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 

մատուցվող ծառայությունների, կյանքին վտանգ սպառնացող դեպքերում նորագույն և 

թանկարժեք տեխնոլոգիաների կիրառմամբ Արցախի Հանրապետությունում 

չիրականացվող վիրահատությունների, ցրված սկլերոզի բուժման նպատակով ձեռք 

բերված դեղորայքի անհրաժեշտ գումարի 50 տոկոսը, որը չպետք է գերազանցի 2 000 000 

(երկու միլիոն) ՀՀ դրամ գումարը, 

գ. չարորակ նորագոյացությունների՝ բուժման նպատակով ձեռք բերված 

դեղորայքի (հակաուռուցքային), varian (վարիան) համալիրով հեռահար 3D կոնֆորմալ 

ճառագայթային բուժման, արյան բաղադրիչների, ձայնալարի պրոթեզավորման, 

բարդությունների ժամանակ էնդովիրաբուժական կորեկցիայի, ուռուցքային 

վիրահատությունների, ռադիոյոդթերապիայի, պոզիտրոն-էմիսիոն տոմոգրաֆիայի և 

պորտակատի տեղադրման անհրաժեշտ գումարի 100 տոկոսը, որը չպետք է գերազանցի 

4 000 000 (չորս միլիոն) ՀՀ դրամ գումարը, 

դ. Ակնաբանական ու վնասվածքաբանական բժշկական օգնության և 

սպասարկման շրջանակներում նորագույն և թանկարժեք տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 

մատուցվող ծառայությունների, ծնկան հոդի սրսկման նպատակով ձեռք բերված 

դեղորայքի, վիրուսային հեպատիտ Բ-ի և Ց-ի հիվանդությամբ տառապող անձանց 

հետազոտությունների ու բուժման նպատակով ձեռք բերված հակավիրուսային 

դեղորայքի անհրաժեշտ գումարի 50 տոկոսը, որը չպետք է գերազանցի 1 000 000 (մեկ 

միլիոն) ՀՀ դրամ գումարը. 

2) Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված՝ կենսաթոշակի անցնելու 

կապակցությամբ պահեստ արձակված զինծառայողների, Հայրենական մեծ 

պատերազմի մասնակիցների և նրանց հավասարեցված ու Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության ժամանակ մարտական գործողություններին մասնակցած անձանց 

կորոնարոգրաֆիայի, սրտի վիրահատությունների, կորոնար անոթների 

ստենտավորման, աորտայի անևրիզմաների պատռվածքների և շերտազատումների 

վիրահատությունների, սրտի ռիթմը վարող սարքի իմպլանտացիայի, կարդիովերտեր-

դեֆիբրիլատորի իմպլանտացիայի, աբլացիայի, Սիներակի (Վ.Կավա/V.Cava) ֆիլտրի 

տեղադրման ու խոշոր հոդերի վիրահատության ժամանակ կիրառվող էնդոպրոթեզի 

անհրաժեշտ գումարի 100 տոկոսը. 
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3) մինչև 18 տարեկան անձանց բուժման անհրաժեշտ գումարի 100 տոկոսը, որը 

չպետք է գերազանցի 2 000 000 (երկու միլիոն) ՀՀ դրամ գումարը. 

4)  2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սկսված 

պատերազմական գործողությունների ժամանակ վիրավորում ստացած անձանց 

բուժման անհրաժեշտ գումարի 100 տոկոսը, որը չպետք է գերազանցի 4 000 000 (չորս 

միլիոն) ՀՀ դրամ գումարը. 

5) 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սկսված 

պատերազմական գործողությունների հետևանքով մշտական բնակության վայրից 

տեղահանված անձանց բուժման անհրաժեշտ գումարի 100 տոկոսը, որը չպետք է 

գերազանցի 4 000 000 (չորս միլիոն) ՀՀ դրամ գումարը: 

3. Բացառիկ դեպքերում Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարի հրամանով հաստատված հանձնաժողովը կարող է օգնություն տրամադրել 

սույն կարգում չընդգրկված հիվանությունների բուժման դիմաց, որը չպետք է 

գերազանցի 4 000 000 (չորս միլիոն) ՀՀ դրամ գումարը: 

4. Օգնությունը տրամադրվում է Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարի հրամանով հաստատված հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա: 

 5. Տարվա ընթացքում քաղաքացուն օգնություն է տրամադրվում մեկ անգամ: 

Քաղաքացին տարվա ընթացքում մեկ անգամից ավելի օգնություն կարող է ստանալ 

միայն անհետաձգելի լուծում պահանջող` կյանքի դժվարին իրավիճակներում 

հայտնվելու դեպքում: 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

7 մայիսի 2021թ.                                                          N 427-Ն 

ք. Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.   
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 

թվականի հունիսի 27-ի N 350 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ասկերանի քաղաքային համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող քաղաքացու սեփականություն 

հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,1897 

հեկտար վարելահողը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային 

նշանակության՝ բնակելի կառուցապատման հողերի: 

2. Առաջարկել Ասկերանի քաղաքային համայնքի ղեկավարին՝ 

ապահովել հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին 

առկա կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի 

նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային արժեքն 

ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

«Հաստատում եմ» 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

7 մայիսի 2021թ.                                                          N 428-Ն 

ք. Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 

թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 665 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Մարտունու շրջանի Գիշիի գյուղական համայնքի հողերի 

օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, համայնքի 

վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 2,0 հեկտար 

արոտավայրը փոխադրել արդյունաբերության ընդերքօգտագործման և այլ 

արտադրական նպատակային նշանակության՝ ընդերքի օգտագործման հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

«Հաստատում եմ» 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

10 մայիսի 2021թ.                                                          N 431-Ն 

ք. Ստեփանակերտ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի 

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

մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածները՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1.  «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի 

մասին» օրենքի N 1 հավելվածի NN 1, 3.3, 3.5 աղյուսակներում և N 3 

հավելվածում կատարել վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 26-ի «Արցախի Հանրապետության 

2021 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների 

մասին» N 145-Ն որոշման N 2 հավելվածի NN 1, 3.3, 3.5 աղյուսակների և N 3 

հավելվածի ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն NN 1 և 2 

հավելվածների: 

2.  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի 

մարտի 29-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1    
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Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021  թվականի մայիսի 10-ի  N 431-Ն որոշման 

 

Աղյուսակ N 1 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ  

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

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

       (հազար դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական նշանով, 

իսկ նվազեցումները` փակագծերում) 

Առաջին 

 եռամ-

սյակ 

Առաջին 

 կիսամյակ 

Ինն  

ամիս 
Տարի 

    

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾԱԽՍԵՐ   

այդ թվում` 
(2 300,0) 1 430 000,0 50 000,0 - 

03       

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԴԱՏԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

- - - - 

 
1   

 

Հասարակական կարգ և 

անվտանգություն 
- - - - 

  
1 

 
Ոստիկանություն - (9 000,0) (13 500,0) (13 500,0) 

 
    01 

Հասարակական կարգի 

պահպանության 

ապահովում 

- (9 000,0) (13 500,0) (13 500,0) 

 
    

 
ԱՀ ոստիկանություն - (9 000,0) (13 500,0) (13 500,0) 

 
    02 

Պետավտոհամարանիշերի 

ձեռքբերում 
- 9 000,0 13 500,0 13 500,0 

 
    

 
ԱՀ ոստիկանություն - 9 000,0 13 500,0 13 500,0 

04     
 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
- 1 200 000,0 - - 

 
1   

 

Ընդհանուր բնույթի 

տնտեսական, առևտրային և 

աշխատանքի գծով 

հարաբերություններ 

- 1 000 000,0 - - 

 
  1 

 

Ընդհանուր բնույթի 

տնտեսական և առևտրային 

հարաբերություններ  

- 1 000 000,0 - - 

 
    05 

Աջակցություն Արցախի 

ներդրումային հիմնադրամին 
- 1 000 000,0 - - 

 
    

 

ԱՀ ֆինանսների 

նախարարություն  
1 000 000,0 - - 

 
2   

 

Գյուղատնտեսություն, ան-

տառային տնտեսություն, 

ձկնորսություն և որսոր-

դություն 

- 200 000,0 - - 

 
  1 

 
Գյուղատնտեսություն  - 200 000,0 - - 

 
    10 

Աջակցություն գյուղի և գյու-

ղատնտեսության աջակցու-

թյան հիմնադրամին 

- 200 000,0 - - 

 
    

 

ԱՀ էկոնոմիկայի և 

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
 

200 000,0 - - 

06     
 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  

ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

- 230 000,0 50 000,0 - 

 
3   

 
Ջրամատակարարում - 230 000,0 50 000,0 - 

 
  1 

 
Ջրամատակարարում  - 230 000,0 50 000,0 - 
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    02 

Ջրամբարների, ջրանցքների, 

ջրատարների վերանորո-

գում, վերականգնում և 

պահպանում 

- 230 000,0 50 000,0 - 

 
    

 

ԱՀ էկոնոմիկայի և 

գյուղատնտեսության 

նախարարություն 
 

230 000,0 50 000,0 - 

08     
 

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ 

 ԵՎ ԿՐՈՆ 
- 10 086,0 17 612,0 28 800,0 

 
4   

 

Կրոնական և հասարակա-

կան այլ ծառայություններ 
- 10 086,0 17 612,0 28 800,0 

 
  2 

 

Քաղաքական կուսակցու-

թյուններ, հասարակական 

կազմակերպություններ, 

արհմիություններ 

- 10 086,0 17 612,0 28 800,0 

 
    02 

Պետական աջակցություն 

հասարակական 

կազմակերպություններին և 

ոչ պետական թերթերին 

- 10 086,0 17 612,0 28 800,0 

 
    

 

ԱՀ ֆինանսների 

նախարարություն  
10 086,0 17 612,0 28 800,0 

09     
 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ - - - - 

 
2   

 

Տարրական, հիմնական և 

միջնակարգ ընդհանուր 

կրթություն 

- (250,0) (625,0) (1 000,0) 

 
  1 

 

Տարրական,  հիմնական և 

միջնակարգ ընդհանուր 

կրթություն 

- (250,0) (625,0) (1 000,0) 

 
    03 

Պետական աջակցություն 

ԱՀ շրջանների պետական 

հանրակրթական ուսում-

նական հաստատություն-

ների տնօրենություններին 

- (250,0) (625,0) (1 000,0) 

 
    

 

Մարտակերտի շրջանի 

վարչակազմ  
(250,0) (625,0) (1 000,0) 

 
5   

 

Ըստ մակարդակների 

չդասակարգվող կրթություն  
- 250,0 625,0 1 000,0 

 
  1 

 

Արտադպրոցական 

դաստիարակություն 
- 250,0 625,0 1 000,0 

 
    01 

Պետական աջակցություն 

մանկապատանեկան 

ստեղծագործական 

կենտրոններին 

- 250,0 625,0 1 000,0 

 
    

 

Հադրութի շրջանի 

վարչակազմ  
250,0 625,0 1 000,0 

11     
 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ  

ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ 
(2 300,0) (10 086,0) (17 612,0) (28 800,0) 

  1   
 

Պետական բյուջեի և 

համայնքների 

պահուստային ֆոնդեր 

(2 300,0) (10 086,0) (17 612,0) (28 800,0) 

    1 
 

Պետական բյուջեի 

պահուստային ֆոնդ 
(2 300,0) (10 086,0) (17 612,0) (28 800,0) 

      01 
Պետական բյուջեի 

պահուստային ֆոնդ 
(2 300,0) (10 086,0) (17 612,0) (28 800,0) 

        ԱՀ կառավարություն  (2 300,0) (10 086,0) (17 612,0) (28 800,0) 
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Աղյուսակ N 2 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.3 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի 

N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.3 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

       (հազար դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

Ծրագրերի և կատարողների 

անվանումները  

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 

I եռամ-

սյակ 

I կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

09 2 1 
Մարտակերտի շրջանի 

վարչակազմ 

                               

-   

                         

(250,0) 

                        

(625,0) 

                  

(1 000,0) 

      

«Մարտակերտի շրջանի հան-

րակրթական ուսումնական 

հաստատությունների 

տնօրենություն» ՊՈԱԿ 

  
                       

(250,0) 

                        

(625,0) 

                  

(1 000,0) 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ - (250,0) (625,0) (1 000,0) 

 

 

 

Աղյուսակ N 3 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.5 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.5 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ  

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազար դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

Ծրագրերի և կատարողների 

անվանումները  

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(նվազեցումները նշված են փակագծերում) 

I եռամ-

սյակ 

I կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

09 5 1 Հադրութի շրջանի վարչակազմ - 250,0 625,0 1 000,0 

      

«Հադրութի մանկապատա-

նեկան ստեղծագործական 

կենտրոն» ՊՈԱԿ 
 

250,0 625,0 1 000,0 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ - 250,0 625,0 1 000,0 

 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2    

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021  թվականի մայիսի 10-ի  N 431-Ն որոշման 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔԻ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն 

ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

(հազար դրամ) 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԻ 

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ 

Առաջին 

եռամսյակ 

Առաջին 

կիսամյակ  

Ինն 

ամիս 
Տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ - 1 430 000,0 50 000,0 - 

այդ թվում` 
    

 Փոխառու զուտ միջոցներ - 1 430 000,0 50 000,0 - 

1. Վարկերի և փոխատվությունների ստացում 
 

1 430 000,0 50 000,0 
 

2. Ստացված վարկերի և 

փոխատվությունների մարում     

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

11 մայիսի 2021թ.                                                          N 439-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 19-Ի N 9-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. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 

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

Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» N 9-

Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները՝ 

1) որոշման 1-ին կետի 1-3-րդ ենթակետերում, որոշմամբ հաստատված N 

1 հավելվածի 2-րդ կետում, N 2 հավելվածի 15-րդ կետում, N 8 հավելվածի 5-րդ 

կետի 1-ին ենթակետում, N 9 հավելվածի 2-րդ կետում և N 10 հավելվածի 5-րդ 

կետի 5-րդ ենթակետում «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման» բառերը փոխարինել «Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի» 

բառերով. 

2) որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածում` 

ա. 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3. Կենսաթոշակը նշանակվում է համաձայն բնակչության պետական 

ռեգիստրում առկա՝ Արցախի Հանրապետությունում անձի մշտական 

բնակության վայրի (հասցեի)  մասին տվյալների (այսուհետ՝ հաշվառման 

վայր):», 

բ. 3.1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3.1. Բնակչության պետական ռեգիստրում առկա տվյալների հիման վրա 

նույնականացված՝ ռազմական ուսումնական հաստատությունում սովորող 

անձին կենսաթոշակ է նշանակվում` անկախ Արցախի Հանրապետությունում 

բնակության վայրի հասցեում հաշվառված լինելու հանգամանքից: Եթե այդ 

անձը, բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված չէ Արցախի 

Հանրապետությունում բնակության վայրի հասցեում, ապա կերակրողին 

կորցնելու դեպքում աշխատանքային կամ սոցիալական կենսաթոշակ 

նշանակելու դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացվում են 

գործակալության կենսաթոշակ նշանակող ցանկացած ստորաբաժանում:»,  

գ. 3.1-ին կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.2-րդ կետ. 

«3.2. Կենսաթոշակ նշանակելու համար դիմող անձի` բնակչության 

պետական ռեգիստրում առկա տվյալները (ներառյալ հաշվառման վայրը և 

հաշվառվելու օրը, ամիսը, տարեթիվը) ճշտում է կենսաթոշակ նշանակող 

ստորաբաժանումը` ինքնաշխատ եղանակով:», 

դ. 4-րդ կետի «՝ իր հաշվառման վայրի կենսաթոշակ նշանակող» բառերը 

փոխարինել «կենսաթոշակ նշանակող ցանկացած» բառերով, 

ե. 5.1-ին կետն ուժը կորցրած ճանաչել, 

զ. 6.1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«6.1. Ռազմական ուսումնական հաստատությունում սովորող անձին, 

առաջին խմբի հաշմանդամին և հոգեբուժական հաստատությունում բուժվող 

անձին կենսաթոշակ նշանակելու գրավոր դիմումը և անհրաժեշտ 

փաստաթղթերը կարող է ներկայացնել նաև այլ անձ: Այս դեպքում այդ անձը 

ներկայացնում է նաև իր անձը հաստատող փաստաթուղթը, իսկ ռազմական 

ուսումնական հաստատությունում սովորող անձի կամ հոգեբուժական 
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հաստատությունում բուժվող անձի դեպքում՝ նաև համապատասխան 

հաստատության ղեկավարի կողմից վավերացված լիազորագիրը:», 

է. 6.1-ին կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6.2-րդ կետ. 

«6.2. Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության 

պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու կամ 

մարտական հերթապահություն կամ հատուկ առաջադրանք կատարելու, կամ 

ծառայողական պարտականությունները կատարելու ժամանակ ստացած 

վնասվածքի կամ խեղման պատճառով (պատճառական կապով) հաշմանդամ 

ճանաչված անձի կենսաթոշակ նշանակելու գրավոր դիմումը, այդ անձի տված 

լիազորագիրը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը կարող է ներկայացնել նաև այլ 

անձ, եթե հաշմանդամ ճանաչված անձը հիվանդանոցային պայմաններում 

բուժվում է օտարերկրյա պետությունում (ներառյալ հիվանդանոցային ձևով 

ախտորոշիչ հետազոտությունները և վերականգնողական բուժումը):», 

ը. 8-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«8. Աշխատանքային կենսաթոշակը վերահաշվարկելու կամ 

կենսաթոշակի տեսակը փոխելու դիմումը ներկայացվում է գործակալության 

կենսաթոշակ նշանակող ցանկացած ստորաբաժանում:», 

թ. 8-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.1-ին կետ. 

«8.1. Զինվորական կենսաթոշակը վերահաշվարկելու դիմումը 

ներկայացվում է համապատասխան մարմնի կենսաթոշակ նշանակող 

ստորաբաժանում:», 

ժ. 11-րդ կետի «օրն է» բառից հետո լրացնել «, երբվանից նշանակվում է 

կենսաթոշակը։ Ընդ որում, օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետում 

նշված եռամսյա ժամկետը հաշվարկվում է «Փորձաքննությունը կատարվել է» 

տողում նշված երկրորդ ամսաթվից» բառերով, 

ժա. 47-րդ կետի 3-րդ ենթակետում «նախորդ տարվա ընթացքում» բառերը 

փոխարինել «վերջին անգամ» բառերով, 

ժբ. 49-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

նախադասություններով.  

«Ուսումնական հաստատությունում սովորող անձի՝ կերակրողին 

կորցնելու դեպքում կենսաթոշակ ստանալու իրավունքն օրենքի 41-րդ հոդվածի 

3-րդ մասի 2-րդ կետի հիման վրա վերականգնելու դեպքում կենսաթոշակ 

վճարելը վերսկսվում է՝ անկախ կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը 

վերականգնելու դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը կենսաթոշակառուի 

կողմից անձամբ ներկայացվելու հանգամանքից: Հոգեբուժական 

հաստատությունում բուժվող անձի կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը 

վերականգնվում և կենսաթոշակ վճարելը վերսկսվում է նաև հոգեբուժական 

հաստատության ղեկավարի վավերացրած լիազորագրով:», 

ժգ. 49.2-րդ կետի «նշանակելու» բառը փոխարինել «ստանալու իրավունքը 

վերականգնելու» բառերով և կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

նախադասությամբ. 

«Սույն կետում նշված եռամսյա ժամկետը հաշվարկվում է 

«Փորձաքննությունը կատարվել է» տողում նշված երկրորդ ամսաթվից:», 

ժդ. 50-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

նախադասությամբ. 

«Այս դեպքում վճարվում է նաև դիմելու ամսվա կենսաթոշակի գումարը:», 

ժե. 61-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 61.1-ին կետ.  

«61.1. Եթե Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության 

պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու կամ 

մարտական հերթապահություն կամ հատուկ առաջադրանք կատարելու, կամ 

ծառայողական պարտականությունները կատարելու ժամանակ ստացած 

վնասվածքի կամ խեղման պատճառով (պատճառական կապով) հաշմանդամ 

ճանաչված անձը բուժվում է օտարերկրյա պետությունում (ներառյալ՝ 

հիվանդանոցային ձևով ախտորոշիչ հետազոտությունները և 

վերականգնողական բուժումը) և նրա կենսաթոշակ վճարելը դադարեցված է, 
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ապա չվճարված կենսաթոշակի գումարը վճարվում է հաշմանդամ ճանաչված 

անձի տված լիազորագրով։», 

ժզ. 63.2-րդ կետի «ենթակա է ժառանգման, եթե դիմումը և անհրաժեշտ 

փաստաթղթերը կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանում են ներկայացվում 

կենսաթոշակառուի մահվանից հետո` տասներկու ամսվա ընթացքում» բառերը 

փոխարինել «վճարվում է ժառանգության իրավունքի վկայագիր ներկայացնող 

ժառանգին կամ դատարանի վճռով ժառանգություն ընդունած ժառանգին» 

բառերով, 

ժէ. 64-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ` 64.1-ին կետ. 

«64.1 Կենսաթոշակառուի մահվան պատճառով չվճարված կենսաթոշակի 

գումարը օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին պարբերությունում նշված 

անձանց վճարվում է նրանց գրավոր դիմումի հիման վրա` անկանխիկ կամ 

կանխիկ եղանակով, դիմելու ամսվան հաջորդող ամսվա ընթացքում: Այդ 

ամսվա ընթացքում չվճարելու դեպքում այդ գումարը վճարվում է, եթե 

դիմումատուն կրկին դիմել է դիմելու ամսվան հաջորդող վեց ամսվա 

ընթացքում:», 

ժը. 65-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 65.1-ին և 

65.2-րդ կետեր. 

 «65.1. Կենսաթոշակառուի կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը 

դադարեցնելուց հետո կենսաթոշակառուին հասանելիք, սակայն չվճարված 

կենսաթոշակի գումարը, անկանխիկ կամ կանխիկ եղանակով, վճարվում է նրա 

կամ լիազորված անձի գրավոր դիմելու ամսվան նախորդող մեկ տարվա այն 

ժամանակահատվածի համար, որի ընթացքում նա կենսաթոշակ ստանալու 

իրավունք է ունեցել: Այդ գումարը վճարվում է դիմելու ամսվան հաջորդող 

ամսվա ընթացքում: Նշված ժամկետում չվճարելու դեպքում այդ գումարը 

վճարվում է, եթե դիմումատուն կրկին դիմել է դիմելու ամսվան հաջորդող վեց 

ամսվա ընթացքում: 

65.2. Սույն կարգի 65.1-ին կետում նշված վեցամսյա ժամկետից հետո 

դիմելու դեպքում` չվճարված կենսաթոշակի գումարը, սույն կարգի 65.1-ին 

կետում նշված ժամկետներում, վճարվում է դիմելու ամսվան նախորդող մեկ 

տարվա այն ժամանակահատվածի համար, որի ընթացքում կենսաթոշակառուն 

կենսաթոշակ ստանալու իրավունք է ունեցել:», 

ժթ. 67-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 67.1-ին կետ. 

«67.1 Օրենքի 44-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված եռամսյա 

ժամկետը հաշվարկվում է բժշկասոցիալական փորձաքննություն 

իրականացնող իրավասու պետական մարմնի տված՝ անձին հաշմանդամ 

ճանաչելու մասին վարչական ակտի քաղվածքի «Փորձաքննությունը 

կատարվել է» տողում նշված երկրորդ ամսաթվից։», 

ի. 68-րդ կետը «դեպքի» բառից հետո լրացնել «, կամ այդ ժամկետում 

վերափորձաքննության ներկայանալու և մինչև բժշկասոցիալական 

փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական մարմնի կողմից այդ 

անձի վերաբերյալ որոշում կայացնելը մահանալու դեպքի» բառերով. 

3) որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածում՝ 

ա. 10-րդ կետը «համաձայնագրեր» բառից հետո լրացնել «կամ ըստ 

տարիների և ամիսների վճարված աշխատավարձի չափի վերաբերյալ 

արխիվային տեղեկանքներ, կամ օրենքի 55-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշված՝ 

անհատական (անձնավորված) հաշվառման տվյալների բազայում առկա 

տեղեկատվությունը» բառերով, իսկ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

նոր նախադասությունով. 

«Ընդ որում, աշխատավարձի չափին վերաբերող արխիվային 

տեղեկանքների հիման վրա աշխատանքային ստաժում հաշվառվում են այն 

ամիսները, որոնց համար վճարվել է աշխատավարձ, իսկ աշխատանքային 

գործունեության ժամանակահատվածի սկիզբը համարվում է աշխատավարձ 

վճարած առաջին ամսվա առաջին օրը, վերջը՝ վերջին ամսվա վերջին օրը։», 

բ. 33-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ 33.1-ին կետ. 
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«33.1. Հայաստանի Հանրապետությունից մշտական բնակության համար 

Արցախի Հանրապետություն ժամանած անձին կենսաթոշակ նշանակելիս 

կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանման պահանջագրի հիման վրա 

ուղարկված կենսաթոշակի գործում առկա՝ օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով ստաժում հաշվարկված առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասա-

կար պայմաններում աշխատած ժամանակահատվածը, քաղաքացիական 

ավիացիայի աշխատողների` թռիչքային ժամերով հաշվարկված ժամկետները, 

վկայությամբ հաստատված ժամանակահատվածը, երեխաների խնամքի 

ժամանակահատվածը, կոլտնտեսությունում աշխատած ժամանակահատվածը, 

ուսումնական հաստատություններում առկա (ցերեկային) ուսման 

ժամանակահատվածն աշխատանքային ստաժում պահպանվում են 

նույնությամբ:», 

գ. 49-րդ կետը «մասին վկայականով» բառերից հետո լրացնել «, կամ 

նոտարական ակտով» բառերով. 

4) որոշմամբ հաստատված N 6 հավելվածի աղյուսակում՝ 

ա. 1-ին կետի 3-րդ սյունակը «ուսուցիչ,» բառից հետո լրացնել 

«մանկավարժ, խմբակավար,» բառերով, 

բ. 7-րդ կետի 3-րդ սյունակը «դաստիարակ,» բառից հետո լրացնել 

«մանկավարժ,» բառով, 

գ. 8-րդ կետի 2-րդ սյունակը «Մանկապատանեկան» բառից հետո լրացնել 

«(մանկական, պատանեկան)» բառերով, իսկ 3-րդ սյունակը «մարզիչ» բառից 

հետո լրացնել «, դասատու, ուսուցիչ, մանկավարժ» բառերով, 

դ. 9-րդ կետի 3-րդ սյունակը «խմբագիր,» բառից հետո լրացնել «ավագ,» 

բառով, 

ե. 12-րդ կետի 2-րդ սյունակը «կենտրոն» բառից հետո լրացնել 

«(պիոներների  տուն, պատանի տեխնիկների, պատանի բնասերների  

կայաններ)» բառերով. 

5) որոշմամբ հաստատված N 10 հավելվածում` 

ա. 6-րդ կետի 1-ին ենթակետը «դատարանի վճիռը և դրա պատճենը» 

բառերից հետո լրացնել «, կամ նոտարական ակտը և դրա պատճենը» բառերով, 

բ. 10-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  

«10. Հաշմանդամության աշխատանքային կամ սոցիալական 

կենսաթոշակ նշանակելու համար, բացի սույն ցանկի 5-րդ և 6-րդ կետերում 

նշված փաստաթղթերից, անձը ներկայացնում է նաև իրեն հաշմանդամ 

ճանաչելու մասին բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող 

իրավասու պետական մարմնի տված տեղեկանքը, իսկ հոգեբուժական 

հաստատությունում բուժվող անձին կենսաթոշակ նշանակելու դիմումը 

ներկայացնող անձը` իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և այդ 

հաստատության ղեկավարի վավերացրած լիազորագիրը:», 

 գ. 10-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 10.1-ին կետ. 

«10.1. Եթե առաջին խմբի հաշմանդամին կենսաթոշակ նշանակելու 

դիմումը ներկայացնում է այլ անձ, ապա նա, սույն ցանկի 10-րդ կետում նշված 

փաստաթղթերից բացի, ներկայացնում է նաև իր անձը հաստատող 

փաստաթուղթը:», 

դ. 11-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 11.1-ին կետ. 

«11.1 Եթե ռազմական ուսումնական հաստատությունում սովորող անձին 

կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակ նշանակելու դիմումը 

ներկայացնում է այլ անձ, ապա նա, սույն կետում նշված փաստաթղթերից 

բացի, ներկայացնում է նաև իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և այդ 

հաստատության ղեկավարի վավերացրած լիազորագիրը:», 

 ե. 20-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ 20.1-ին կետ. 

«20.1. Եթե Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության 

պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու կամ 

մարտական հերթապահություն, կամ հատուկ առաջադրանք կատարելու, կամ 

ծառայողական պարտականությունները կատարելու ժամանակ ստացած 

վնասվածքի կամ խեղման պատճառով (պատճառական կապով) հաշմանդամ 
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ճանաչված անձին կենսաթոշակ նշանակելու գրավոր դիմումը ներկայացնում է 

այլ անձ, ապա նա, սույն ցանկի 19-րդ կետում նշված փաստաթղթերից բացի, 

ներկայացնում է նաև իր անձը հաստատող փաստաթուղթը, հաշմանդամ 

ճանաչված անձի տված լիազորագիրը և այդ անձի` օտարերկրյա 

պետությունում հիվանդանոցային ձևով (պայմաններում) բուժման մեջ 

գտնվելու մասին այդ հիվանդանոցի տված փաստաթուղթը` հյուպատոսական 

վավերացմամբ: Հայաստանի Հանրապետությունում հիվանդանոցային ձևով 

(պայմաններում) բուժվելու դեպքում հիվանդանոցի տված փաստաթղթի 

հյուպատոսական վավերացումը չի պահանջվում։»,  

զ. 24.1-ին կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ 24.2-րդ կետ. 

«24.2. Եթե Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության 

պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելու կամ 

մարտական հերթապահություն կամ հատուկ առաջադրանք կատարելու, կամ 

ծառայողական պարտականությունները կատարելու ժամանակ ստացած 

վնասվածքի կամ խեղման պատճառով (պատճառական կապով) հաշմանդամ 

ճանաչված անձը բուժվում է օտարերկրյա պետությունում (ներառյալ 

հիվանդանոցային ձևով ախտորոշիչ հետազոտությունները և 

վերականգնողական բուժումը), ապա նրա չվճարված կենսաթոշակի գումարը 

վճարելու համար դիմող անձը ներկայացնում է նաև իր անձը հաստատող 

փաստաթուղթը, հաշմանդամ ճանաչված անձի տված լիազորագիրը և այդ 

անձի` օտարերկրյա պետությունում հիվանդանոցային ձևով (պայմաններում) 

բուժման մեջ գտնվելու մասին այդ հիվանդանոցի տված փաստաթուղթը` 

հյուպատոսական վավերացմամբ: Հայաստանի Հանրապետությունում 

հիվանդանոցային ձևով (պայմաններում) բուժվելու դեպքում հիվանդանոցի 

տված փաստաթղթի հյուպատոսական վավերացումը չի պահանջվում։», 

է. 25-րդ կետի 2-րդ ենթակետը «պատճենը» բառից հետո լրացնել «կամ 

ժառանգություն ընդունելու մասին դատարանի վճիռը և դրա պատճենը» 

բառերով, 

ը. 28-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ 29-րդ կետ. 

«29. Հաշմանդամության վերափորձաքննության ժամկետը լրանալուց 

հետո՝ երեք ամսվա ընթացքում, վերափորձաքննության ներկայացած և մինչև 

բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական 

մարմնի կողմից որոշում կայացնելը մահացած անձի դեպքում, բացի սույն 

ցանկի 27-րդ կետում նշված փաստաթղթերից, ներկայացվում է նաև 

բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնող իրավասու պետական 

մարմնի տված տեղեկանքը մահացած անձի` վերափորձաքննության 

ներկայանալու և նրա վերաբերյալ որոշում չկայացնելու մասին:»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող օրվանից, իսկ 1-ին կետի  2-րդ ենթակետի «ժ», «ժթ», «ի»,  3-րդ 

ենթակետի «բ» և 5-րդ ենթակետի «ը» պարբերությունների գործողությունը 

տարածվում է 2020 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած 

հարաբերությունների վրա:  

 

«Հաստատում եմ» 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ                   

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

13 մայիսի 2021թ.                                                          N 452-Ն 

ք. Ստեփանակերտ

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.   

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 

թվականի դեկտեմբերի 1-ի N 588 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Այգեստանի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող՝ անտառային նպատակային նշանակության 0,0066 հեկտար 

թփուտները փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ 

հասարակական կառուցապատման հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ»  

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

13 մայիսի 2021թ.                                                          N 453-Ն 

ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

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

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 

ջեռուցման օրերի առավելագույն քանակ սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 765-Ն 

որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 918-Ն որոշման`  

1) 11.-ին կետը շարադրել  հետևյալ նոր խմբագրությամբ. 

«11. Սահմանել Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեից 

ֆինանսավորվող Ստեփանակերտի նախադպրոցական, դպրոցական, այլ 

հիմնարկներում, Արցախի Հանրապետության Ասկերանի, Մարտակերտի և 

Մարտունու շրջանների՝ սույն որոշման հավելվածում նշված և չնշված 

բնակավայրերում՝ 2020-2021 թվականներին Արցախի Հանրապետության 

շրջանների հիմնարկների ջեռուցման օրերի առավելագույն քանակ` անկախ 

ջեռուցման համար օգտագործվող էներգիայի աղբյուրից՝ 

1) Ստեփանակերտ քաղաքի դպրոցական հիմնարկների համար՝ 

տարեկան 141 օր, նախադպրոցական և այլ հիմնարկների համար՝ 147 օր. 

2) Ասկերանի շրջան՝ հավելվածում չնշված բնակավայրերում 

դպրոցական հիմնարկների համար՝ տարեկան 141 օր, նախադպրոցական և այլ 

հիմնարկների համար՝ 147 օր. 

3) Մարտունու շրջան՝ հավելվածում չնշված բնակավայրերում 

դպրոցական հիմնարկների համար՝ տարեկան 130 օր, նախադպրոցական և այլ 

հիմնարկների համար՝ 136 օր. 

4) Մարտակերտի շրջան՝ հավելվածում չնշված բնակավայրերում 

դպրոցական հիմնարկների համար՝ տարեկան 130 օր, նախադպրոցական և այլ 

հիմնարկների համար՝ 136 օր:». 

2) 2-րդ կետում «էկոնոմիկայի և արտադրական» բառերը փոխարինել 

«տարածքային կառավարման և» բառերով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

13 մայիսի 2021թ.                                                          N 461-Ն 

ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ  

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

 

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

Հանրապետության դեմ սանձազերծված ռազմական գործողությունների 

հետևանքով անհայտ կորած զինծառայողին կամ այլ քաղաքացուն անհայտ 

կորած կամ մահացած ճանաչելու վերաբերյալ գործերով Արցախի 

Հանրապետության դատարան դիմողների պարտավորությունների դիմաց 

վճարումները կկատարվեն Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի 

պահուստային ֆոնդից: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի 

նոյեմբերի 10-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

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

նախատեսված անձանց կողմից կատարված վճարումները ենթակա են 

վերադարձման: 

«Հաստատում եմ» 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

17 մայիսի 2021թ.                                                          N 474-Ն 

ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 853-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

  

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

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

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 

թվականի դեկտեմբերի 30-ի ««Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 38-րդ հոդվածով նախատեսված ներդրումների 

գնահատման, արտոնության տրամադրման և կիրառման կարգը, 

«Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 38-

րդ հոդվածով նախատեսված ներդրումները գնահատող և արտոնություն 

տրամադրող հանձնաժողովի կազմը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հուլիսի 11-ի թիվ 124 

որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 853-Ն որոշմամբ հաստատված 

կարգում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը. 

1) կարգի 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«2. Եթե ռեզիդենտի (բացառությամբ «Շահութահարկի մասին» օրենքի 32-

րդ հոդվածով սահմանված` շահութահարկի 18 տոկոս դրույքաչափով 

հարկվող, էլեկտրական էներգիայի արտադրության, էլեկտրական էներգիայի և 

բնական գազի հաղորդման, բաշխման և (կամ) մատակարարման և 

հեռահաղորդակցության (էլեկտրոնային հաղորդակցության) բնագավառում 

լիցենզավորված գործունեություն իրականացնողների, ինչպես նաև 

վերակազմակերպված կազմակերպությունների) կանոնադրական 

կապիտալում սույն որոշմամբ հաստատված ներդրումները գնահատող և 

արտոնություն տրամադրող հանձնաժողովին հայտ ներկայացնելու տարվան 

նախորդող երեք տարիների ընթացքում հիմնադրի (մասնակցի) փաստացի 

կատարած ներդրման ընդհանուր արժեքը կազմում է առնվազն 100 միլիոն ՀՀ 

դրամ, ապա տվյալ ռեզիդենտի շահութահարկի գումարը նվազեցվում է` հայտ 

ներկայացնելու տարում և դրան հաջորդող երկու տարիներին 100 տոկոսի 

չափով, հետագա երկու տարիներին` 50 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան 

ներդրման ընդհանուր արժեքի 10 տոկոսը:». 

2) կարգի 13-րդ, 20-րդ և 21-րդ կետերում «ֆինանսների 

նախարարություն» բառերը և դրանց համապատասխան հոլովաձևը 

փոխարինել «պետական եկամուտների կոմիտե» բառերով և դրանց 

համապատասխան հոլովաձևով. 

3) կարգի 17-րդ կետի երկրորդ պարբերությունում «իսկ» բառը հանել և 

«սկսած» բառից հետո լրացնել «, իսկ պատահական կորուստների հետևանքով 

ներդրման չափաքանակի նվազեցման դեպքում` հաջորդող տարվանից սկսած» 

բառերը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

3. Սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետի գործողությունը 

տարածվում է 2021 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների 

վրա, իսկ 3-րդ ենթակետի գործողությունը` 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից 

առաջացած պատահական կորուստների մասով: 
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«Հաստատում եմ» 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

18 մայիսի 2021թ.                                                          N 478-Ն 

ք. Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.   

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 

թվականի դեկտեմբերի 1-ի N 588 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Այգեստանի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,41 հեկտար 

այլ հողատեսքերը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ 

հասարակական կառուցապատման հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

18 մայիսի 2021թ.                                                          N 479-Ն 

ք. Ստեփանակերտ

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.   

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 

թվականի դեկտեմբերի 1-ի N 588 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Այգեստանի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող քաղաքացու սեփականություն 

հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,15 հեկտար 

վարելահողը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ 

հասարակական կառուցապատման հողերի: 

2. Առաջարկել Այգեստանի գյուղական համայնքի ղեկավարին՝ 

ապահովել հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին 

առկա կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի 

նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային արժեքն 

ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

19 մայիսի 2021թ.                                                              N 482-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին» օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մասը և «Նորմատիվ 

իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 

1. «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի 

մասին» օրենքի N 1 հավելվածի NN 1, 3.1, 3.3 աղյուսակներում կատարել 

վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 

թվականի փետրվարի 26-ի «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի 

պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 

145-Ն որոշման N 2 հավելվածի NN 1, 3.1, 3.3 աղյուսակների 

ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն   հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:           

«Հաստատում եմ» 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Հավելված   
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Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի մայիսի 19-ի N 482–Ն որոշման 

 

Աղյուսակ N 1 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ  

ՄԱՍԻՆ»  ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 

ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
                                                                                                                                                 (հազար ՀՀ դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի գործառա-

կան դասակարգման բաժինների, 

խմբերի և դասերի, ֆինանսավոր-

վող ծրագրերի և վերջիններս 

իրականացնող մարմինների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

 ամիս 
Տարի 

         ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ   - - - - 

          այդ թվում`  - - - - 

08 

    

   ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ 

ԿՐՈՆ  - 42 783,4 37685,4 35 000,0 

  1   

   Հանգստի և սպորտի 

ծառայություններ  - 35 000,0 35 000,0 35 000,0 

    1 

   Հանգստի և սպորտի ծառա-

յություններ  - 35 000,0 35 000,0 35 000,0 

      02  Մարզական միջոցառումներ  - 35 000,0 35 000,0 35 000,0 

      

   ԱՀ կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն  - 35 000,0 35 000,0 35 000,0 

  2      Մշակութային ծառայություններ  - 7 783,4 2 685,4 - 

    7 

   Հուշարձանների և մշակութային 

արժեքների վերականգնում և 

պահպանում  - 7 783,4 2 685,4 - 

      

02  Հուշարձանների վերականգնման 

և պահպանման ծախսեր  - 7 783,4 2 685,4 - 

      

   ԱՀ կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն  - 7 783,4 2 685,4 - 

09       ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ - (42 783,4) (37 685,4) (35 000,0) 

 1    Նախադպրոցական կրթություն - - - - 

    1   Նախադպրոցական կրթություն - - - - 

      01 Պետական աջակցություն 

մանկապարտեզներին - - 6 840,0 12 136,5 

        Շուշիի շրջանի վարչակազմ - - 6 840,0 12 136,5 

      03 Նախադպրոցական հիմնարկներ - - (6 840,0) (12 136,5) 

        ԱՀ կառավարություն - - (6 840,0) (12 136,5) 

  2     Տարրական, հիմնական և միջնա-

կարգ ընդհանուր կրթություն - (42 783,4) (37 685,4) (35 000,0) 

    1   Տարրական, հիմնական և միջնա-

կարգ ընդհանուր կրթություն - (42 783,4) (37 685,4) (35 000,0) 

      03 Պետական աջակցություն ԱՀ 

շրջանների պետական 

հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների տնօրենու-

թյուններին - (42 783,4) (37 685,4) (35 000,0) 

        Մարտակերտի շրջանի վարչա-

կազմ  -  (15 000,0) (15 000,0) (15 000,0) 

        Մարտունու շրջանի վարչակազմ  -  (27 783,4) (22 685,4) (20 000,0) 
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Աղյուսակ N 2 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2021  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»  

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի 

N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Բ

ա
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ի
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Խ
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ւմ
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Դ
ա

ս
 

Ծրագրերի և կատարողների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

 ամիս 
Տարի 

 09 1 1 Շուշիի շրջանի վարչակազմ - - 6 840,0 12 136,5 

 
    

«Շուշիի պետական անկապարտեզ» 

ՊՈԱԿ 
- - 6 840,0 12 136,5 

  
 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ - - 6 840,0 12 136,5 

 

 
Աղյուսակ N 3 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2021  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»  

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 3.3 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ  

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

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
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ւմ
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Դ
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ս
 

Ծրագրերի և կատարողների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

 ամիս 
Տարի 

09 2 1 Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ - (15 000,0) (15 000,0) (15 000,0) 

      
«Մարտակերտի շրջանի  հանրա-

կրթական ուսումնական հաստատու-

թյունների տնօրենություն» ՊՈԱԿ 

- (15 000,0) (15 000,0) (15 000,0) 

      Մարտունու շրջանի վարչակազմ - 27 783,4) (22 685,4) (20 000,0) 

 
  

 

«Մարտունու շրջանի հանրակրթա-

կան ուսումնական հաստատու-

թյունների տնօրենություն» ՊՈԱԿ 

-  (27 783,4) 

 

(22 685,4) 

 

(20 000,0) 

 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ  -   (42 783,4)  (37 685,4)  (35 000,0) 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

19 մայիսի 2021թ.                                                          N 486-Ն 

ք. Ստեփանակերտ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 4-Ի N 193-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

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

հոդվածի դրույթները` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը      ո ր ո 

շ ու մ  է. 

1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի մարտի 

4-ի «2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ 

սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով անօթևան 

մնացած և (կամ) սոցիալական սուղ պայմաններում հայտնված  անձանց 

համար կացարանների վարձակալության ու անհատույց օգտագործման 

տրամադրման և վարձակալված կացարանների ընթացիկ վերանորոգման 

նպատակով ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու  կարգերը 

հաստատելու մասին» N 193-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները. 

1)  որոշման վերնագրում՝ 

ա. «ԵՎ ՎԱՐՁԱԿԱԼՎԱԾ ԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳ-

ՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ» 

բառերը հանել, 

բ. «ԿԱՐԳԵՐԸ» բառը փոխարինել  «ԿԱՐԳԸ» բառով. 

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

3) որոշմամբ հաստատված՝   

ա. N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն 

հավելվածի, 

բ.   N 2 հավելվածն  ուժը կորցրած ճանաչել: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա 1-ին կետի 3-րդ ենթակետի «ա» պարբերության 

գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից հետո ծագած 

հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված   

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2021  թվականի մայիսի 19-ի  N 486–Ն  որոշման 

 

«Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի մարտի 4-ի  N 193-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 27-ԻՆ  ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ 

ՍԱՆՁԱԶԵՐԾՎԱԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ 

ԱՆՕԹԵՎԱՆ ՄՆԱՑԱԾ ԵՎ (ԿԱՄ) ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՍՈՒՂ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՀԱՅՏՆՎԱԾ  

ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ  ԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ 

 

1.  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Սույն կարգով սահմանվում  են 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի 

Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների 

հետևանքով անօթևան մնացած և (կամ)  սոցիալական սուղ պայմաններում հայտնված 

անձանց (այսուհետ՝ շահառու) համար կացարանների վարձակալության և 

շահառուներին անհատույց օգտագործման տրամադրման պայմանները: 

2. Շահառուների համար կացարանների վարձակալության և շահառուներին 

անհատույց օգտագործման տրամադրման գործընթացն իրականացվում է Արցախի 

Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարության (այսուհետ՝  նաև Նախարարություն) և Արցախի Հանրապետության 

շրջանների վարչակազմերի միջոցով: Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ 

քաղաքում գտնվող կացարանների վարձակալության պայմանագրերը կնքվում են 

Նախարարության հետ: Արցախի Հանրապետության շրջաններում գտնվող 

կացարանների վարձակալության պայմանագրերը կնքվում են համապատասխան 

շրջանի վարչակազմի (այսուհետ՝ Վարչակազմ) կամ Նախարարության հետ: 

3. Սոցիալական սուղ պայմաններում հայտնված անձանց համար կացարանի 

վարձակալման որոշումը կայացնում է Արցախի Հանրապետության տարածքային 

կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը (այսուհետ՝ նախարար)՝ 

համապատասխան աշխատանքային խմբի կողմից իրականացված 

ուսումնասիրությունների արդյունքների հիման վրա: 

4. Սույն կարգի 3-րդ կետում նշված հիմքով շահառու կարող են հանդիսանալ, 

մասնավորապես, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ 

սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով հաշմանդամ 

դարձած անձինք և զոհված անձանց ընտանիքները: 

5. Սույն կարգի 4-րդ կետի իմաստով զոհված անձի ընտանիքի անդամներ են 

համարվում ամուսինը, զավակները, ծնողները, քույրերը և եղբայրները, տատիկները և 

պապիկները, ովքեր վերջինիս հետ վարել են ընդհանուր տնտեսություն: 

6. Շահառուների համար վարձակալվող կացարանների համար սահմանվում են  

հետևյալ չափերով վարձավճարներ. 

 

 

7.  Սույն կարգի 6-րդ կետում նշված վարձավճարի գումարից առաջացող 

հարկերը վճարվում են Նախարարության կամ Վարչակազմի կողմից՝ պետական բյուջեի 

միջոցների հաշվին: 

 

2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

    

Հ/Հ 

Կացարանի 

սենյակների քանակ 
Վարձավճարի չափը՝  առանց հարկերի (ՀՀ դրամ) 

ք. Ստեփանակերտ Շրջաններ 

1 1 սենյակ 40 000 30 000 

2 2 սենյակ 50 000 40 000 

3 3 սենյակ 60 000 50 000 

4 4 սենյակ 70 000 60 000 

5 5 և ավելի սենյակ 80 000 70 000 
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8. Անշարժ գույքի սեփականատերը կամ վերջինիս կողմից լիազորված անձը  և 

շահառուն ներկայանում են Նախարարություն կամ Վարչակազմ (այսուհետ՝ 

վարձակալ)՝ համապատասխան պայմանագրերը կնքելու նպատակով՝ ներկայացնելով 

հետևյալ փաստաթղթերը.  

1) անշարժ գույքի սեփականատիրոջ (համասեփականատերերի) (այսուհետ՝ 

վարձատու), շահառուի  և շահառուի ընտանիքի չափահաս անդամների անձնագրերն ու 

անչափահաս անդամների ծննդյան վկայականները.  

2) վարձատուի, շահառուի և շահառուի ընտանիքի անդամների սոցիալական 

քարտերը կամ  հանրային ծառայությունների համարանիշները (ՀԾՀ). 

3) վարձատուի սեփականության իրավունքը հավաստող փաստաթղթերը 

(սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայական, ժառանգության 

իրավունքի վկայագիր և այլն). 

4) տեղեկանք համայնքապետարանի կողմից այն մասին, որ շահառուին 

պատկանող կացարանը ավերվել է պատերազմի հետևանքով և չունի բնակության 

նվազագույն պայմաններ, այն դեպքում, եթե շահառուն անօթևան է մնացել իրեն 

պատկանող կացարանի ավերվածության պատճառով, որը գտնվում է Արցախի 

Հանրապետության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում. 

5) լիազորագիր, եթե վարձատուին ներկայացնում է լիազորված անձը: 

9. Փաստաթղթերն ընդունելուց հետո վարձակալի և վարձատուի միջև  կնքվում է 

անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագիր (այսուհետ՝ վարձակալության 

պայմանագիր), որում, ի թիվս այլ պայմանների, պետք է արձանագրվի վարձատուի՝ 

վարձակալության հանձնված գույքը Արցախի Հանրապետության անօթևան մնացած 

կամ սոցիալական սուղ պայմաններում հայտնված անձանց անհատույց օգտագործման 

հանձնելու համաձայնությունը: 

10. Վարձակալության պայմանագիրը կնքելուց հետո վարձակալը իր 

հայեցողությամբ վարձակալված կացարանը անհատույց օգտագործման իրավունքով 

տրամադրում է սույն կարգի պայմաններին համապատասխանող շահառուին՝ վերջինիս 

հետ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագիր (այսուհետ՝ անհատույց 

օգտագործման պայմանագիր) կնքելով:  

 

3. ՎԱՐՁԱՎՃԱՐԻ ԿԱՆԽԱՎՃԱՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

11. Սույն կարգով վարձակալված կացարանում, կենցաղային պայմանների 

բարելավման նպատակով, վարձակալի կողմից վարձատուին՝ վերջինիս կողմից 

ներկայացված գրավոր դիմումի հիման վրա, կարող է տրամադրվել վարձավճարի 

կանխավճար՝ մինչև վարձակալության պայմանագրով սահմանված 1 (մեկ) ամսվա 

վարձավճարի վեցապատիկի չափով: 

12. Վարձակալի և վարձատուի միջև վարձավճարի կանխավճարի տրամադրման 

վերաբերյալ համաձայնությունը հաստատվում է. 

1) անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրով, եթե մինչև վարձատուի 

կողմից վարձավճարի կանխավճար ստանալու համար նախարարություն դիմելը չի 

կնքվել վարձակալության պայմանագիր. 

2) անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրի վերաբերյալ լրացուցիչ 

համաձայնագրով, եթե մինչև վարձատուի կողմից ֆինանսական աջակցություն 

ստանալու համար Նախարարություն դիմելը անշարժ գույքի վարձակալության 

պայմանագիրը արդեն կնքված էր: 

13. Վարձակալի ղեկավար մարմնի հրամանով ստեղծված աշխատանքային խմբի 

կողմից մինչև վարձավճարի կանխավճարի տրամադրումը և դրանից 15 (տասնհինգ) 

աշխատանքային օր հետո իրականացվում է մոնիթորինգ՝ տրամադրված կանխավճարի 

նպատակային օգտագործումը պարզելու նպատակով:  

 

4. ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ 

 

14. Վարձակալի կողմից՝ նախարարի կամ վարչակազմի ղեկավարի հրամանով 

սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան, իրականացվում  է մոնիթորինգ` 

վարձակալության ու անհատույց օգտագործման պայմանագրերի պայմանների 

պահպանումը (շահառուի տվյալ բնակարանում բնակվելու փաստը և այլն) պարզելու 

նպատակով: Մոնիթորինգ իրականացնելու նպատակով նախարարի կամ վարչակազմի 

ղեկավարի հրամանով ստեղծվում է աշխատանքային խումբ: 

15. Մոնիթորինգ իրականացնող աշխատանքային խումբը ամփոփում է 

մոնիթորինգի արդյունքները՝ համապատասխան արձանագրություն կազմելով: 



74 
 

16. Եթե մոնիթորինգի արդյունքում պարզվում է, որ շահառուն ազատել է տվյալ 

կացարանը վարձատուի անհիմն պահանջով, ապա վարձատուն ընգրկվում է 

Նախարարության կամ Վարչակազմի կողմից վարվող ոչ բարեխիղճ վարձատուների 

ցուցակում: Այդ դեպքում նշված վարձատուի հետ երկրորդ անգամ վարձակալության 

պայմանագիր կնքելիս՝ շահառուին անհիմն պահանջով բնակարանից վտարելու համար 

վարձատուի համար նախատեսվում է տույժ՝ 150 000 (հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամի 

չափով, որի մասին պարտադիր նշվում է վարձակալության պայմանագրում: Եթե  

վարձատուն երկրորդ անգամ նույն հիմքով խախտում է վարձակալության 

պայմանագիրը, նրա հետ այլևս վարձակալության պայմանագիր չի կնքվում:  

 

5.  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 

 

17. Վարձակալության և (կամ) անհատույց օգտագործման պայմանագրերը  

կարող են լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ, հետևյալ դեպքերում՝ 

1) շահառուի նախաձեռնությամբ (տվյալ դեպքում լուծվում է միայն անհատույց 

օգտագործման պայմանագիրը). 

2) Վարձատուի նախաձեռնությամբ.  

ա.  եթե շահառուն վարձակալված կացարանն օգտագործում է ոչ բարեխղճորեն 

կամ դրա նպատակային նշանակությանը ոչ համապատասխան, 

բ. եթե անհատույց օգտագործման պայմանագիրը լուծվելուց հետո  վարձատուն 

հրաժարվում է վարձակալության հանձնված կացարանը տրամադրել այլ շահառուի. 

3) վարձակալի նախաձեռնությամբ.  

ա. եթե մոնիթորինգի արդյունքում պարզվում է, որ կողմերը չեն պահպանել 

պայմանագրի կանոնները, մասնավորապես, շահառուն  փաստացի չի բնակվում տվյալ 

կացարանում, 

բ. եթե անհատույց օգտագործման պայմանագիրը լուծվելու պահին չկա այլ 

շահառու: 

18. Եթե վարձակալության և անհատույց օգտագործման պայմանագրերը լուծվում 

են շահառուի՝ տվյալ կացարանում չապրելու հիմքով, ապա համաձայնագրում պետք է 

արձանագրվի, թե որ օրվանից է բնակարանը ազատվել և վարձակալության ու 

անհատույց օգտագործման պայմանագրերը համարվեն լուծված նշված օրվանից: 

19. Վարձատուի և վարձակալի միջև կնքված անշարժ գույքի վարձակալության 

պայմանագիրը չի կարող լուծվել մինչև տրամադրված վարձավճարի կանխավճարի 

գումարի չափով վարձավճարի գումարից հաշվանցում կատարելը կամ անշարժ գույքի 

սեփականատիրոջ կողմից ստացած կանխավճարը՝ չհաշվանցված գումարի չափով 

վարձակալի գանձապետական ենթահաշվին  հետ վերադարձնելը:»: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

20 մայիսի 2021թ.                                                          N 502-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 
«ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ N 2 ԳԻՇԵՐՕԹԻԿ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ 

«ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ N 1 ԳԻՇԵՐՕԹԻԿ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ» 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸ ՄԻԱՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ 

ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ, «ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ N 1 

ԳԻՇԵՐՕԹԻԿ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐԱՆՎԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՄԱՐՏԻ 18-Ի N 223 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Քաղաքացիական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածի 1-ին 

մասը, «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքի 13-

րդ հոդվածի 2-րդ մասի «զ» կետը և 24-րդ հոդվածը և «Նորմատիվ իրավական 

ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Վերակազմակերպել «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 2 

գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը՝ 

«Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 1 գիշերօթիկ հաստատություն» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը միացնելու ձևով: 

2. «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 1 գիշերօթիկ հաստա-

տություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանել 

«Երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն: 

3. Սահմանել, որ` 

1) «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատու-

թյուն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գործունեության 

առարկան ու նպատակն առանց ծնողական խնամքի մնացած, ինչպես նաև 

սոցիալապես անապահով ընտանիքի` մինչև 18 տարեկան երեխաների 

խնամքի և դաստիարակության ապահովումը, սոցիալ-հոգեբանական 

վերականգնման աշխատանքների իրականացումը, նրանց իրավունքների և 

օրինական շահերի պաշտպանությանն աջակցելը, նրանց` սննդով, 

հագուստով և կենցաղային իրերով ապահովումը, հանրակրթական 

ուսումնական հաստատություններում ուսուցման կազմակերպումը, 

բժշկական օգնության կազմակերպումն է. 

2) նվազագույն աշխատավարձի 10000-ապատիկը գերազանցող գույքը, 

պետական սեփականություն հանդիսացող հողերը, շենքերը, շինությունները և 

պատմամշակութային նշանակություն ունեցող գույքը «Երեխաների խնամքի և 

պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությանը կարող է տրամադրվել անհատույց օգտագործման 

իրավունքով` դրա նպատակային նշանակությանը համապատասխան 

օգտագործելու պայմանով. 

3) «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ 

հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը կարող է 

իրականացնել   ձեռնարկատիրական գործունեության հետևյալ տեսակները՝ 

ա. երեխաների խնամքի ու դաստիարակության վճարովի 

ծառայությունների մատուցում, 

բ. կարտոֆիլի և տնկանյութի աճեցում, բանջարեղենի ու դրանց սերմերի 

և սածիլների աճեցում, այգեգործություն, 
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գ. խնամվողների և նրանց խնամքը կազմակերպողների ուժերով խոշոր և 

մանր եղջերավոր անասունների, խոզերի ու մսատու թռչունների բուծում: 

4. «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքի 

13-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «գ», «դ», «ե» և «է» ենթակետերով ու 14-րդ հոդվածով 

սահմանված լիազորությունները վերապահել Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարությանը: 

5. Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և 

միգրացիայի հարցերի նախարարին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից 

տասնօրյա ժամկետում՝ 

1) կազմակերպել «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 2 

գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքները, իրավունքների և 

պարտականությունների փոխանցումը՝ փոխանցման ակտի միջոցով.  

2) հաստատել «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ 

հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 

սեփականության իրավունքով և (կամ) անժամկետ օգտագործման հանձնվող 

գույքի կազմը. 

3) հաստատել «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ 

հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

կանոնադրությունը և ապահովել այն սահմանված կարգով իրավաբանական 

անձանց պետական գրանցում իրականացնող մարմին ներկայացնելը:  

6. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 

թվականի մարտի 18-ի «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 1 

գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն 

ստեղծելու և Քաշաթաղի շրջանի գիշերօթիկ դպրոցը «Երեխաների խնամքի և 

պաշտպանության N 2 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության վերակազմակերպելու մասին» N 223 որոշման 3-րդ կետի 

«ա», «բ», «գ» ենթակետերը և 4-րդ կետը ճանաչել ուժը կորցրած: 

7. 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 

22 մայիսի 2021թ.                                                          N 505-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ 

 ՄԱՐՏԻ 17-Ի N 222-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի մարտի 

17-ի «2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ 

սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով դժվար 

կացության մեջ հայտնված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վարկային 

պարտավորությունների կատարմանն ուղղված պետական ֆինանսական 

աջակցության ծրագիրը հաստատելու մասին» N 222-Ն որոշմամբ հաստատված 

հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը՝ 

1) 20-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «85%-ի և դրա նկատմամբ հետագայում 

հաշվեգրված տոկոսագումարների չափով» բառերը փոխարինել «80%-ի չափով, 

բայց ոչ ավել քան 2 000 000 000.0 ՀՀ դրամը» բառերով.  

2) 21-րդ կետի՝ 

ա. «85» թիվը փոխարինել «80» թվով, 

բ. առաջին նախադասությունից հետո լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ նոր նախադասություն՝  

«Աջակցության գումարը չի կարող գերազանցել 2 000 000 000.0 ՀՀ 

դրամը:»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

    «27» ապրիլի 2021թ.            N 90-Ա  

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՅՈՒՐԻ ՂԱՐԻԲՅԱՆԻՆ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 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 անհատ ձեռնարկատեր 

Յուրի Ղարիբյանի դիմումը 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության կողմից 2020 թվականի հունվարի 22-ին 

դեղատնային գործունեության համար անհատ ձեռնարկատեր Յուրի 

Ղարիբյանին տրված թիվ   Ա-ԴԳ-000354 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 Յուրի Ղարիբյանի 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 

    «30» ապրիլի 2021թ.         N 97-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՄԽԻԹԱՐ ԱՎԱԳԻՄՅԱՆԻՆ 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 2008 թվականի հոկտեմբերի 13-

ին դեղատնային գործունեության համար անհատ ձեռնարկատեր Մխիթար 

Ավագիմյանին տրված թիվ   Ա-XX-000071 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 Մխիթար Ավագիմյանի 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 

    «17» մայիսի 2021թ.         N 109-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ԼԱՅՖ ԴԵՆԹ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ  

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ  ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  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. 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ 

 

1.«ԼԱՅՖ ԴԵՆԹ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 

(հասցե` Արցախի Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Սասունցի 

Դավթի 15) բժշկական օգնության և սպասարկման համար լիցենզիա 

տրամադրելու վերաբերյալ հայտը բավարարել և տրամադրել «օրթոպեդիկ 

ստոմատոլոգիական և ընտանեկան ստոմատոլոգիական»  գործունեություն 

իրականացնելու լիցենզիա, բժշկական օգնության և սպասարկման ձևը` 

արտահիվանդանոցային:  

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ Լ. 

Հովհաննիսյանին ապահովել`  

1) տրված լիցենզիայի  մասին  տեղեկության գրանցումը  

համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ իրավական 

ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

 

Մ. ՀԱՅՐԻՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

    «17» մայիսի 2021թ.         N 110-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ԼՈՒՍԻՆԵ ՌՈՒԲԵՆԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻՆ 

 ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 8-րդ, 9-րդ, 26-րդ 

հոդվածների և 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի  աղյուսակի 3-րդ բաժնի 2-րդ կետի 

պահանջներով. 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 

 

1. Անհատ ձեռնարկատեր Լուսինե Ռուբենի Սարգսյանի (հասցե` 

Արցախի Հանրապետություն, ք.Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների 35/1) 

հայտը բավարարել և տալ դեղատնային գործունեություն (դեղատնային 

կրպակ) իրականացնելու համար լիցենզիա: 

2. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի  իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ 

Լ.Հովհաննիսյանին ապահովել`  

1) տրված լիցենզիայի  մասին  տեղեկության գրանցումը  

համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ իրավական 

ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

 

Մ. ՀԱՅՐԻՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ  

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«29» ապրիլի 2020թ.                                                                              N 87 

ք.Ստեփանակերտ 

 

«ԱՐՄԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋԸ ՏՐՎԱԾ ԲՈՒՅՍԵՐԻ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 

ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ՎԱՃԱՌՔԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ «ԱՐՄԵՆ  

ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ» ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋ  

ԱՆՎԱՄԲ ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 20-րդ, 22-րդ և 32-րդ 

հոդվածներն ու «Արմեն Խաչատուրյան Ալեքսանդրի» անհատ ձեռնարկատիրոջ 

2021 թվականի ապրիլի 26-ին ներկայացրած հայտը՝ 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 

 

1. «Արմեն Խաչատրյան» անհատ ձեռնարկատիրոջը 2008 թվականի 

ապրիլի 4-ին տրված բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական 

միջոցների արտադրության և (կամ) վաճառքի Բ N 000008 լիցենզիան 

(այսուհետ՝ լիցենզիա) վերաձևակերպել «Արմեն Խաչատուրյան Ալեքսանդրի» 

անհատ ձեռնարկատիրոջ անվամբ: 

2. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության 

նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական բաժնին ապահովել՝  

1) լիցենզիայի վերաձևակերպման մասին տեղեկության գրանցումը 

համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) սույն հրամանի առաքումն Արցախի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարություն՝ հրապարակման համար: 

 

 

                                                                                                 Արմեն Թովմասյան 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ,  ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐ      Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ  
 

 

«25» փետրվարի 2021 թվական N 10-Ն   

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱՐԱՐ      Ա. ԲԱԽՇԻՅԱՆ  
 

«15»  փետրվարի  2021 թվական N 01-Ն  

ք. Ստեփանակերտ 
            

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 

ԼՂՀ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՓԵՏՐՎԱՐԻ 03-Ի  

ԹԻՎ 45 ԵՎ ԼՂՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 

ԹՎԱԿԱՆԻ  ՓԵՏՐՎԱՐԻ 4-Ի ԹԻՎ 10 ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ  ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը.                                                                                                                                                                                    

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՆՔ 

 

 1. Ուժը կորցրած ճանաչել ԼՂՀ արտադրական ենթակառուցվածքների 

զարգացման և քաղաքաշինության նախարարության 2003 թվականի 

փետրվարի 03-ի  թիվ 45 և ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 

2003 թվականի փետրվարի 4-ի թիվ 10 «Համապատասխանության պարտադիր 

հավաստման աշխատանքների գների հաշվարկման կարգը հաստատելու 

մասին» հրամանը:  

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական  հրապարակմանը  

հաջորդող օրվանից:  

 

 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ,  ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐ       

Ստորագրություն  Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ  

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ      

Ստորագրություն     Ա. ԲԱԽՇԻՅԱՆ  
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Համաձայնեցված է 

Արցախի Հանրապետության պետական  

նախարար,  ֆինանսների նախարար       

Գ. Մարտիրոսյան        ստորագրություն 

25.02.2021 թվական 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ  

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«15» փետրվարի 2021թ.                                                                           N 02-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

«ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ, ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ  

ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 

ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ  

ԵՎ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ  

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
  

Հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2013 թվականի ապրիլի 25-ի  N 228-Ն որոշման 1-ին կետի 1-

ին ենթակետը.  

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ 

 

1. Հաստատել «Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման 

կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ՝ 

կազմակերպություն) կողմից իրականացվող` 

1) Արցախի Հանրապետության տեխնիկական կանոնակարգերին 

համապատասխան և կամավոր սերտիֆիկատների գրանցման սակագները` 

համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) կազմակերպության ստանդարտների փորձաքննության սակագները` 

համաձայն N 2 հավելվածի. 

3) փորձարկման աշխատանքների սակագները՝ համաձայն N 3 

հավելվածի: 

2. Սույն  հրամանն  ուժի  մեջ  է  մտնում  պաշտոնական  հրապարակմանը  

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի 

հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:                                                                                                    

Ա. ԲԱԽՇԻՅԱՆ      
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և 

 գյուղատնտեսության նախարարի 2021 թվականի  

փետրվարի 15-ի  N 02-Ն հրամանի 

 

 

ՍԱԿԱԳՆԵՐ 

Արցախի Հանրապետության տեխնիկական կանոնակարգերին 

 համապատասխան և կամավոր սերտիֆիկատների գրանցման 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Հ/

Հ 

 

 

Աշխատանքների  

անվանումը 

Մեկ արտադրության 

կամ ապրանքախմբի 

համար աշխատանքի                                                                                             

արժեքը, ՀՀ դրամ 

(առանց ԱԱՀ) 

Մեկից ավել արտադրու-

թյունների կամ 

ապրանքախմբերի համար 

լրացուցիչ աշխատանքի 

արժեքը, դրամ կամ 

գործակից 

1. Որոշման ընդունում ըստ 

սերտիֆիկացման հայտի, ըստ 

կազմակերպության կողմից 

սահմանված սխեմաների  

24000 1850 x (N - 1) 

2. Արտադրանքի նմուշառում և 

նույնականացում 

3700  

3. Արտադրության վիճակի 

վերլուծություն         

11100 արտադրությունների 

թիվը 

4. 

 

Համապատասխանության սերտի-

ֆիկատի ձևակերպում, գրանցում  և 

հանձնում հայտատուին         

1850 

 

սերտիֆիկատների թիվը 

 

5. 

 

Համապատասխանության 

սերտիֆիկատի հավելվածի 

ձևակերպում, գրանցում և 

 հանձնում հայտատուին 

850 
սերտիֆիկատների 

հավելվածների թիվը 

 

6. 

 

Լաբորատոր փորձարկումներ   

ըստ փորձարկման 

լաբորատորիայի 

գնացուցակի 

ըստ փորձարկման 

լաբորատորիայի 

գնացուցակի 

7. 1 սխեմա 14800                  1850 x (N - 1) 

8. 2 սխեմա 16650            1850 x (N - 1) 

9. 6 և 7 սխեմաներ 9250                  1850 x (N - 1) 

10. 

 

Օտարերկրյա սերտիֆիկատների 

ճանաչման ընթացակարգի 

իրականացում 

 

7000 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և 

 գյուղատնտեսության նախարարի 2021 թվականի  

փետրվարի 15-ի  N 02-Ն հրամանի 

 

 

ՍԱԿԱԳՆԵՐ 

Կազմակերպության ստանդարտների փորձաքննության   

Էջերի 

քանակը 

Սննդի արդյունաբերու-

թյան, թեթև   արդյունաբե-

րության և լայն սպառման 

արտադրանք (ՀՀ դրամ, 

առանց ԱԱՀ) 

Քիմիական  

արդյունաբերություն  

և շինանյութերի 

արտադրանքներ  

(ՀՀ դրամ,  առանց ԱԱՀ) 

Մեքենաշինության, 

սարքաշինության, 

էլեկտրատեխնիկայի և 

էլեկտրոնիկայի 

արտադրանքներ                     

(ՀՀ դրամ,  առանց ԱԱՀ) 

0-20         25000 30000 40000 

21-50 35000 40000 50000 

51-100 45000 50000 60000 

101-150 60000 60000 70000 

151-ից ավելի 70000 80000 90000 

Ծանուցում 

1. Կազմակերպության ստանդարտների փոփոխությունների փորձաքննության 

համար հաշվարկվում է միանվագ 10000 դրամ գումարած  800 դրամ յուրաքանչյուր էջի 

համար:  

2. Կազմակերպության ստանդարտների հայերեն տարբերակին 

համապատասխան ռուսերեն և (կամ) անգլերեն բնագրաբնույթ տեքստերի  

փորձաքննությունը հաշվարկվում է սույն հավելվածի աղյուսակում նշված տվյալ 

կազմակերպության ստանդարտի փորձաքննության արժեքը բազմապատկելով 1.5 

գործակցով ` յուրաքանչյուր լեզվի համար:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Հավելված N 3 

Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և 

 գյուղատնտեսության նախարարի 2021 թվականի  

փետրվարի 15-ի  N 02-Ն հրամանի 

 
ՍԱԿԱԳՆԵՐ 

Փորձարկման աշխատանքների 
 

Հ/Հ 

 

Փորձարկման տեսակը 

Փորձարկման արժեքը, 

 ՀՀ դրամ (առանց ԱԱՀ) 

1 2 3 

1. Թունավոր տարրերի պարունակության   որոշումը 

(պոլյարոգրաֆիկ եղանակով)  (կադմիում, կապար, 

պղինձ, ցինկ) 

 

յուրաքանչյուր մեկ  էլեմենտ 3000 

յուրաքանչյուր երկու  էլեմենտ 3450 

յուրաքանչյուր երեք  էլեմենտ 3900 

յուրաքանչյուր չորս   էլեմենտ 4350 

2. Թունավոր տարրերի պարունակության որոշումը  

(կոլորիմետրիկ եղանակով) 

 

արսեն  1500 

երկաթ 1700 

պղինձ 1500 

քրոմ 1500 

նիկել 1500 

սնդիկ 2800 

անագ 2800 

3. Միկոտոքսիններ  

աֆլատոքսին B 1 4000 

աֆլատոքսին M 1 4000 

դեզօքսինիվալենոլ 4000 

T-2 տոքսին 4000 

պատուլին 4000 

զեառալենոն 4000 

4. Հակաբիոտիկներ  

լեվոմիցիտին 6000 

տետրացիկլինի խումբ 6000 

գրիզին 6000 

բացիտրացին 6000 

ստրեպտոմիցին 6000 

պենիցիլին 6000 

5. Ռադիոնուկլիդներ 

(ցեզիում, ստրոնցիում) 

 

 

յուրաքանչյուր մեկ  էլեմենտ 4000 

յուրաքանչյուր երկու   էլեմենտ 6000 

6. Նիտրատներ 2830 

7. Նիտրիտներ 2830 

8. Հիստամին 3000 

9. Ֆիզ. քիմ. ցուցանիշներ  

յուրաքանչյուր մեկ ցուցանիշի համար 1700 

թթվություն 400 

հիմնայնություն 400 

խոնավություն 240 

ջարդոնի քանակ 200 

եփվածության աստիճան 200 

մետաղամագնիսական խառնուրկներ 200 

ձվադիտում 200 

ծակոտկենություն 200 

               ալդեհիդներ 2000 

սիվուխային յուղեր 2000 

մեթիլ սպիրտ 2000 

բարձր սպիրտներ 1570 

ցնդող թթուներ 1600 

բարդ եթերներ 2000 

10. Մանրէաբանական ցուցանիշներ  

ՄԱՖԱՄ 1000 

ԱՑԽՄ 1700 

պատոգեն, ա.թ. սալմոնելա 2000 
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բորբոսասնկեր, խմորասնկեր 1000 

սուլ. վեր. կլոստրիդներ 1000 

կաթնաթթու մանրէներ 1000 

S. aureus 1700 

B. cerueus 1000 

Proteus 1000 

Pseudomonas aeruginosa 1000 

L. monocitogenes 2000 

E. coli 1700 

ջերմատոլիրանտ 1000 

կոլի ձևեր 1000 

11. Պեստիցիդներ  

ՀՔՑՀ  իզոմորների գումար 10000 

ԴԴՏ և նրա մետաբոլիտներ 10000 

հեքսաքլորբենզոլ 10000 

քլորօրգանական պեստիցիդներ 10000 

սնդիկօրգանական պեստիցիդներ 10000 

2.4-Դ թթու, դրա աղերը, եթերները 10000 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ  
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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«15» փետրվարի 2021թ.                                                                          N 03-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏԻ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ ՁԵՎԵՐՆ ՈՒ ՁԵՎԱԹՂԹԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ 

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԼՂՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2005 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 03-ի № 122 ՀՐԱՄԱՆՆ 

 ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  
Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ 

հոդվածը և «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-

ին մասի 7-րդ կետը՝ 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ 

  

1. Հաստատել` 

1) համապատասխանության սերտիֆիկատի ձևաթղթի լրացման կարգը` 

համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) համապատասխանության հայտարարագրի ձևաթղթի լրացման 

կարգը` համաձայն N 2 հավելվածի. 

3) համապատասխանության սերտիֆիկատի ձևը` համաձայն N 3 

հավելվածի. 

4) համապատասխանության հայտարարագրի ձևը` համաձայն N 4 

հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել ԼՂՀ տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների զարգացման նախարարության 2005 թվականի 

նոյեմբերի 03-ի «Համապատասխանության սերտիֆիկատի և 

համապատասխանության հայտարարագրի ձևերը և դրանց ներկայացվող 

պահանջները սահմանելու մասին» № 122 հրամանը: 

3.  Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

                                                                                        

Ա. ԲԱԽՇԻՅԱՆ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և    
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 գյուղատնտեսության  նախարարի 2021 թվականի  

փետրվարի 15-ի N 03-Ն հրամանի

Կ Ա Ր Գ 

 ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏԻ ՁԵՎԱԹՂԹԻ ԼՐԱՑՄԱՆ 

  

 

1. Արցախի Հանրապետության օրենքով կամ Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշմամբ ընդունված տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների 

համապատասխանությունը հավաստող համապատասխանության սերտիֆիկատը 

(այսուհետ` համապատասխանության սերտիֆիկատ) ձևակերպվում է 

համապատասխանության գնահատման մարմինների (այսուհետ` սերտիֆիկացման 

մարմին) կողմից: 

2. Համապատասխանության սերտիֆիկատի ձևաթղթերը և 

համապատասխանության սերտիֆիկատի հավելվածների ձևաթղթերը (այսուհետ` 

ձևաթղթեր) հանդիսանում են խիստ հաշվառման ենթակա ձևաթղթեր, ունեն 

պաշտպանության աստիճան, այդ թվում՝ 

1) տպագրական համար (սերիայի նշան` սույն կարգի 3-րդ կետին 

համապատասխան և ձևաթղթի հերթական համարը (արաբական յոթ թվանշաններից 

կազմված թիվ)), 

2) կիսաթափանցիկ հոլոգրաֆիկ պաշտպանիչ տարր: 

3. Ձևաթղթերը պատրաստվում են տպագրական եղանակով: 

4. Ձևաթղթերը լրացվում են հայերենով` էլեկտրոնային տպող սարքերի 

օգտագործմամբ: 

5. Սույն կարգով չնախատեսված տեղեկությունների մուտքագրում, ինչպես նաև 

տեքստի որևէ փոփոխություն չի թույլատրվում: 

6. Համապատասխանության սերտիֆիկատի բոլոր դաշտերը պետք է լրացվեն: 

7. Համապատասխանության սերտիֆիկատում նշվում է հետևյալը՝ 

1) 1-ին դաշտում` մակագրություններ, որոնք արված են 2 տողով հետևյալ 

հաջորդականությամբ` 

ա. 1-ին տող` «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ». 

բ. 2-րդ տող` «ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ». 

2) 2-րդ դաշտում` համապատասխանության ազգային նշանը` ՀՏԿ. 

3) 3-րդ դաշտում` համապատասխանության սերտիֆիկատի գրանցման համարը, 

որը ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն` նշելով 

«ԱՀ»` Արցախի Հանրապետություն հապավումը. 

4) 4-րդ դաշտում` համապատասխանության սերտիֆիկատի տպագրական 

համարը, որը զետեղվում է ձևաթղթի պատրաստման ժամանակ. 

5) 5-րդ դաշտում` համապատասխանության սերտիֆիկատ տրամադրած 

սերտիֆիկացման մարմնի անվանումը, նրա գտնվելու վայրը, այդ թվում` 

գործունեության իրականացման վայրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլեկտրոնային 

փոստի հասցեն, սերտիֆիկացման մարմնի հավատարմագրման վկայագրի գրանցման 

համարը և գրանցման ամսաթիվը, ինչպես նաև հավատարմագրման վկայագիր 

տրամադրած հավատարմագրման մարմնի անվանումը. 

6) 6-րդ դաշտում` հայտատուի անվանումը` ներառյալ իրավաբանական անձի 

պետական գրանցման տվյալները կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված 

ֆիզիկական անձի հաշվառման համարը, գտնվելու վայրը, այդ թվում` գործունեության 

իրականացման վայրը` իրավաբանական անձի դեպքում կամ բնակության հասցեն` 

որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված ֆիզիկական անձի դեպքում, ինչպես նաև 

հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն. 

7) 7-րդ դաշտում` արտադրողի անվանումը, ներառյալ՝ գտնվելու վայրը, այդ թվում` 

գործունեության իրականացման վայրը` իրավաբանական անձի և նրա արտադրանքն 

արտադրող մասնաճյուղերի դեպքում, կամ բնակության հասցեն` որպես անհատ 

ձեռնարկատեր հաշվառված ֆիզիկական անձի դեպքում. 

8) 8-րդ դաշտում` տեղեկություններ այն արտադրանքի վերաբերյալ, որի համար 

տրված է համապատասխանության սերտիֆիկատ, ներառյալ` 

ա. արտադրանքի անվանումը, 

բ. արտադրանքի մասին տեղեկությունները, որոնք ապահովում են դրա 

նույնականացումը (արտադրանքի տեսակը, ապրանքանիշը, մոդելը, արտիկուլը), 

գ. փաստաթղթի անվանումը և վավերապայմանները, որոնց համապատասխան 

արտադրվել է արտադրանքը (տեխնիկական կանոնակարգ, ստանդարտ, 

կազմակերպության ստանդարտ կամ այլ նորմատիվ փաստաթուղթ), 
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դ. սերտիֆիկացման օբյեկտի անվանումը (սերիական թողարկում, խմբաքանակ 

կամ եզակի արտադրանք): Արտադրանքի սերիական թողարկման դեպքում կատարվում 

է գրառում «սերիական թողարկում»: Արտադրանքի խմբաքանակի դեպքում նշվում է 

խմբաքանակի չափը, իսկ եզակի արտադրանքի դեպքում` արտադրանքի 

գործարանային համարը: Արտադրանքի խմբաքանակի և եզակի արտադրանքի դեպքում 

ներկայացվում են ապրանքաուղեկցող փաստաթղթերի վավերապայմանները. 

9) 9-րդ դաշտում` արտադրանքի ծածկագիրը (ծածկագրերը)` արտաքին 

տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկին համապատասխան. 

10) 10-րդ դաշտում` Արցախի Հանրապետության օրենքով կամ Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշմամբ ընդունված տեխնիկական 

կանոնակարգի (կանոնակարգերի) անվանումը. 

11) 11-րդ դաշտում` տեղեկություններ այն փաստաթղթերի վերաբերյալ, որոնք 

հաստատում են արտադրանքի համապատասխանությունը Արցախի Հանրապետության 

օրենքով կամ Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ ընդունված 

տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին, համապատասխան փորձարկումների 

կամ չափումների արձանագրությունները, որոնց վրա նշված է փորձարկման 

լաբորատորիայի համարը, ամսաթիվը, անվանումը, հավատարմագրման վկայագրի 

գրանցման համարը և դրա գործողության ժամկետը, այլ փաստաթղթեր` ներկայացված 

հայտատուի կողմից որպես Արցախի Հանրապետության օրենքով կամ Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշմամբ ընդունված տեխնիկական 

կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանության ապացույց. 

12) 12-րդ դաշտում` արտադրանքը նույնականացնող տեղեկատվություններ, 

առնվազն արտադրանքի պահման պայմանները և ժամկետը, ծառայության 

(պիտանիության) ժամկետը. 

13) 13-րդ դաշտում` համապատասխանության սերտիֆիկատների և 

համապատասխանության գրանցված հայտարարագրերի ռեեստրում սերտիֆիկատի 

գործողության ուժի մեջ մտնելու և համապատասխանության սերտիֆիկատի 

գործողության դադարեցման ամսաթիվը` ձևակերպված ըստ տրված ձևի (թիվը` 

արաբական երկու թվանշաններով, ամիսը` արաբական երկու թվանշաններով, 

տարեթիվը` արաբական չորս թվանշաններով). 

14) 14-րդ դաշտում` սերտիֆիկացման մարմնի կնիքը (դրա առկայության դեպքում), 

սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավարի (լիազորված անձի) ստորագրությունը, անվան և 

հայրանվան սկզբնատառերը, ազգանունը: Չի թույլատրվում ստորագրության փոխարեն 

ընդօրինակության օգտագործումը. 

15) 15-րդ դաշտում` փորձագետի ստորագրությունը, անվան և հայրանվան 

սկզբնատառերը, ազգանունը: 

8. 8-րդ, 9-րդ, 11-րդ և 12-րդ դաշտերում նշված տեղեկատվության զգալի ծավալի 

դեպքում այն կարող է ներկայացվել հավելվածում: Հավելվածը ձևակերպվում է 

համապատասխանության սերտիֆիկատի հավելվածի ձևաթղթի վրա և հանդիսանում է 

համապատասխանության սերտիֆիկատի անքակտելի մասը: Հավելվածի յուրաքանչյուր 

թերթ պետք է համարակալված լինի և ներառի համապատասխանության 

սերտիֆիկատի գրանցման համարը, սերտիֆիկացման մարմնի ղեկավարի (լիազորված 

անձի) և փորձագետի ստորագրությունները, անվան և հայրանվան սկզբնատառերը, 

ազգանունները, սերտիֆիկացման տվյալ մարմնի կնիքը (դրա առկայության դեպքում): 

Համապատասխանության սերտիֆիկատի նշված դաշտերում անհրաժեշտ է հղում 

կատարել հավելվածին` նշելով համապատասխանության սերտիֆիկատի հավելվածի 

ձևաթղթի հաշվառման համարը: 

 

Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և    
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 գյուղատնտեսության  նախարարի 2021 թվականի  

փետրվարի 15-ի N 03-Ն հրամանի 
 

Կ Ա Ր Գ 

 ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ  ՁԵՎԱԹՂԹԻ ԼՐԱՑՄԱՆ 

  

 

1. Արցախի  Հանրապետության օրենքով կամ Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշմամբ ընդունված տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին 

համապատասխանության հայտարարագիրը (այսուհետ` համապատասխանության 

հայտարարագիր) լրացվում է A4 (210x297 մմ) ձևաչափի սպիտակ թղթի վրա: 

2. Համապատասխանության հայտարարագրի բոլոր դաշտերը պետք է լրացված 

լինեն: 

3. Համապատասխանության հայտարարագիրը լրացվում է հայերենով` 

էլեկտրոնային տպող սարքերի օգտագործմամբ: Անհրաժեշտության դեպքում 

արտադրողի անվանումը, ինչպես նաև արտադրանքի մասին տեղեկությունները 

(արտադրանքի տեսակը, մակնիշը, մոդելը, արտիկուլը) կարող են լրացվել լատինատառ: 

4. Սույն կարգով չնախատեսված տեղեկությունների մուտքագրումը, ինչպես նաև 

տեքստի որևէ փոփոխություն չի թույլատրվում: 

5. Համապատասխանության հայտարարագրում նշվում է հետևյալը. 

1) 1-ին դաշտում` համապատասխանության ազգային նշանը` ՀՏԿ. 

2) 2-րդ դաշտում` հայտատուի անվանումը, իրավաբանական անձի պետական 

գրանցման կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված ֆիզիկական անձի 

վերաբերյալ տեղեկություններ, գտնվելու վայրը, այդ թվում` գործունեության 

իրականացման վայրը` իրավաբանական անձի համար, բնակության հասցեն` որպես 

անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված ֆիզիկական անձի համարը, ինչպես նաև 

հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն. 

3) 3-րդ դաշտում` համապատասխանության հայտարարագիրն ընդունող 

հայտատու կազմակերպության ղեկավարի կամ նրա լիազոր ներկայացուցչի պաշտոնը, 

անունը, ազգանունը և հայրանունը. 

4) 4-րդ դաշտում լրացվում են տեղեկություններ այն արտադրանքի վերաբերյալ, 

որի նկատմամբ ընդունվել է համապատասխանության հայտարարագիր, այդ թվում` 

ա. արտադրանքի անվանումը, 

բ. արտադրանքի նույնականացման համար անհրաժեշտ տեղեկություն` առնվազն 

արտադրանքի տեսակը, մակնիշը, մոդելը, արտիկուլը, 

գ. արտադրողի անվանումը, ներառյալ՝ գտնվելու վայրը, այդ թվում` 

գործունեության իրականացման վայրը` իրավաբանական անձի և նրա արտադրանքն 

արտադրող մասնաճյուղերի դեպքում, կամ բնակության հասցեն` որպես անհատ 

ձեռնարկատեր հաշվառված ֆիզիկական անձի դեպքում, 

դ. այն փաստաթղթի (փաստաթղթերի) անվանումները և վավերապայմանները 

(տեխնիկական կանոնակարգ, ստանդարտ, կազմակերպության ստանդարտ կամ այլ 

նորմատիվ փաստաթուղթ), ըստ որոնց արտադրվել է տվյալ արտադրանքը, 

ե. արտադրանքի ծածկագիրը (ծածկագրերը)` արտաքին տնտեսական 

գործունեության ապրանքային անվանացանկին համապատասխան, 

զ. հայտարարագրման օբյեկտի անվանումը (սերիական թողարկում, խմբաքանակ 

կամ եզակի արտադրանք): Արտադրանքի սերիական թողարկման դեպքում կատարվում 

է գրառում «սերիական թողարկում»: Արտադրանքի խմբաքանակի դեպքում նշվում է 

խմբաքանակի չափը, իսկ եզակի արտադրանքի դեպքում` արտադրանքի 

գործարանային համարը: Արտադրանքի խմբաքանակի և եզակի արտադրանքի դեպքում 

ներկայացվում են ապրանքաուղեկցող փաստաթղթերի վավերապայմանները. 

5) 5-րդ դաշտում` Արցախի Հանրապետության օրենքով կամ Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշմամբ ընդունված տեխնիկական 

կանոնակարգի (կանոնակարգերի) անվանումը (անվանումները). 

6) 6-րդ դաշտում` տեղեկություններ այն փաստաթղթերի վերաբերյալ, որոնք 

հաստատում են արտադրանքի համապատասխանությունը Արցախի Հանրապետության 

օրենքով կամ Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ ընդունված 

տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին. համապատասխան փորձարկումների 

կամ չափումների արձանագրությունները, որոնց վրա նշված է փորձարկման 

լաբորատորիայի համարը, ամսաթիվը, անվանումը, հավատարմագրման վկայագրի 

գրանցման համարը և դրա գործողության ժամկետը, այլ փաստաթղթեր` ներկայացված 

հայտատուի կողմից որպես Արցախի Հանրապետության օրենքով կամ Արցախի 
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Հանրապետության կառավարության որոշմամբ ընդունված տեխնիկական 

կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանության ապացույց. 

7) 7-րդ դաշտում` արտադրանքի պահման պայմանները և ժամկետը, ծառայության 

(պիտանիության) ժամկետը և անհրաժեշտության դեպքում` արտադրանքը 

նույնականացնող այլ տեղեկատվություն. 

8) 8-րդ դաշտում` համապատասխանության հայտարարագրի գործողության ուժի 

մեջ մտնելու և դադարեցման ամսաթիվը (թիվը` արաբական երկու թվանշաններով, 

ամիսը` արաբական երկու թվանշաններով, տարեթիվը` արաբական չորս 

թվանշաններով). 

9) 9-րդ դաշտում` հայտատուի կնիքը (դրա առկայության դեպքում), հայտատու 

կազմակերպության ղեկավարի ստորագրությունը, անվան և հայրանվան 

սկզբնատառերը և ազգանունը (որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված ֆիզիկական 

անձի պարագայում` անվան և հայրանվան սկզբնատառերը և ազգանունը): Չի 

թույլատրվում ստորագրության փոխարեն ընդօրինակության օգտագործումը. 

10) 10-րդ դաշտում լրացվում է համապատասխանության հայտարարագրի 

գրանցման համարը, որը ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրության 

համաձայն` նշելով «ԱՀ»` Արցախի Հանրապետություն հապավումը. 

11) 11-րդ դաշտում` տրված համապատասխանության սերտիֆիկատների և 

գրանցված համապատասխանության հայտարարագրերի ռեեստրում 

համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման ամսաթիվը` ձևակերպված ըստ 

տրված ձևի (թիվը` արաբական երկու թվանշաններով, ամիսը` արաբական երկու 

թվանշաններով, տարեթիվը` արաբական չորս թվանշաններով): 

6. 4-րդ, 6-րդ և 7-րդ դաշտերում նշված տեղեկատվության զգալի ծավալի դեպքում 

այն կարող է բերվել հավելվածում, որը հանդիսանում է համապատասխանության 

հայտարարագրի անքակտելի մասը: Հավելվածի յուրաքանչյուր թերթ պետք է 

համարակալված լինի և ներառի համապատասխանության հայտարարագրի գրանցման 

համարը, հայտատուի կնիքը (դրա առկայության դեպքում), հայտատու 

կազմակերպության ղեկավարի ստորագրությունը, անվան և հայրանվան 

սկզբնատառերը և ազգանունը (որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված ֆիզիկական 

անձի պարագայում` անվան և հայրանվան սկզբնատառերը և ազգանունը): 

Համապատասխանության հայտարարագրում հղում է կատարվում հավելվածին` նշելով 

թերթերի քանակը: 
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Հավելված N 3 

Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և    

 գյուղատնտեսության  նախարարի 2021 թվականի  

փետրվարի 15-ի N 03-Ն հրամանի 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ  

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ 
  (1) 

ՀՏԿ   (2) 

   N ԱՀ _____________________    (3) 

ՍԵՐԻԱ _________N_______    (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ 

ՄԱՐՄԻՆ 
_____________________________________________ 

(անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման վայրը, 

հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, սերտիֆիկացման  

մարմնի հավատարմագրման վկայագրի գրանցման համարը և գրանցման  

ամսաթիվը, ինչպես նաև հավատարմագրման վկայագիր տրամադրած 

հավատարմագրման մարմնի անվանումը) 

(5) 

ՀԱՅՏԱՏՈՒ ____________________________________________________________________ 

(անվանումը, իրավաբանական անձի պետական գրանցման տվյալները կամ 

ֆիզիկական անձի հաշվառման համարը, գտնվելու վայրը, գործունեության 

իրականացման վայրը` իրավաբանական անձի դեպքում, կամ բնակության  

վայրի հասցեն` ֆիզիկական անձի դեպքում, հեռախոսահամարը, ֆաքսը, 

էլեկտրոնային փոստի հասցեն) 

(6) 

ԱՐՏԱԴՐՈՂ ____________________________________________________________________ 

(անվանումը, գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման վայրը` 

իրավաբանական անձի և նրա արտադրանքն արտադրող մասնաճյուղերի  

դեպքում, բնակության վայրի հասցեն` ֆիզիկական անձի դեպքում) 

(7) 

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ ____________________________________________________________________ 

(անվանումը, արտադրանքի տեսակը, ապրանքանիշը, մոդելը, արտիկուլը, 

փաստաթղթի անվանումը և վավերապայմանները, որոնց համապատասխան 

արտադրվել է արտադրանքը, կազմակերպության ստանդարտ կամ այլ  

նորմատիվային փաստաթուղթ,  սերտիֆիկացման օբյեկտի անվանումը 

 (սերիական թողարկում, խմբաքանակ կամ եզակի արտադրանք)) 

(8) 

ԱՏԳ ԱԱ  ԾԱԾԿԱԳԻՐ ______________________________________________________________________________ (9) 

 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ Է 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ 

__________________________________________________________________ 

(Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ ընդունված  

տեխնիկական կանոնակարգի (կանոնակարգերի) անվանումը (անվանումներ)) 

(10) 

ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏԸ 

 ՏՐՎԱԾ Է ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ 

__________________________________________________________________ 

(փորձարկումների կամ չափումների մասին արձանագրությունները` փորձարկման 

լաբորատորիայի համարը, ամսաթիվը, անվանումը, հավատարմագրման վկայագրի 

գրանցման համարը և դրա գործողության ժամկետը, այլ փաստաթղթեր) 

(11) 

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
_____________________________________________ (12) 

 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ 

ԺԱՄԿԵՏԸ ՍԿՍԱԾ 
ՄԻՆՉԵՎ ՆԵՐԱՌՅԱԼ 

 

(13) 

 
ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ 

ՄԱՐՄՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ 

(լիազորված անձ) 

_______________                         

(ստորագրությունը) 

_____________________________________________  

          (անվան, հայրանվան սկզբնատառերը, ազգանունը) 
 

(14) 

 

Փորձագետ _______________                         

(ստորագրությունը) 

 

_____________________________________________  

          (անվան, հայրանվան սկզբնատառերը, ազգանունը) 

 
 

 

(15) 
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Հավելված N 4 

Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և    

 գյուղատնտեսության  նախարարի 2021 թվականի  

փետրվարի 15-ի N 03-Ն հրամանի

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ  

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ 

ՀՏԿ 

(1) 

ՀԱՅՏԱՏՈՒ _________________________________________________________________________ 

(անվանումը, իրավաբանական անձի պետական գրանցման կամ որպես անհատ 

 ձեռնարկատեր հաշվառված ֆիզիկական անձի վերաբերյալ տեղեկություններ, գտնվելու  

վայրը, այդ թվում` գործունեության իրականացման վայրը` իրավաբանական անձի համար, 

 բնակության վայրի հասցեն` որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված ֆիզիկական անձի  

համար, ինչպես նաև հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն) (2) 

Ի ԴԵՄՍ ___________________________________________________________________________  

(համապատասխանության հայտարարագիրն ընդունող հայտատու կազմակերպության  

ղեկավարի կամ նրա լիազոր ներկայացուցչի պաշտոնը, անունը, ազգանունը, հայրանունը) (3) 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է,  

ՈՐ 

__________________________________________________________________________ 

(արտադրանքի անվանումը, արտադրանքի նույնականացման համար անհրաժեշտ  

տեղեկություն` առնվազն արտադրանքի տեսակը, մակնիշը, մոդելը, արտիկուլը, արտադրողի անվանումը, 

գտնվելու վայրը, գործունեության իրականացման վայրը` իրավաբանական 

 անձի և նրա արտադրանքն արտադրող մասնաճյուղերի դեպքում, կամ բնակության վայրի  

հասցեն` որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված ֆիզիկական անձի դեպքում,  

այն փաստաթղթի անվանումները և վավերապայմանները, ըստ որոնց արտադրվել է 

 տվյալ արտադրանքը, արտադրանքի ծածկագիրը, հայտարարագրման օբյեկտի 

 անվանումը (սերիական թողարկում, խմբաքանակ կամ եզակի արտադրանք)) (4) 
 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ 

Է 

___________________________________________________________________________ 

(Արցախի Հանրապետության օրենքով կամ Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 որոշմամբ ընդունված տեխնիկական կանոնակարգի (կանոնակարգերի) անվանումը 

 (անվանումները) պահանջներին) (5) 
 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐՆ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ Է 

________________________________________________________________________________ 
(փորձարկումների կամ չափումների մասին արձանագրությունները, որոնց վրա նշված է փորձարկման լաբորատորիայի համարը, ամսաթիվը, 

անվանումը, հավատագրման վկայագրի գրանցման համարը և դրա գործողության ժամկետը, այլ փաստաթղթեր՝ ներկայացված հայտատուի կողմից 

որպես Արցախի Հանրապետության օրենքով կամ Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ ընդունված տեխնիկական կանոնակարգի 

պահանջներին համապատասխանության ապացույց) 

_________________________________________________________________ հիման վրա (6) 

 

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ __________________________________________ (7) 

  

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐՆ ՈՒԺԻ ՄԵՋ Է ԳՐԱՆՑՄԱՆ 

ԱՄՍԱԹՎԻՑ_______ ՄԻՆՉԵՎ_______ ՆԵՐԱՌՅԱԼ      (8) 
 

 _____________________(ստորագրությունը) ____________________________________________________________________________ 

(հայտատու կազմակերպության ղեկավարի կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր հաշվառված 

ֆիզիկական անձի անվան և հայրանվան սկզբնատառերը և ազգանունը) (9) 
 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ  ԳՐԱՆՑՄԱՆ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. 

  

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐԸ,      ԱՀ N _____(10) 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ      _______(11) 

                                ______________ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

 

2021 թվականի մայիսի 13-ի 

 

ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ՎՃԱՐԱԾ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ 

ԴԻՄՈՒՄԻ, ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 

ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐԻ (ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ԵՎ ԴՐԱՆՑ 

ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՇՎԵԳՐՎԱԾ ՏՈԿՈՍՆԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ 

ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՈՒ ՎԵՐԱԴԱՐՁՎՈՂ ՀԱՐԿԻ 

ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐԸ  

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 120-Ն 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 

թվականի ապրիլի 20-ի N 342-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի 11-րդ կետի 1-ին 

և 3-րդ ենթակետերը ու 16-րդ կետը՝ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  ԵՄ՝ 

 

1. Սահմանել` 

1) հարկ վճարողի վճարած հարկի գումարների վերադարձի դիմումի 

ձևը` համաձայն N 1 հավելվածի, 

2) հաշվետու ժամանակաշրջանում հարկ վճարողի կողմից 

ձեռնարկատիրական վարկերի (փոխառությունների) և դրանց սպասարկման 

համար հաշվեգրված տոկոսների գումարների մարումների մասին տեղեկանքի 

ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի, 

3) վերադարձվող հարկի գումարների վերաբերյալ եզրակացության 

ձևը՝ համաձայն N 3 հավելվածի: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                         Դ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

 

2021 թվականի մայիսի 13 

ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության պետական  

եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2021 

 թվականի մայիսի 13-ի N 120-Ն հրամանի 

 

Ձև  

_______________________________________________ 

                                                                                           հարկ վճարողներին սպասարկող ստորաբաժանում 

ԴԻՄՈՒՄ 

ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ՎՃԱՐԱԾ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ 

 

Հարկ վճարող վարկառուի անվանումը (անունը, ազգանունը) ՀՎՀՀ 

         

Հարկ վճարող համավարկառուի անվանումը (անունը, 

ազգանունը) 
ՀՎՀՀ 

         

Հարկ վճարող երաշխավորի անվանումը (անունը, ազգանունը) ՀՎՀՀ 

         

Հարկ վճարող վարկառուի Արցախի Հանրապետությունում 

գտնվելու (բնակության) վայրի հասցեն 

 

Հարկ վճարող վարկառուի կոնտակտային տվյալները 

(հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն և այլն) 

 

Հարկ վճարող համավարկառուի Արցախի 

Հանրապետությունում գտնվելու (բնակության) վայրի հասցեն 

 

Հարկ վճարող համավարկառուի կոնտակտային տվյալները 

(հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն և այլն) 

 

Հարկ վճարող երաշխավորի Արցախի Հանրապետությունում 

գտնվելու (բնակության) վայրի հասցեն 

 

Հարկ վճարող երաշխավորի կոնտակտային տվյալները 

(հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն և այլն) 

 

Դիմումի ներկայացման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը  

 

Խնդրում եմ 20___ թվականի _______________ հաշվետու ժամանակաշրջանում 

վճարված ձեռնարկատիրական վարկի (փոխառության) և դրա սպասարկման համար 

վճարված տոկոսների ՀՀ դրամով նշված գումարի չափով վերադարձնել հարկերի 

գումարները` 

 

 

 

 

Բանկը, որին 

փոխանցվելու է 

վերադարձվող 

գումարը 

Հաշվի համարը, 

որին փոխանցվելու 

է վերադարձվող 

գումարը 

Վճարված 

հարկերի 

գումարը  

 (ՀՀ դրամ) 

Վճարված 

ձեռնարկատիրական վարկի 

(փոխառության) և տոկոսների  

գումարը (ՀՀ դրամ) 

    

 

 

 

 

 

Ընդամենը     

 

 

Վարկառու (համավարկառու, երաշխավոր)    _______________________________ 

                            (անունը, ազգանունը և ստորագրությունը) 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության պետական  

եկամուտների կոմիտեի նախագահի 

2021 թվականի մայիսի 13-ի N 120-Ն հրամանի 

 
Ձև  

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք  N _____ 

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ 

ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐԻ (ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ԵՎ ԴՐԱՆՑ 

ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՇՎԵԳՐՎԱԾ ՏՈԿՈՍՆԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԻ 

ՄԱՍԻՆ 

 
Ձեռնարկատիրական վարկ (փոխառություն) տրամադրած 

Արցախի Հանրապետության կամ Հայաստանի 

Հանրապետության ֆինանսական կազմակերպության,  

պետության ստեղծած հիմնադրամի անվանումը 

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանը  

Ձեռնարկատիրական վարկի (փոխառության) տրամադրման 

պայմանագրի ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը 

 

Ձեռնարկատիրական վարկի (փոխառության) տրամադրման 

պայմանագրի համարը 

 

 
Հարկ վճարող վարկառուի անվանումը (անունը, ազգանունը) ՀՎՀՀ 

         

Հարկ վճարող համավարկառուի անվանումը  

(անունը, ազգանունը) 
ՀՎՀՀ 

         

Հարկ վճարող երաշխավորի անվանումը 

 (անունը, ազգանունը) 
ՀՎՀՀ 

         

 

__________________________________________________                  ____________________ 
(ֆինանսական կազմակերպության, պետության ստեղծած հիմնադրամի          (ստորագրությունը)  

                       ղեկավարի պաշտոնը, անունը, ազգանունը) 

Ձեռնարկատիրական 

վարկերի (փոխառու-

թյունների) և դրանց 

սպասարկման համար 

հաշվեգրված  տոկոսների 

գումարները (բացառու-

թյամբ սուբսիդավորման 

կամ պետական աջակ-

ցության հաշվին 

մարված) 

Հաշվետու եռամսյակում կամ 

հաշվետու կիսամյակում 

Աճողական` տվյալ տարվա 

սկզբից 

Վարկի (փոխառության) արժույթը՝  

Համապա-

տասխան 

արժույթով 

ՀՀ 

դրամով 

ՀՀ 

դրամով 

Համապա-

տասխան 

արժույթով 

ՀՀ 

դրամով 

ՀՀ 

դրամով 

Թվերով Թվերով 
  Տա-

ռերով 
Թվերով Թվերով Տառերով 

Ձեռնարկատիրական 

վարկի (փոխառության) 

հաշվեգրված գումարը 

      

Հաշվեգրված տոկոսների 

գումարը 

      

Վճարված ձեռնարկատի-

րական վարկի (փոխա-

ռության) և տոկոսների 

գումարը, այդ թվում` 

      

հաշվետու 

ժամանակաշրջանի 

համար վճարված 

ձեռնարկատիրական 

վարկի (փոխառության) և 

տոկոսների գումարը 

 

X 

 

X 

   

այլ ժամանակաշրջանի 

համար վճարված 

ձեռնարկատիրական 

վարկի (փոխառության) և 

տոկոսների գումարը 

 

X 

 

X 
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__________________________________________________                  ____________________ 
(պատասխանատու աշխատողի պաշտոնը, անունը, ազգանունը)                                               (ստորագրությունը) 
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Հավելված N 3 

Արցախի Հանրապետության պետական  

եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2021 

թվականի մայիսի 13-ի N 120-Ն հրամանի 
 

Ձև  

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ N _________ 

 ՎԵՐԱԴԱՐՁՎՈՂ ՀԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  

 

Հարկ վճարող վարկառուի անվանումը (անունը, ազգանունը) ՀՎՀՀ 

         

Հարկ վճարող համավարկառուի անվանումը (անունը, 

ազգանունը) 
ՀՎՀՀ 

         

Հարկ վճարող երաշխավորի անվանումը (անունը, ազգանունը) ՀՎՀՀ 

         

Հարկ վճարող վարկառուի Արցախի Հանրապետությունում 

գտնվելու (բնակության) վայրի հասցեն 

 

Հարկ վճարող վարկառուի կոնտակտային տվյալները 

(հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն և այլն) 

 

Հարկ վճարող համավարկառուի Արցախի 

Հանրապետությունում գտնվելու (բնակության) վայրի հասցեն 

 

Հարկ վճարող համավարկառուի կոնտակտային տվյալները 

(հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն և այլն) 

 

Հարկ վճարող երաշխավորի Արցախի Հանրապետությունում 

գտնվելու (բնակության) վայրի հասցեն 

 

Հարկ վճարող երաշխավորի կոնտակտային տվյալները 

(հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն և այլն) 

 

Հարկի գումարների վերադարձի հաշվետու ժամանակաշրջանը  

 

 Վարկառու (համավարկառու, երաշխավոր) հանդիսացող հարկ վճարողի ____ 

___________ 20___ թ. ներկայացրած դիմումի համաձայն` հաշվետու 

ժամանակաշրջանում վճարած հարկի գումարներից ենթակա է վերադարձման՝ 

 
Բանկը, որին 

փոխանցվելու է 

վերադարձվող 

գումարը 

Հաշվի համարը, 

որին 

փոխանցվելու է 

վերադարձվող 

գումարը 

Պետական 

բյուջեի հաշվի 

համարը, որից 

կատարվելու 

է վերադարձը 

Վճարված 

ձեռնարկատի-

րական վարկի 

(փոխառության) 

և տոկոսների 

գումարը 

 (ՀՀ դրամ) 

Վերադարձման ենթակա 

հարկերի գումարը (ոչ 

ավելի, քան տվյալ 

հաշվետու ժամանակա-

շրջանում վճարված 

հարկի գումարների 50 

տոկոսը) (ՀՀ դրամ) 

     

  

  

  

  

  

Ընդամենը  

 
Վերադարձման ենթակա գումարն արձանագրվել է վերադարձի 

ուսումնասիրությամբ, վերադարձի ստուգմամբ` իրականացված _____ ______________ 

20  թ. N ________ հանձնարարագրով (անհրաժեշտն ընդգծել և լրացնել) և (կամ) 

կամերալ ուսումնասիրությամբ: 

Եզրակացության կազմման ամսաթիվը ____ __________________ 20____ թ. 
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Հարկ վճարողներին սպասարկող 

ստորաբաժանում 

 

_______________________________________ 
              (անվանումը) 

 

Հարկ վճարողներին սպասարկող 

ստորաբաժանման ղեկավար 

_______________________________________ 
                                   (անունը, ազգանունը և ստորագրությունը) 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  

ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«07» մայիսի 2021թ.                                                                              N 105-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ 

ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՆԵՐՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐ 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ, ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

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

հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարության մարդատար-տաքսի 

ավտոմոբիլներով միջպետական և ներհանրապետական 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության լիցենզավորող 

հանձնաժողովի 2021 թվականի մայիսի 4-ի  N 373-ՏՆ եզրակացությունը`  

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ՝ 

1. Տրամադրել՝  

1) անհատ ձեռնարկատեր Էդուարդ Ասծատուրի Վանյանին Արցախի 

Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապե-

տական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության  ՏԾN00771 

լիցենզիա և  լիցենզիայի N00001 ներդիր. 

2) անհատ ձեռնարկատեր Արսեն Անատոլիի Պետրոսյանին Արցախի 

Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապե-

տական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության  ՏԾN00772 

լիցենզիա և  լիցենզիայի N00001 ներդիր. 

3) ֆիզիկական անձ Գրիգորի Բորիսի Ներսիսյանին Արցախի 

Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապե-

տական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության  ՏԾN00572 

լիցենզիայի N00002 ներդիր: 

2. Դադարեցնել՝  

1) անհատ ձեռնարկատեր Նիկոլայ Վարդգեսի Իշխանյանի Արցախի 

Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապե-

տական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00714 

լիցենզիայի և լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունը. 

2) ֆիզիկական անձ Գրիգորի Բորիսի Ներսիսյանի Արցախի 

Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապե-

տական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00572 

լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունը. 

3) անհատ ձեռնարկատեր Մհեր Վլադիմիրի Հովսեփյանի Արցախի 

Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապե-

տական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00209 

լիցենզիայի N00001 ներդիրի գործողությունը: 

3. Եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը 

պաշտոնական տեղեկագիրը հրապարակող մարմնին: 

 

Հայկ Խանումյան 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  

ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

2021 թվականի մայիսի 18-ի 

              

              ՓՈՍՏԱՅԻՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՇԱՆԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐԸ  

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 2-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն  

 

 

Ղեկավարվելով «Փոստային կապի մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի «դ» կետով` 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ 

 

1. Սահմանել փոստային վճարման պետական նշանի նմուշները` 

1) «Աշխարհահռչակ շուշեցիներ» շարքից «Արմեն Թախտաջյան» 

թեմատիկայով մեկ նամականիշ` համաձայն   N 1 հավելվածի.  

2) «Ավանդական արտադրաճյուղեր» շարքից «Գինեգործությունն 

Արցախում» թեմատիկայով մեկ նամականիշ` համաձայն   N 2 հավելվածի:  

2. Գործողության մեջ դնել՝  

1) «Աշխարհահռչակ շուշեցիներ» շարքից «Արմեն Թախտաջյան» 

թեմատիկայով մեկ նամականիշ՝ համապատասխանաբար սահմանելով 

անվանագինը՝ 230 ՀՀ դրամ, տպաքանակը՝ 12000 հատ. 

2) «Ավանդական արտադրաճյուղեր» շարքից «Գինեգործությունն 

Արցախում» թեմատիկայով մեկ նամականիշ` 290 ՀՀ դրամ, տպաքանակը` 

15000 հատ: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ 

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ                                     Հ. ԽԱՆՈՒՄՅԱՆ 

 

2021 թվականի մայիսի 18 

ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության տարածքային  

կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի  

2021 թվականի մայիսի 18-ի  N 2-Ն հրամանի 

 

 
 

Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության տարածքային  

կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի  

2021 թվականի մայիսի 18-ի N 2-Ն հրամանի 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈԻԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

2021 թվականի մայիսի 05-ի 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 30-Ի  N 95 ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 90-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ    

           

     

         Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական   ծառայության 

խորհուրդը  ո ր ո շ ու մ  է. 

   1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական 

ծառայության խորհրդի 2006 թվականի մարտի 30-ի «Ժամկետային 

աշխատանքային պայմանագիր կնքելու կարգը սահմանելու մասին» N 95 

որոշմամբ սահմանված հավելվածի՝ 

1) 6-րդ կետը  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«6. Սույն կարգի 5-րդ կետով նախատեսված դեպքերում (ընդ որում սույն 

կարգի 5-րդ կետի «բ» ենթակետով նախատեսված դեպքերում՝ երեք 

աշխատանքային օրվա ընթացքում) տվյալ պաշտոնում նշանակելու 

իրավասություն ունեցող  պաշտոնատար անձը գրավոր դիմում է Խորհուրդ՝ 

տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջները բավարարող սույն կարգով 

նախապատվություն ստացած կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվում գրանցված 

քաղաքացիական ծառայողի կամ կադրերի երկարաժամկետ ռեզերվում 

գրանցված անձի մասին տեղեկություններ ստանալու և նրա հետ Պայմանագիր 

կնքելու համար,  իսկ Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի, 

նախարարության, նախարարության կառավարման ոլորտում գործող 

պետական մարմինների և շրջվարչակազմի (Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարանի) աշխատակազմի ղեկավարի դեպքում համապատասխան 

մարմնի ղեկավարը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր դիմում է 

Խորհուրդ՝ տեղեկություններ ստանալու և կառավարությանը առաջարկություն 

ներկայացնելու համար:». 

2) 11-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«11. Սույն կարգի 9-րդ կամ 10-րդ կետով նախատեսված անձի մասին 

Խորհուրդը քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր 

պաշտոնում նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձին, իսկ 

Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի, նախարարության, 

նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմինների և 

շրջվարչակազմի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) աշխատակազմի 

ղեկավարի դեպքում համապատասխան մարմնի ղեկավարին տեղեկացնում է 

երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ այդ մասին համապատասխան 

տեղեկություն հրապարակելով Խորհրդի աշխատակազմում տեսանելի 

ցուցանակի վրա, ինչպես նաև Խորհրդի պաշտոնական ինտերնետային 

կայքում: 

Սույն կետով նախատեսված տեղեկացումը ստանալու օրը 

համապատասխան մարմինը համապատասխան տեղեկություն է 

հրապարակում տեսանելի ցուցանակի վրա:». 

3) 13-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
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«13. Եթե տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջները բավարարող կադրերի 

երկարաժամկետ ռեզերվում գրանցված անձի (անձանց) կողմից դիմում չի 

ներկայացվել կամ դիմում ներկայացրած կադրերի երկարաժամկետ ռեզերվում 

գրանցված անձը (անձինք) չի բավարարում տվյալ պաշտոնի անձնագրի 

պահանջներին, ապա Խորհուրդը քաղաքացիական ծառայության 

ժամանակավոր թափուր պաշտոնում նշանակելու իրավասություն  ունեցող 

պաշտոնատար անձին, իսկ Արցախի Հանրապետության պետական 

նախարարի, նախարարության, նախարարության կառավարման ոլորտում 

գործող պետական մարմինների և շրջվարչակազմի (Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարանի) աշխատակազմի ղեկավարի դեպքում համապատասխան 

մարմնի ղեկավարին երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնում է 

այդ մասին:». 

4) 14-րդ կետի առաջին պարբերությունը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«Սույն կարգի 13-րդ կետով նախատեսված տեղեկությունն ստանալուց 

հետո քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնում 

նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը (մարմինը), իսկ 

Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի, նախարարության, 

նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմինների և 

շրջվարչակազմի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) աշխատակազմի 

ղեկավարի դեպքում առաջարկությունը ստանալուց հետո,  կարող է մեկամսյա 

ժամկետում տվյալ պաշտոնի անձնագրի պահանջները բավարարող մեկ այլ 

անձի հետ կնքել Պայմանագիր՝ հաշվի առնելով  ¦Քաղաքացիական 

ծառայության մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 11-րդ, 12-րդ հոդվածները, 24-

րդ հոդվածի 3-րդ կետի և 34-րդ հոդվածի 1-ին կետի պահանջները:». 

5) 15-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«15. Քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնում 

նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը (մարմինը) սույն 

կարգի 11-րդ կետով նախատեսված տեղեկությունները ստանալուց հետո, իսկ 

Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի, նախարարության, 

նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմինների և 

շրջվարչակազմի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) աշխատակազմի 

ղեկավարի դեպքում առաջարկություն ստանալուց հետո երեք աշխատանքային 

օրվա ընթացքում, իսկ սույն կարգի 14-րդ կետով նախատեսված դեպքերում՝ 

մեկամսյա ժամկետում, կնքում է պայմանագիր երեք հավասարազոր օրինակից, 

որի առաջին օրինակը պահվում է համապատասխան մարմնում, երկրորդը՝ 

երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացվում է Խորհուրդ, իսկ 

երրորդը՝ նույն օրը տրվում է այն անձին, ում հետ կնքվել է Պայմանագիրը:». 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ   

ԽՈՐՀՐԴԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                  Բ. ԱՌՈՒՇԱՆՅԱՆ 

                             

 

2021 թվականի  05 մայիսի  

ք. Ստեփանակերտ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ № 1-Ն 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ  

ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ  2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ  

21-Ի ԹԻՎ 07-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Ղեկավարվելով դատական օրենսգրքի 81-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 10-րդ 

կետով և հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 38-

րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության դատարանների նախագահների 

խորհուրդը` 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց  

 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատարանների 

նախագահների խորհրդի 2009 թվականի ապրիլի 21-ի «Դատական 

ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար փակ և բաց մրցույթների 

անցկացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 07-Ն որոշմամբ հաստատված 

հավելվածի 70-րդ կետի «երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում» բառերը 

փոխարինել «եռօրյա ժամկետում» բառերով։ 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ  ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ 

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                     Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ 

 

11 մայիսի 2021թ.                  

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

 


