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ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 13(433) «08» հունիսի 2021թ. 
 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
 

 

346 ««Դատախազության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխու-

թյուններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-70-Ն օրենքը ………………… 
 

.. 
 

347 ««Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության 

մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-71-Ն 

օրենքը .................................................................................................. 
 

 

 

.. 

348 ««Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-72-Ն օրենքը ......... 
 

 

.. 

349 ««Արցախի Հանրապետության  2021 թվականի  պետական բյուջեի 

մասին»  օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին» ԱՀ ՀՕ-73-Ն օրենքը ......... ........................................................ 
 

 

 

.. 

350 ««Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-74-Ն օրենքը ...... 
 

 

... 

 ԵՐՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ  

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԿԱՅԱՑՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

351 «Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամա-

վորներ Ա.Մոսիյանի, Դ.Գալստյանի, Դ.Մելքումյանի, Գ.Ստեփան-

յանի, Դ.Իշխանյանի, Վ.Բալայանի, Մ.Հակոբյանի, Կ.Հովհաննիս-

յանի դիմումի հիման վրա՝ «Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ 

ընտրելու մասին» ԱՀ Ազգային ժողովի 2021 թվականի փետրվարի 

04-ի ԱԺՈ-032-7 որոշման՝ Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությանը համապատասխանության  հարցը որոշելու 

վերաբերյալ գործով» ԱՀ Գերագույն դատարանի ԳԴՈ-23 

որոշումը………………………............................................................. 
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 ՉՈՐՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
 

 

352 «2021 թվականի ամառային զորակոչ  անցկացնելու և զորացրում 

կատարելու մասին» ԱՀ Նախագահի ՆՀ-2256-Ն հրամանագիրը…. 
 

 

.. 
 

 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

 

353 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի 

մարտի 25-ի N 187-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 
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մասին» ԱՀ կառավարության N 566-Ն որոշումը…………………… 
 

... 

354 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 

թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 507 որոշման մեջ 

փոփոխություններ և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության  2006 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 488 

որոշման մեջ լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 572-Ն որոշումը …………………. 
 

 

 

 

 

 

.. 

355 «Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2021 թվականի 

տարեկան ծրագիրը և ծրագրով  նախատեսված  միջոցառումների  

ցանկը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 573-Ն 

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

 

 

 

.. 

356 «2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության 

դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների 

հետևանքով նյութական վնաս կրած ֆիզիկական և 

իրավաբանական անձանց պետական ֆինանսական 

աջակցության միջոցառման շրջանակում գանձապետական 

հասարակ մուրհակների թողարկման, տրամադրման, 

շրջանառության, հաշվառման և մարման կարգը հաստատելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 575-Ն որոշումը ……….................. 
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357 «Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարա-

րության աշխատակազմի ջրային համակարգերի օգտագործման 

և պահպանության պետական տեսչությունը և Արցախի Հանրա-

պետության գյուղատնտեսության նախարարության աշխատա-

կազմի գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչությունը 

վերանվանելու, կանոնադրությունները  հաստատելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի 

դեկտեմբերի 3-ի N 807-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կա-

տարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 581-Ն որոշումը………… 
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358 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

օգոստոսի 3-ի N 644-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխու-

թյուններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 582-Ն 

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

 

 

 

.. 
 

359 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 

թվականի օգոստոսի 23-ի N 607-Ն և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մայիսի 26-ի 

 N 320-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ԱՀ կառավարության N 583-Ն որոշումը ……… ................................. 
 

 

 

 

 

.. 

360 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 

փետրվարի 26-ի N 145-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 588-Ն որոշումը …… 
 

 

 

.. 

361 «Արցախի  Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի 

մարտի 11-ի N 137-Ն  որոշման մեջ  փոփոխություն կատարելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 589-Ն որոշումը ……………………. 
 

 

 

 

 

.. 

362 «Միջգերատեսչական հնագիտական հանձնաժողովի 

կանոնադրությունն ու կազմը  հաստատելու և Արցախի 

Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի մայիսի 31-ի 

 N 434-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 593-Ն որոշումը …………………………………. 
 

 

 

 

 

.. 
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363 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 

մարտի 17-ի N 222-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 599-Ն որոշումը … ........................ 
 

 

 

.. 

 

364 ««Արցախի տարածքային զարգացման հիմնադրամ» հիմնադրելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 600-Ն որոշումը …......................... 

 

... 
 

 ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ, 

ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ 

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ 
 

 

365 «Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

զարգացման  նախարարի 2020 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 25-

ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ 

տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարի N 3-Ն հրամանը……………........................................... 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                       մայիսի 27-ին  

 

 

 «ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ  

ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Դատախազության մասին» 2018 թվականի հունիսի 27-ի ՀՕ-

36-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի` 

1) 1-ին կետում «(բացառությամբ հատուկ քննչական բաժնի պետի),» 

բառերից հետո լրացնել «գլխավոր դատախազության կառուցվածքային ստո-

րաբաժանումների  ղեկավարների տեղակալները,» բառերը. 

2) 2-րդ կետում «հատուկ քննչական բաժնի պետը,» բառերից հետո 

լրացնել «հատուկ քննչական բաժնի պետի տեղակալը,» բառերը: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 8-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 

2-րդ մաս. 

«2. Դատախազական աշխատանքի արդյունավետության ապահովման 

նպատակով գլխավոր դատախազը կարող է ձևավորել միացյալ շրջանային 

դատախազություններ:»: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 9-րդ հոդվածի` 

1) 1-ին մասում «ղեկավարներից,» բառից հետո լրացնել 

«կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների տեղակալներից,» 

բառերը. 

2) 3-րդ մասում «պետից,» բառից հետո լրացնել «բաժնի պետի 

տեղակալից,» բառերը: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 12-րդ հոդվածի` 

1) 1-ին մասում «ղեկավարից,» բառից հետո լրացնել «կառուցվածքային 

ստորաբաժանման ղեկավարի տեղակալից,» բառերը. 

2) 2-րդ մասի 3-րդ կետում «տեղակալին`» բառից հետո լրացնել «իր 

տեղակալների,» բառերը. 

 3) 4-րդ մասում «ղեկավարները» բառից հետո լրացնել «, նրանց 

տեղակալները» բառերը: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում 

«տեղակալին`» բառից հետո լրացնել «իր տեղակալներին,» բառերը: 

  

Հոդված 6. Օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի` 

1) «25» թիվը փոխարինել «22» թվով. 

2)  1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  

«1) Արցախի Հանրապետությունում ստացել է բակալավրի կամ 

դիպլոմավորված մասնագետի բարձրագույն իրավաբանական կրթության 

որակավորման աստիճան կամ նմանատիպ աստիճան է ձեռք բերել 

օտարերկրյա պետությունում, որի ճանաչումն ու համարժեքության 

հաստատումը Արցախի Հանրապետությունում իրականացվել են օրենքով 

սահմանված կարգով.». 

3) 3-րդ կետում ստորակետը փոխարինել վերջակետով. 
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4) 4-րդ և 5-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 7. Օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետում 

«Ստեփանակերտ» բառից առաջ լրացնել «գլխավոր դատախազության 

կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարի տեղակալ,» բառերը: 

 

Հոդված 8.  Օրենքի 37-րդ հոդվածի` 

1) 9-րդ և 10-րդ մասերն ուժը կորցրած ճանաչել. 

2) 11-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«11. Որակավորման հանձնաժողովի պատճառաբանված միջնորդու-

թյան հիման վրա գլխավոր դատախազը կարող է հայտատուին ընդգրկել 

միաժամանակ դատախազների և քննիչների թեկնածությունների և 

ծառայողական առաջխաղացման ցուցակներում:»: 

 

Հոդված 9. Օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3) սույն օրենքի 37-րդ հոդվածի 11-րդ մասով նախատեսված դեպքում:»: 

 

Հոդված 10. Ուժը կորցրած ճանաչել Օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

8-10-րդ կետերը և 3-րդ մասը: 

 

Հոդված 11. Օրենքի 41-րդ հոդվածի` 

1) 2-րդ մասում` 

ա. «ստորաբաժանումների» բառից հետո լրացնել «ղեկավարների 

տեղակալներին, կառուցվածքային ստորաբաժանումների» բառերը, 

բ. «գլխավոր դատախազը`» բառերից հետո լրացնել 

«առաջնահերթությունը տալով» բառերը և հանել «թվից» բառը. 

2) 3-րդ մասում «այն անձանց» բառերը փոխարինել «անձանց» բառով և 

հանել   «, որոնք, ավարտելով ուսումնառությունը, հաջողությամբ հանձնել են 

որակավորման քննությունը  կամ սույն օրենքի 37-րդ հոդվածի 10-րդ մասի 

հիման վրա ազատված են եղել ուսումնառությունից» բառերը: 

 

Հոդված 12. Օրենքի 44-րդ հոդվածի` 

1) 4-րդ մասում «կայազորի զինվորական դատախազի,» բառերից հետո 

լրացնել «գլխավոր դատախազության կառուցվածքային ստորաբաժանման 

ղեկավարի տեղակալի,» բառերը. 

2) 8-րդ մասում «դատախազի» բառից հետո լրացնել «կամ քննիչի» 

բառերը: 

 

Հոդված 13. Օրենքի 45-րդ հոդվածի 7-րդ և 8-րդ մասերում 

«դատախազին» բառից հետո լրացնել «և քննիչին» բառերը: 

 

Հոդված 14. Օրենքի 49-րդ հոդվածի` 

1) 15-րդ մասում «օրը» բառից հետո լրացնել «, իսկ դրա 

անհնարինության դեպքում՝ ողջամիտ ժամկետում» բառերը: 

 

Հոդված 15. Օրենքի 50-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 5-րդ մաս` 

«5. Վերջին հինգ տարվա ընթացքում իրավաբանի մասնագիտությամբ 

աշխատանքի առնվազն երեք տարվա փորձառություն չունեցող դատախազը 

կամ քննիչը, մասնագիտական որակները բարձրացնելու նպատակով 

պաշտոնի նշանակվելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում անցնում է 

վերապատրաստման դասընթացներ, որից հետո զբաղեցրած պաշտոնին 
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մասնագիտական գիտելիքների, գործնական հմտությունների և 

աշխատանքային ունակությունների համապատասխանությունը որոշում է 

որակավորման հանձնաժողովը։ 

Վերապատրաստման դասընթացների և  նորանշանակ դատախազի 

կամ քննիչի` զբաղեցրած պաշտոնին մասնագիտական գիտելիքների, 

գործնական հմտությունների և աշխատանքային ունակությունների 

համապատասխանությունը որոշելու կարգն ու ժամկետները սահմանվում են 

գլխավոր դատախազի կողմից:»: 

 

Հոդված 16. Օրենքի 61-րդ հոդվածի 1-ին մասում` 

1) 13-րդ կետում վերջակետը փոխարինել ստորակետով. 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14-րդ կետ` 

«14) սույն օրենքի 50-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված դեպքում 

որակավորման հանձնաժողովի կողմից զբաղեցրած պաշտոնին ոչ 

համապատասխան ճանաչվելը:»: 

 

Հոդված 17. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

              

 

2021թ. հունիսի 3  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-70-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                       մայիսի 27-ին  

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 

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

2 հավելվածում «Գլխավոր դատախազության բաժնի պետ, հատուկ քննչական 

բաժնի պետ, զինվորական դատախազի տեղակալ 7.50» տողից հետո լրացնել 

հետևյալ բովանդակությամբ նոր տող՝ 

« 

Գլխավոր դատախազության բաժնի պետի տեղակալ 7.10 

               »: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

              

 

2021թ. հունիսի 3  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-71-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                       մայիսի 27-ին  

 

 

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ  

ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» 

2000 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-133 օրենքի 13.8-րդ հոդվածում լրացնել 

հետևյալ բովանդակությամբ 3.1-ին մաս. 

 

«3.1. Նախորդ տարվա նկատմամբ ընթացիկ տարվա ռոյալթիի գումարը 

պակաս նախատեսելու դեպքում վճարողը ռոյալթիի կանխավճարի 

մեծությունը որոշում է ինքնուրույն` ընթացիկ տարվա հունիսի 10-ից ոչ ուշ` 

իրենց հաշվառման հարկային մարմին ներկայացնելով հարկային մարմնի 

ղեկավարի կողմից սահմանված ձևի հայտարարություն: Կանխավճարի 

տարեկան հանրագումարը տվյալ տարվա փաստացի ռոյալթիից պակաս 

լինելու դեպքում վճարողը վճարում է տույժ՝ փաստացի ստացված ռոյալթիի 

մեկ քառորդի և տվյալ եռամսյակի փաստացի կատարված կանխավճարի 

տարբերության գումարի նկատմամբ՝ կանխավճարի վճարման համար սույն 

հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված օրվանից մինչև իրենց հաշվառման 

հարկային մարմնին փաստացի ռոյալթիի գումարը հայտնի դառնալու 

(ռոյալթիի հաշվարկ-հաշվետվությունը ներկայացնելու) օրը:»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է 

2021 թվականի հաշվետու տարում վճարվելիք ռոյալթիի կանխավճարների 

վրա: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

              

 

2021թ. հունիսի 3  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-72-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                       մայիսի 27-ին  

 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2021 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  

ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»  ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական 

բյուջեի մասին» 2021 թվականի փետրվարի 11-ի ՀՕ-14-Ն օրենքի (այսուհետ` 

Օրենք) 1-ին հոդվածի 1-ին կետի`  

1) «ա» ենթակետում  «85,217,142.6» թիվը  փոխարինել «92,984,519.3» թվով. 

2) «բ» ենթակետում «133,328,442.5» թիվը փոխարինել «244,679,827.1» թվով. 

3) «գ» ենթակետում «48,111,299.9» թիվը փոխարինել «151,695,307.8» թվով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները. 

                                                                  Գումարը  

      (հազար դրամներով)                                       

 

Հոդված 3. Օրենքի 3-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները. 

                                                        

                                                                 Գումարը  

     (հազար դրամներով)     

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԴԵՖԻՑԻՏԻ  

(ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ  

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ 

 

Ցուցանիշների 

փոփոխությունը  

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 103,584,007.9  

այդ թվում`   

Փոխառու զուտ միջոցներ 103,584,007.9   : 

 

Հոդված 4. Օրենքի 4-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները. 

                                                       Գումարը  

      (հազար դրամներով) 

       
Ցուցանիշների 

փոփոխությունը  

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 7,767,376.7  

այդ թվում`   

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր 6,000,000.0  

            Ցուցանիշների փոփոխությունը   

1.  Եկամուտների գծով 7,767,376.7  

2.  Ծախսերի գծով 111,351,384.6  

3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը) 103,584,007.9 : 



10 
 

Պաշտոնական դրամաշնորհներ 1,667,376.7  

Այլ եկամուտներ 100,000.0 : 

 

Հոդված 5. Օրենքի 5-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները. 

                                                                                                                       Գումարը 

                                                                                                        (հազար դրամներով) 
Բ

ա
ժ

ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

 

Ցուցանիշ-

ների փոփո-

խությունը   

 

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 

այդ թվում` 
 111,351,384.6 

 

01     ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
6,475,484.6 

 

  1   Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, 

պետական կառավարում, ֆինանսական և 

հարկաբյուջետային հարաբերություններ, 

արտաքին հարաբերություններ 

75,484.6 

 

    1 Օրենսդիր և գործադիր  մարմիններ, 

պետական կառավարում  
75,484.6 

 

 

  7   Պետական պարտքի գծով գործառնություններ 6,400,000.0  

    1 Պետական պարտքի գծով 

գործառնություններ 
6,400,000.0 

 

03     ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

1,901,400.0 

 

  1   Հասարակական կարգ և անվտանգություն 1,901,400.0  

    2 Ազգային անվտանգություն 1,901,400.0  

04     ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 9,300,000.0  

  1   Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, 

առևտրային և աշխատանքի գծով 

հարաբերություններ 

4,000,000.0 

 

    1 Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և 

առևտրային հարաբերություններ  
4,000,000.0 

 

  2   Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտե-

սություն, ձկնորսություն և որսորդություն 
4,000,000.0 

 

    1 Գյուղատնտեսություն  4,000,000.0  

  9   Տնտեսական հարաբերություններ (այլ 

դասերին չպատկանող) 
1,300,000.0 

 

    1 Տնտեսական հարաբերություններ (այլ 

դասերին չպատկանող) 
1,300,000.0 

 

06     ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
3,000,000.0 

 

  3   Ջրամատակարարում 3,000,000.0  

    1 Ջրամատակարարում  3,000,000.0  

10     ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 80,674,500.0  

  7   Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ 

դասերին չպատկանող)  
80,674,500.0 

 

    1 Սոցիալական հատուկ արտոնություններ 

(այլ դասերին չպատկանող)  
80,674,500.0 
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11     ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ 

ԾԱԽՍԵՐ 
10,000,000.0 

 

  2   Այլ  ծախսեր 10,000,000.0  

    1 Այլ  ծրագրեր 10,000,000.0 : 

 

Հոդված 6. Օրենքի 6-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները. 

                                                                                                         Գումարը              

(հազար դրամներով)         

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածների անվանումները 

Ցուցանիշների 

փոփոխությունը  

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 111,351,384.6  

այդ թվում՝   

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 98,349,086.6  

այդ թվում՝   

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 62,782.9  

այդ թվում՝   

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և 

հավելավճարներ 62,782.9 

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ 

ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 2,242,303.7 

 

այդ թվում՝   

Շարունակական ծախսեր 3,475.7  

Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր 2,408.0  

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում 2,233,025.0  

Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և 

նյութեր) 752.0 

 

Նյութեր (ապրանքներ) 2,643.0  

ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ 6,400,000.0  

այդ թվում՝   

 - Ներքին տոկոսավճարներ 6,400,000.0  

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 7,000,000.0  

այդ թվում՝   

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ 

մակարդակներին 7,000,000.0 

 

որից`   

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ 7,000,000.0  

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ 79,442,500.0  

այդ թվում՝   

Սոցիալական օգնության դրամական 

արտահայտությամբ նպաստներ (բյուջեից) 79,442,500.0 

 

այդ թվում՝   

 - Բնակարանային նպաստներ բյուջեից 1,442,500.0  

 - Այլ նպաստներ (տրանսֆերտներ) բյուջեից 78,000,000.0  

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 3,201,500.0  

այդ թվում՝   



12 
 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական 

դասակարգման հոդվածների անվանումները 

Ցուցանիշների 

փոփոխությունը  

 

Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք 

կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից 

կիրառվում են միմյանց նկատմամբ 100.0 

 

Այլ ծախսեր 3,201,400.0  

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 13,002,298.0 

 

այդ թվում՝   

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 13,002,298.0  

այդ թվում՝   

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 13,002,298.0  

այդ թվում՝   

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 12,850,000.0  

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 2,000.0  

այդ թվում՝   

 - Վարչական սարքավորումներ 2,000.0  

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 150,298.0  

այդ թվում՝   

 - Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ 298.0  

 - Նախագծահետազոտական ծախսեր 150,000.0 : 

 

Հոդված 7. Օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել 

փոփոխություններ և լրացումներ՝  համաձայն սույն օրենքի N 1 հավելվածի: 

Հոդված 8. Օրենքի N 3 հավելվածում կատարել փոփոխություններ` 

համաձայն սույն օրենքի N 2 հավելվածի: 

Հոդված 9. Սույն օրենքի NN 1 և 2 հավելվածները համարվում են սույն 

օրենքի անբաժանելի մասերը: 

Հոդված 10. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

              

 

2021թ. հունիսի 3  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-73-Ն 
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Հավելված N 1 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 

ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 

հազար դրամով 

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 

Ցուցանիշ-

ների 

փոփո-

խությունը   

        ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 

այդ թվում` 

111,351,384.

6 

01     010

0 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
6,475,484.6 

  1   011

0 

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, 

պետական կառավարում, ֆինանսական 

և հարկաբյուջետային 

հարաբերություններ, արտաքին 

հարաբերություններ 

75,484.6 

    1 011

1 

Օրենսդիր և գործադիր  մարմիններ, 

պետական կառավարում  
75,484.6 

      03 Գործադիր իշխանության, պետական 

կառավարման հանրապետական և 

տարածքային կառավարման 

մարմինների  պահպանում 

75,484.6 

        ԱՀ նախագահի աշխատակազմի «ՀՀ-

ում Արցախի Հանրապետության  

կառավարության օպերատիվ շտաբ» 

առանձնացված ստորաբաժանում 

75,484.6 

  7     Պետական պարտքի գծով 

գործառնություններ 
6,400,000.0 

    1   Պետական պարտքի գծով 

գործառնություններ 
6,400,000.0 

      01 Ներգրավված փոխառու միջոցների  

սպասարկման ծախսեր 

(տոկոսավճարներ) 

6,400,000.0 

        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 6,400,000.0 

03     030

0 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

1,901,400.0 

  1   031

0 

Հասարակական կարգ և 

անվտանգություն 
1,901,400.0 

    2 031

2 
Ազգային անվտանգություն 1,901,400.0 

      01 Ազգային անվտանգության ապահովում 1,901,400.0 

        ԱՀ ազգային անվտանգության 

ծառայություն 
1,901,400.0 
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04     040

0 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 9,300,000.0 

  1   041

0 

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, 

առևտրային և աշխատանքի գծով 

հարաբերություններ 

4,000,000.0 

    1 041

1 

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և 

առևտրային հարաբերություններ  
4,000,000.0 

      05 Աջակցություն Արցախի ներդրումային 

հիմնադրամին 
4,000,000.0 

        ԱՀ ֆինանսների նախարարություն 4,000,000.0 

  2   042

0 

Գյուղատնտեսություն, անտառային 

տնտեսություն, ձկնորսություն և 

որսորդություն 

4,000,000.0 

    1 042

1 
Գյուղատնտեսություն  4,000,000.0 

      10 Աջակցություն գյուղի և 

գյուղատնտեսության աջակցության 

հիմնադրամին 

3,000,000.0 

        ԱՀ էկոնոմիկայի և 

գյուղատնտեսության նախարարություն 
3,000,000.0 

      11 Գյուղատնտեսական միջոցառումների 

իրականացման ծրագրեր 
1,000,000.0 

        ԱՀ էկոնոմիկայի և 

գյուղատնտեսության նախարարություն 
1,000,000.0 

  9     Տնտեսական հարաբերություններ (այլ 

դասերին չպատկանող) 
1,300,000.0 

    1   Տնտեսական հարաբերություններ (այլ 

դասերին չպատկանող) 
1,300,000.0 

      04 Ընթացիկ նորոգման, բարեկարգման և 

կոմունալ տնտեսության գծով ԱՀ 

շրջանների կարողությունների 

զարգացման ծախսեր 

1,300,000.0 

        ԱՀ կառավարություն 1,300,000.0 

06     060

0 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ 

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

3,000,000.0 

  3   063

0 
Ջրամատակարարում 3,000,000.0 

    1 063

1 
Ջրամատակարարում  3,000,000.0 

      02 Ջրամբարների, ջրանցքների, 

ջրատարների վերանորոգում, 

վերականգնում և պահպանում 

3,000,000.0 

        ԱՀ էկոնոմիկայի և 

գյուղատնտեսության նախարարություն 
3,000,000.0 

10     100

0 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 80,674,500.0 

  7   107

0 

Սոցիալական հատուկ 

արտոնություններ (այլ դասերին 

չպատկանող)  

80,674,500.0 

    1 107

1 

Սոցիալական հատուկ 

արտոնություններ (այլ դասերին 
80,674,500.0 



15 
 

չպատկանող)  

      04 Բնակարան վարձելու կամ 

ժամանակավոր կացարանով 

ապահովման նպատակով 

իրականացվող միջոցառումներ 

3,674,500.0 

        ԱՀ տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների 

նախարարություն 

3,674,500.0 

      05 2020 թվականի պատերազմական 

գործողությունների հետևանքով ծանր 

ֆինանսատնտեսական վիճակում 

հայտնված ֆիզիկական և 

իրավաբանական անձանց վարկային 

պարտավորությունների կատարման և 

կրած վնասների պետական 

աջակցություն 

77,000,000.0 

        ԱՀ կառավարություն 77,000,000.0 

11     110

0 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ 

ԾԱԽՍԵՐ 
10,000,000.0 

  2     Այլ  ծախսեր 10,000,000.0 

    1   Այլ  ծրագրեր 10,000,000.0 

      02 Կապիտալ ներդրումներ 10,000,000.0 

        ԱՀ կառավարություն 10,000,000.0 

 

 

 

Հավելված N 2 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2021  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 

ՄԱՍԻՆ»  ՕՐԵՆՔԻ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

 

հազար դրամով 

Պետական  բյուջեի  դեֆիցիտի ֆինանսավորման 

աղբյուրներն ու դրանց տարրերի անվանումները 

Ցուցանիշների 

փոփոխությունը   

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ               103,584,007.9  

այդ թվում`   

 Փոխառու զուտ միջոցներ               103,584,007.9  

այդ թվում`   

Վարկերի և փոխատվությունների ստացում                 108,354,007.9  

Ստացված վարկերի և փոխատվությունների 
մարում 

                  (4,770,000.0) 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված է 2021 թվականի         

                       մայիսի 27-ին  

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 

 ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի 

մասին» 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի ՀՕ-94 օրենքի 55-րդ հոդվածը 

լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «21-ին» և «22-րդ» մասերով. 

«21. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն Արցախի 

Հանրապետության 2022-2024 թվականների պետական միջնաժամկետ 

ծախսերի ծրագիր չի կազմում: 

22. Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի 

նախագծի կազմման գործընթացի վրա չի տարածվում սույն օրենքի 17-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի «բ» և «գ» կետերի, ինչպես նաև 22-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

«ա» կետի, 3-12-րդ մասերի և 14-րդ մասի դրույթների գործողությունը` 

Արցախի Հանրապետության 2022-2024 թվականների պետական 

միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի կազմման, հաստատման, վերջինիս 

ցուցանիշների հրապարակման ու կիրառման գործընթացին վերաբերող 

մասով:»: 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                           Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

              

 

2021թ. հունիսի 3  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-74-Ն 
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ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 

  

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Ը 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 

ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐՆԵՐ Ա.ՄՈՍԻՅԱՆԻ, Դ.ԳԱԼՍՏՅԱՆԻ, Դ.ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆԻ, 

Գ.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆԻ, Դ.ԻՇԽԱՆՅԱՆԻ, Վ.ԲԱԼԱՅԱՆԻ, Մ.ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ, 

Կ.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ՝ «ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 

ՆԱԽԱԳԱՀ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԱՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՓԵՏՐՎԱՐԻ 04-Ի ԱԺՈ-032-7 ՈՐՈՇՄԱՆ՝ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ 

 ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ 

 

ք.Ստեփանակերտ                      

  31-ին մայիսի 2021թ. 

 

 

Գերագույն դատարանը՝ կազմով. Ն.Նարիմանյանի (նախագահող), 

Հ.Աբրահամյանի (զեկուցող), Ա.Աբրահամյանի, Գ.Գրիգորյանի, 

Ի.Կարապետյանի, Հ.Խաչատրյանի, Կ.Ղարայանի, 

մասնակցությամբ ՝ դիմողի՝ Ազգային ժողովի  պատգամավորներ 

Ա.Մոսիյանի, Դ.Գալստյանի, Դ.Մելքումյանի, պատասխանողի՝ Ազգային 

ժողովի  ներկայացուցիչ Ք.Դանիելյանի, 

համաձայն Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 

(այսուհետ՝ Սահմանադրություն) 141-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի, 142-

րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի,  «Սահմանադրական դատավարության 

մասին» ԼՂՀ օրենքի 14-րդ և 56-րդ հոդվածների, դռնբաց դատական նիստում՝ 

գրավոր ընթացակարգով, քննեց Ազգային ժողովի պատգամավորներ 

Ա.Մոսիյանի, Դ.Գալստյանի, Դ.Մելքումյանի, Գ.Ստեփանյանի, Դ.Իշխանյանի, 

Վ.Բալայանի, Մ.Հակոբյանի, Կ.Հովհաննիսյանի (այսուհետ՝ նաև Դիմողներ) 

դիմումի հիման վրա՝ «Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ ընտրելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի (այսուհետ՝ Ազգային ժողով)   

2021 թվականի փետրվարի 04-ի ԱԺՈ-032-7 որոշման՝ Սահմանադրությանը 

համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը: 

«Արցախի Հանրապետության Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ 

ընտրելու մասին» Ազգային ժողովի ԱԺՈ-032-7 որոշումն (այսուհետ՝  նաև 

Որոշում) ընդունվել է 2021 թվականի փետրվարի 04-ին, նույն օրը 

հրապարակվել Ազգային ժողովի նիստում  և մտել ուժի մեջ: 

Որոշումն ունի հետևյալ ձևակերպումը. 

 «Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 161-

րդ հոդվածի 2-րդ մասով, «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրենքի 128-րդ 

հոդվածի 9-րդ մասով՝ Ազգային ժողովը որոշում է. Վահրամ Բաղդասարյանին 

ընտրել Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ (լիազորությունները՝ 6 տարի 

ժամկետով)»: 

Կայացված որոշումը Դիմողների կողմից վիճարկվում է տվյալ 

պաշտոնում  առաջադրելու համար օրենսդրությամբ սահմանված 

պահանջներին չհամապատասխանող թեկնածու ընտրելու հիմքով։ 

Գործի քննության առիթը Ազգային ժողովի ութ պատգամավորների՝ 

2021 թվականի փետրվարի 23-ին Գերագույն դատարան մուտքագրված 

դիմումն է:  

Ուսումնասիրելով դիմումը, Դիմողների և Պատասխանողի գրավոր 

բացատրություններով արտահայտած դիրքորոշումները, փորձագետի 
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եզրակացությունը, գործում առկա մյուս փաստաթղթերը և վերլուծելով 

Արցախի Հանրապետության Հաշվեքննիչ պալատի (այսուհետ՝ Հաշվեքննիչ 

պալատ)  նախագահ ընտրելու Ազգային ժողովի սահմանադրական 

իրավասությունը կանոնակարգող օրենսդրության, ինչպես նաև դրա հետ 

փոխկապակցված այլ իրավական նորմերը՝ Գերագույն դատարանը 

  

Պ Ա Ր Զ Ե Ց. 

 

1. Դիմողների դիրքորոշումը  

Ըստ Դիմողների՝ Ազգային ժողովը Որոշումը կայացնելիս անտեսել է 

Սահմանադրության 161-րդ հոդվածի 3-րդ մասի այն դրույթը, որի համաձայն՝ 

Հաշվեքննիչ պալատի անդամների նկատմամբ օրենքով կարող են սահմանվել 

լրացուցիչ պահանջներ և Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ ընտրել առանց 

«Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ԱՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ և 5-

րդ կետերով նախատեսված սահմանափակումները բացառող 

համապատասխան փաստաթղթերի ներկայացման:  Մասնավորապես, չեն 

ներկայացվել քրեական պատասխանատվության ենթարկվելու, 

դատվածության, օրենքով սահմանված կարգով որոշակի պաշտոններ 

զբաղեցնելու, ինչպես նաև զինվորական ծառայությունից ազատվելու 

հիմնավորումների մասին տեղեկությունները: 

Բացի այդ, անտեսվել է այն հանգամանքը, որ թեկնածուն չի ունեցել 

«Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ԱՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասով 

նախատեսված մասնագիտական գործունեության նվազագույն ստաժը: 

Սահմանադրության 161-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ 

Հաշվեքննիչ պալատի անդամ կարող է ընտրվել բարձրագույն կրթություն 

ունեցող և պատգամավորին ներկայացվող պահանջներին 

համապատասխանող յուրաքանչյուր ոք: Հաշվեքննիչ պալատի անդամների 

նկատմամբ օրենքով կարող են սահմանվել լրացուցիչ պահանջներ: 

«Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ԱՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասով 

ամրագրված են այն հիմքերը, որոնց առկայության դեպքում անձը չի կարող 

ընտրվել Հաշվեքննիչ պալատի անդամ, այն է՝ նա դատարանի՝ օրինական 

ուժի մեջ մտած վճռով ճանաչված է անգործունակ կամ սահմանափակ 

գործունակ, ենթարկվել է քրեական պատասխանատվության, և 

դատվածությունն օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված չէ, 

օրենքով սահմանված կարգով զրկված է որոշակի պաշտոն զբաղեցնելու 

իրավունքից, ունի Հաշվեքննիչ պալատի անդամի պաշտոնում նշանակվելուն 

խոչընդոտող՝ նույն հոդվածի 7-րդ մասի 3-րդ կետով սահմանված ցանկում 

նշված ֆիզիկական արատ կամ հիվանդություն, չի անցել պարտադիր 

զինվորական ծառայություն, բացառությամբ այն անձանց, ովքեր ազատվել են 

նման ծառայությունից կամ ունեն տարկետում՝ օրենքով նախատեսված 

կարգով ու հիմքով: 

Ընդ որում, Ազգային ժողովի՝ «Արցախի Հանրապետության Ազգային 

ժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին» Ն-159-6 որոշման հավելվածի 

91-րդ կետի 7-րդ ենթակետի համաձայն՝ օրենքով նախատեսված 

փաստաթղթեր ներկայացնելն իմպերատիվ պահանջ է: 

Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի համաձայն՝  

1. Սահմանադրությունն ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ: 

2. Օրենքները պետք է համապատասխանեն Սահմանադրությանը, իսկ 

ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերը՝ օրենքներին: 

Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

1. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու 

պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի 
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գործողություններ, որոնց համար լիազորված են Սահմանադրությամբ կամ 

օրենքներով: 

Նշվածից Դիմողները եզրահանգել են, որ պետաիշխանական 

լիազորություններով օժտված յուրաքանչյուր մարմին, յուրաքանչյուր 

պաշտոնատար անձ պետք է գործի բացառապես Սահմանադրությամբ կամ 

օրենքներով սահմանված լիազորությունների հիմքով: Ուստի վիճարկվող 

որոշումը կայացնելիս Ազգային ժողովը պարտավոր էր ղեկավարվել ինչպես 

Սահմանադրության, այնպես էլ՝ «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ԱՀ օրենքի 

կարգավորումներով, որոնք բացառում են որևէ հայեցողական դիրքորոշում: 

Հիշյալ իրավական հիմքերով ղեկավարվելու պարագայում՝ Ազգային 

ժողովը որոշում կայացնելիս առնվազն պարտավոր էր «Հաշվեքննիչ պալատի 

մասին» ԱՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված 

հանգամանքները բացառող փաստաթղթերը սահմանված կարգով կցեր 

Որոշման հիմքերին և գնահատեր դրանց իրավաչափությունը, մինչդեռ, 

այդպիսիք կցված չեն եղել: 

Սահմանադրության 161-րդ հոդվածի 3-րդ մասի իրավական նորմը 

խախտվել է նաև այն առումով, որ անտեսվել է «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» 

ԱՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված մասնագիտական 

ստաժի անհրաժեշտությունը, մասնավորապես, թեկնածուն չի ունեցել 

Սահմանադրությունից բխող՝ այդ օրենքով նախատեսված անհրաժեշտ 

նվազագույն ստաժներից և ոչ մեկը: Քննարկվող դեպքում հիմք է ընդունվել 

այն, որ իբր թեկնածուն ունեցել է հանրային ֆինանսների կառավարման 

ոլորտի նվազագույնը տասը տարվա աշխատանքային ստաժ, ինչի հիմքերը 

բացակայում են: 

Վերոգրյալի հիման վրա Դիմողները գտնում են, որ կայացված Որոշումը 

հակասում է Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերին, 6-րդ 

հոդվածի    1-ին մասին և 161-րդ հոդվածի 3-րդ մասին: 

1.1. Նախքան դատաքննությունը Դիմողները ներկայացրել են նաև 

«Փորձագետի եզրակացության և Ազգային ժողովի դիրքորոշման վերաբերյալ» 

հրատապ գրություն: Վերջինիս համաձայն՝ փորձագետ Լ.Բեգլարյանի կողմից 

տրված եզրակացության մեջ որևէ փաստարկ՝ կապված որևէ իրավական 

ակտի հետ, առկա չէ: Ինչ վերաբերում է փորձագետի եզրակացության մեջ 

նշված գյուղնախարար, տեղակալ, վարչակազմի ղեկավար պաշտոններում 

աշխատած տարիները հանրային ֆինանսների կառավարման ստաժ 

հաշվելուն, ապա, ամենայն հավանականությամբ, փորձագետը հանրային 

ֆինանսների կառավարման ստաժը շփոթել է հանրային կառավարման 

ստաժի հետ: 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի պատասխանը թեև 

ներկայացված է որպես տվյալ կրթական հիմնարկի հավաքական 

դիրքորոշում, սակայն այն չի քննարկվել ԲՈւՀ-ի գիտական խորհրդում և այդ 

հիմքով արդեն իսկ չի կարող ընկալվել որպես ԲՈւՀ-ի փորձագիտական-

խորհրդատվական դիրքորոշումն արտացոլող հիմք: 

Ըստ Դիմողների՝ փաստաթղթի հեղինակները նյութը շարադրել են 

ակնհայտ հակասական փաստարկներով, մասնավորապես, մի կողմից իրենք 

արձանագրել են, որ խնդիրն առավելապես իրավական է և փոխկապակցված է 

օրենսդրական նորմերի մեկնաբանության հետ, մյուս կողմից, առանց որևէ 

մեկնաբանության, բավարարվել են առանձին օրենսդրական նորմերի 

հատվածական շարադրանքով, հընթացս արձանագրելով, որ որևէ 

օրենսդրական ակտով տրված չէ «հանրային ֆինանսների կառավարման 

ոլորտ» եզրույթի բնորոշումը: Այսպիսով, խնդիրը դիտարկվել է որպես 

իրավական, սակայն որևէ փորձ չի արվել մեկնաբանելու «հանրային 

ֆինանսների կառավարման ոլորտ» եզրույթը: Մասնագիտական 

դիրքորոշումն իրավաչափ ու հիմնավորված կլիներ, եթե հեղինակները 
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փորձեին առնվազն անդրադառնալ այն հարցին, թե կոնկրետ 

գյուղատնտեսության նախարարը, շրջանի վարչակազմի ղեկավարը և 

պետության կողմից ստեղծված հիմնադրամի տնօրենն իրենց կարգավիճակով 

որքանով են իրացնում հանրային ֆինանսական կառավարման՝ նույն 

փաստաթղթում նշված մեթոդները: Տվյալ դեպքում, պարզապես մասնակի 

շարադրվել են պաշտոնյաների առանձին լիազորությունները, իսկ 

հիմնադրամի տնօրենի պարագայում՝ իրավաբանական անձի կարգավիճակի 

բաղադրիչները և ենթադրվել, որ վարչական ղեկավարման գործառույթն 

«առնչվում է» նաև տվյալ կառույցի ֆինանսական կառավարման ողջ սպեկտրի 

հետ: 

Դիմողների կարծիքով՝ խորհրդատվական փաստաթուղթը կարող է 

ապացուցողական նշանակություն ունենալ, եթե այն ոչ միայն հիմնավորվում է 

հստակ փաստարկներով և մեթոդաբանությամբ, այլև վերաբերում է 

առաջադրված հարցադրմանը, մինչդեռ, առանձին դեպքերում հեղինակները 

նախապատվությունը տվել են մերկապարանոց դատողություններին և 

անտեսել, որ իրենց եզրահանգումը որևէ կապ չունի առաջադրված 

հարցադրման հետ: Արդյունքում, անհարկի նույնացվել են 

«ֆինանսատնտեսական գործունեություն» և «հանրային ֆինանսների 

կառավարում» եզրույթները:  

 

2. Պատասխանողի դիրքորոշումը  

Պատասխանողը, վկայակոչելով Սահմանադրության 48-րդ, 161-րդ և 

Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 108-րդ հոդվածները, 

գտնում է, որ «Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ ընտրելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության Ազգային ժողովի 2021 թվականի փետրվարի 04-ի ԱԺՈ-

032-7 որոշումը չի հակասում ԱՀ Սահմանադրությամբ սահմանված 

նորմերին, ավելին, այն բխում է ինչպես նշված, այնպես էլ՝ «Հաշվեքննիչ 

պալատի մասին» ԱՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներից: 

«Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ԱՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 

համաձայն՝ Հաշվեքննիչ պալատի նախագահը և մյուս անդամներն ընտրվում 

են Սահմանադրությամբ և Ազգային ժողովի կանոնակարգով սահմանված 

կարգով: 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ԼՂՀ օրենքի (այսուհետ՝ 

Կանոնակարգ) 120-րդ հոդվածի 1-ին, 3-5-րդ մասերի համաձայն՝ 

Ազգային ժողովի կողմից ընտրվող կամ նշանակվող պաշտոնում 

թեկնածուներն առաջադրվում են Սահմանադրությամբ, Կանոնակարգով և այլ 

օրենքով սահմանված կարգով: 

Եթե թեկնածուն զբաղեցնում է ընտրվող կամ նշանակվող պաշտոնի 

համար Սահմանադրությամբ կամ օրենքով սահմանված պահանջներին 

համապատասխանող պաշտոն, ապա այդ պահանջներին վերաբերող 

փաստաթղթերը կարող են չներկայացվել: 

Ազգային ժողովի կողմից ընտրվող պաշտոնում թեկնածուների 

առաջադրման փաստաթղթերի ցանկը սահմանվում է Աշխատակարգով: 

Պաշտոնում թեկնածուների առաջադրման փաստաթղթերը գրանցում, 

նրանց անձնական գործերը նախապատրաստում և Կանոնակարգով 

նախատեսված դեպքերում Ազգային ժողովի նախագահին կամ իրավասու 

մշտական հանձնաժողովի նախագահին է ներկայացնում Աշխատակազմը, 

որը՝ 

իրավասու անձի պահանջով տրամադրում է թեկնածուի առաջադրման 

համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը. 

մինչև թեկնածուների առաջադրման ժամկետը լրանալը իրավասու 

անձին տեղեկացնում է Կանոնակարգի պահանջներին թեկնածուի 

առաջադրման փաստաթղթերի անհամապատասխանության մասին՝ 
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առաջարկելով ուղղել դրանցում առկա ձևական սխալները, իսկ 

փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չլինելու դեպքում՝ համալրել այդ ցանկը: 

Ըստ Պատասխանողի՝ նշվածից հետևում է, որ Հաշվեքննիչ պալատի 

անդամի կողմից փաստաթղթեր ներկայացնելու պահանջն օրենսդիր մարմնի 

հայեցողությունն է: Այսինքն, Գերագույն դատարան մուտք եղած դիմումում 

նշված փաստարկները, որ, իբր, դրանք իմպերատիվ բնույթ են կրում, ինչպես 

նաև դրա շուրջ Դիմողների դատողությունները, չեն համապատասխանում 

նշված հոդվածի մեջ ամրագրված հայեցողության իրավազորության 

տրամաբանությանը: 

Կանոնակարգի 120-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջից դիտվում է, որ 

ընտրվող պաշտոնում թեկնածուների առաջադրման փաստաթղթերի ցանկը 

սահմանվում է Աշխատակարգով: 

Աշխատակարգի XXI բաժինը վերաբերում է Ազգային ժողովի կողմից 

ընտրվող պաշտոններում առաջադրման համար ներկայացվող 

փաստաթղթերին: XXI բաժինն ամբողջությամբ կանոնակարգում է ԱՀ 

Գերագույն, վերաքննիչ, ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի 

դատարանների դատավորներ, Մարդու իրավունքների պաշտպան, 

Բարձրագույն դատական խորհրդի և Հաշվեքննիչ պալատի անդամ ընտրելու 

հետ կապված փաստաթղթերի ներկայացման կարգը: Ըստ վերը նշված 

պահանջների՝ բոլոր թեկնածուների համար նախատեսված են օրենքով 

սահմանված այլ պահանջների ապահովման վերաբերյալ փաստաթղթեր: 

XXI բաժնում ներառված պահանջների վերլուծությունը ցույց է տալիս, 

որ «բացի օրենքով սահմանված այլ պահանջների ապահովման վերաբերյալ 

փաստաթղթեր» հասկացությունից ընդգրկված են պարտադիր պահանջներ, 

որպիսիք, ի թիվս այլոց, կենսագրություններն են, թեկնածուների 

համաձայնությունները և այլն: Այսինքն, «օրենքով սահմանված այլ 

պահանջների ապահովման վերաբերյալ փաստաթղթեր» հասկացությունը 

պետք է ներդաշնակվի ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող 

հասարակական հարաբերությունները կարգավորող իրավական նորմի հետ: 

Որպես այդպիսին, տվյալ դեպքում հանդես է գալիս Կանոնակարգի 120-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի հայեցողական նորմը: 

Ըստ Պատասխանողի՝ Ազգային ժողովը նույն սկզբունքներով է 

առաջնորդվել նաև դատական համակարգում թեկնածուների ընտրության 

ժամանակ: 

Ինչ վերաբերում է Դիմողների կողմից մատնանշած՝ «հանրային 

ֆինանսների կառավարման ոլորտի ստաժ» հասկացությանը, ապա, ըստ 

Պատասխանողի, բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո, 

իրավասու հանձնաժողովը վերոնշյալ հարցով հերթական նիստը նշանակել է 

2021 թվականի փետրվարի 02-ին և նախօրոք խորհրդատվական կարծիքներ 

ստացել ՀՀ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի 

մշտական հանձնաժողովից, ՀՀ ֆինանսների նախարարությունից և ՀՀ 

կենտրոնական բանկից:  

Ըստ կարծիքների՝ հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտի ստաժ 

է համարվում պետական բյուջեի, տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների բյուջեի պլանավորման, իրականացման, արդյունքների 

արձանագրման, հաշվետվողականության ապահովման, միջնաժամկետ 

ծախսերի ծրագրերի և պետական բյուջեի կազմման, հիմնական 

մակրոտնտեսական ու բյուջետային ցուցանիշների կանխատեսման, 

պետական գնումների գործընթացներում ներգրավված անձանց ստաժը: 

Ելնելով վերոգրյալից, հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտի ստաժ է 

համարվել Վ.Բաղդասարյանի աշխատանքային գործունեությունը հետևյալ 

պաշտոններում. 
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1998-1991թթ. - ԼՂԻՄ մարզգործկոմի պլանային հանձնաժողովի 

տնտեսագետ, պլանային տնտեսագիտական վարչության գլխավոր 

մասնագետ, 

1999-2004թթ.- ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ, 

2004-2007թթ.- ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարար, 

2008-2010թթ.- ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար, 

2010-2013թթ.- ԼՂՀ գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության 

հիմնադրամի գործադիր տնօրեն, 

2020թ. հունիսից - 2021թ. հունվար - ԱՀ ֆինանսների նախարար: 

Ըստ Պատասխանողի՝ 2021թ. փետրվարի 04-ին Ազգային ժողովի 

հերթական նիստում ևս քննարկվել են Վ.Բաղդասարյանի թեկնածությանը 

վերաբերող վիճահարույց հարցերը և անհրաժեշտ պարզաբանումներից հետո 

Ազգային ժողովը, ղեկավարվելով Սահմանադրության 161-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասով, Կանոնակարգի 128-րդ հոդվածի 9-րդ մասով՝ 22 կողմ, 9 դեմ ձայների 

հարաբերակցությամբ Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ է ընտրել 

Վ.Բաղդասարյանին: 

Ըստ Պատասխանողի՝ հանրային ֆինանսական ոլորտի 

աշխատանքային ստաժի իրավական նշանակության հանգամանքը 

փաստորեն հաստատվել է «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ԱՀ 

օրենքի 45-րդ հոդվածով սահմանված հնարքներով: 

Ազգային ժողովը, օժտված լինելով պարտադիր և հայեցողական 

պետաիշխանական լիազորություններով, անհրաժեշտ նպատակ 

հետապնդելու հետ մեկտեղ, իր որոշումն ուղեկցել է վերջինիս հասնելու 

հասարակական հարաբերությունների կոնկրետ առանձնահատկություն-

ներով պայմանավորված իրավական, չափավոր միջոցներով, տվյալ դեպքում՝ 

Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ, 6-րդ հոդվածի 1-ին և 161-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասերում ամրագրված հիմնարար սկզբունքների 

անխախտելիությամբ: 

Վերոգրյալի հիման վրա Պատասխանողը գտնում է, որ Ազգային ժողովի 

2021 թվականի փետրվարի 04-ի ԱԺՈ-032-7 որոշումը՝ Վահրամ 

Բաղդասարյանին Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ ընտրելու մասին, չի 

հակասում Սահմանադրության  5-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ, 6-րդ հոդվածի 1-ին 

և 161-րդ հոդվածի 3-րդ մասերի դրույթներին: 

Պատասխանողը դիրքորոշմանը կից ներկայացրել է ՀՀ ֆինանսների 

նախարարի առաջին տեղակալ Կ.Բրուտյանի, ՀՀ Ազգային ժողովի 

ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի 

նախագահ Ա.Խաչատրյանի, ՀՀ Կենտրոնական բանկի ֆինանսական 

համակարգի վարչության պետ Կ.Հակոբյանի, իսկ հետագայում նաև՝ ՀՀ 

պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտոր Ա.Լոքյանի տեսակետները՝ 

«հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտ» հասկացության վերաբերյալ: 

Դատաքննության ընթացքում Պատասխանողի ներկայացուցիչը 

«Հրատապ գրություն» մակագրությամբ ներկայացրել է նաև ՀՀ և ԱՀ 

արդարադատության նախարարների տեսակետները: 

2.1. ՀՀ ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ Կ.Բրուտյան. 

««Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ նախարարություններին վերապահված 

գործունեության հիմնական ոլորտները սահմանվում են նույն օրենքի 

հավելվածում: 

Սույն օրենքի հավելվածի 17-րդ կետի համաձայն՝ ՀՀ ֆինանսների 

նախարարությունը մշակում և իրականացնում է հարկաբյուջետային՝ 

պետության եկամուտների ձևավորման և ծախսման, հանրային ֆինանսների 

կառավարման, այդ թվում՝ բյուջետային գործընթացի կազմակերպման, 

ներքին ֆինանսական հսկողության (ներառյալ՝ ներքին աուդիտի), գնումների 
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գործընթացի պետական կարգավորման և համակարգման, 

ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության, պետական պարտքի 

կառավարման, հաշվապահական հաշվառման, աուդիտորական 

գործունեության, խաղային գործի, ինչպես նաև ֆինանսատնտեսական, 

վարկային, ֆինանսական շուկայի միասնական քաղաքականության մշակման 

և իրականացմանն ուղղված աշխատանքների կատարման ապահովման, 

թանկարժեք մետաղների ոլորտում գործունեության կարգավորման, 

համայնքային բյուջեների եկամուտների ձևավորման ոլորտներում 

Կառավարության քաղաքականությունը: 

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ի՝ «Պետական 

ֆինանսների կառավարման համակարգի 2019-2023 թվականների 

բարեփոխումների ռազմավարությունը և պետական ֆինանսների 

կառավարման համակարգի բարեփոխումների 2019-2023 թվականների 

գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 1716-Լ որոշմամբ 

հաստատվել է պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի 2019-2023 

թվականների բարեփոխումների ռազմավարությունը, որի «Բարեփոխումների 

շրջանակը» վերտառությամբ 4-րդ բաժնի 11-րդ կետի համաձայն՝ պետական 

ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների շրջանակն 

ընդգրկում է հետևյալ ոլորտները՝ 

1) հիմնական մակրոտնտեսական ու բյուջետային ցուցանիշների 

կանխատեսում, հարկաբյուջետային ռիսկերի հաշվետվողականություն, 

2) պետական եկամուտների քաղաքականություն, հարկային 

վարչարարություն, 

3) ռազմավարական պլանավորում, միջնաժամկետ ծախսերի 

ծրագրերի և պետական բյուջեի կազմում, ծրագրային բյուջետավորում, 

4) բյուջեի կատարման գործընթացի հսկողություն, գանձապետական 

համակարգ, 

5) պետական պարտք, 

6) հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառում, 

7) կորպորատիվ հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ, 

8) պետական կազմակերպությունների ֆինանսական կառավարում և 

հսկողություն՝ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ (ՊՈԱԿ), 

9) պետական գնումներ, 

10) պետական ներքին ֆինանսական հսկողություն և 

ֆինանսաբյուջետային վերահսկողություն, 

11)  հանրային ակտիվների և հանրային ներդրումների կառավարում, 

12)  տեղական ինքնակառավարման մարմինների ֆինանսական 

կառավարում, 

13)  արտաքին վերահսկողություն և աուդիտ, 

14)  ԿՖԿՏՀ ներդրում: Հաշվի առնելով, որ ԿՖԿՏՀ ներդրումը ՊՖԿ 

հիմնարար և առանցքային բարեփոխումներից է, ուստի վերջինիս ներդրումը 

կպահանջի վերանայումներ և ներդաշնակեցում ոչ միայն ՊՖԿ բոլոր 

ոլորտներում, այլ նաև վերջինիս համաժամանակեցում ՀՀ բոլոր 

էլեկտրոնային համակարգերի հետ: 

Հաշվի առնելով ԿՖԿՏՀ-ի ներդրման կարևորությունը՝ նույն 

ռազմավարությունում այն ներկայացվում է որպես առանձին 

ոլորտ/բաղադրիչ: 

Ելնելով վերոգրյալից՝ գտնում ենք, որ աշխատանքային 

գործունեությունը կարող է համարվել հանրային ֆինանսների կառավարման 

ոլորտի աշխատանքային ստաժ, եթե կատարվել է վերը նշված 

ռազմավարությամբ ներկայացված ոլորտներից որևէ մեկում կամ 

ոլորտներում»: 



24 
 

2.2. ՀՀ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի 

մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ա.Խաչատրյան. «Հարկ եմ համարում 

նշել, որ «Հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտի աշխատանքային 

ստաժ» հասկացությունը ՀՀ որևէ նորմատիվ իրավական ակտով հստակ 

սահմանված չէ: 

Այդուհանդերձ, կարծում եմ, որ մեկնաբանման համար իրավական 

որոշակի հիմք կարող են ծառայել ՀՀ կառավարության 2008 թվականի 

նոյեմբերի 20-ի թիվ 47 արձանագրային որոշմամբ հաստատված «Հանրային 

ֆինանսների կառավարման համակարգի մասնագետների ուսուցման, 

շարունակական վերապատրաստման և որակավորման համակարգի 

ներդրման ռազմավարության» դրույթները (տես՝ 

https://minfin.am/website/images/flles/89cb22ca.pdf հղումը): 

Մասնավորապես, նշված ռազմավարության 1-ին կետով սահմանվում է 

«Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատված» հասկացությունը, որը 

ներառում է պետական կառավարչական հիմնարկները, տեղական 

ինքնակառավարման մարմինները, պետության և համայնքների կողմից 

ստեղծված ոչ առևտրային կազմակերպություններն ու այլ տիպի 

հիմնարկները: 

1-ին կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով սահմանված են հանրային 

հատվածում ֆինանսների կառավարման գործառույթներ իրականացնող 

պաշտոնատար անձանց ցանկերը, դրանք են՝ պետական կառավարչական 

հիմնարկներում և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում՝ գլխավոր 

ֆինանսիստը, գլխավոր աուդիտորը, գլխավոր հաշվապահը, հաշվապահը, 

գնումների գործի համակարգման պատասխանատուն, իսկ ոչ առևտրային 

կազմակերպություններում, պետական և համայնքային հիմնարկներում՝ 

ֆինանսիստը, գլխավոր հաշվապահը, հաշվապահը, գնումների գործընթացի 

համակարգման պատասխանատուն: 

Ռազմավարության 8-րդ կետի «Ուսուցում» պարբերությամբ 

սահմանված են այն մագիստրոսական ծրագրերը, որոնք, ըստ էության, 

համապատասխանում են «հանրային ֆինանսներ» մասնագիտությանը, այն է՝ 

հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառում, պետական գնումներ, 

ներքին և արտաքին աուդիտ և հարկաբյուջետային գործընթացին առնչվող այլ 

ուղղություններ: 

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ կարծում եմ, որ կարելի է տալ հնարավոր 

հետևյալ սահմանումը. 

«Հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտի աշխատանքային 

ստաժ»՝ պետական կառավարչական հիմնարկներում, տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններում, պետության և համայնքների կողմից 

ստեղծված ոչ առևտրային կազմակերպություններում և այլ տիպի 

հիմնարկներում հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման, 

պետական գնումների, ներքին և արտաքին աուդիտի, ինչպես նաև 

հարկաբյուջետային գործընթացին առնչվող գործառույթների իրականացման, 

մասնավորապես՝ գլխավոր ֆինանսիստի (իսկ ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների, պետական և համայնքային հիմնարկների դեպքում՝ 

նաև ֆինանսիստի), գլխավոր աուդիտորի, գլխավոր հաշվապահի, 

հաշվապահի, գնումների գործի համակարգման պատասխանատուի 

պաշտոններում ունեցած աշխատանքային ստաժը: 

Կարծում եմ, որ այստեղ պետք է ներառել ֆինանսների նախարարի 

(որպես հանրային ֆինանսների կառավարման համար պատասխանատու 

թիվ մեկ պաշտոնյայի) և համապատասխան ֆինանսների փոխնախարարի 

պաշտոնում աշխատանքային ստաժը: Այդուհանդերձ, կարծում եմ 

պաշտոնների ցանկը սպառիչ չէ (մեկնաբանելի է), սակայն շրջանակը 

բավականին որոշակի է»: 
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2.3. ՀՀ Կենտրոնական բանկի ֆինանսական համակարգի վարչության 

պետ Կ.Հակոբյան. «Ձեր կողմից բարձրացված հարցի առնչությամբ կարծում 

եմ, որ պետական բյուջեի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

բյուջեի պլանավորման, իրականացման, արդյունքների արձանագրման, 

հաշվետվողականության ապահովման, ինչպես նաև պետական պարտքի 

կառավարման գործընթացներում ներգրավված անձինք կարող են համարվել 

հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտի փորձ ունեցող 

աշխատակիցներ»: 

2.4. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտոր Ա.Լոքյան. 

«Հանրային ֆինանսների կառավարման գործընթացում պլանավորվում և 

հայտնաբերվում են ֆինանսական ռեսուրսներ՝ արդյունավետ հանրային 

կառավարում իրականացնելու համար: Այս քաղաքականությունը կարևոր 

նշանակություն ունի հանրային ծառայությունների կայուն զարգացման 

նպատակներին հասնելու առումով: Ֆինանսաիրավական տեսանկյունից՝ 

հանրային ֆինանսների կառավարումը հանրային կրթության ընդհանուր 

ֆինանսական քաղաքականության իրականացման հետ կապված 

գործունեություն է, որի նպատակը ֆինանսական համակարգում 

հավասարակշռություն սահմանելն է: Կարևոր է նշել, որ հենց հանրային 

ֆինանսների կառավարման որակով, կառավարման մեթոդների ճիշտ 

կիրառմամբ է պայմանավորված ֆինանսական ոլորտում պետության 

խնդիրների ու գործառույթների արդյունավետ իրականացումը: 

Հանրային ֆինանսների կառավարման մեթոդներն են՝ 

1. ֆինանսական կանխատեսում 

2. ֆինանսական պլանավորում 

3. ֆինանսական կարգավորում 

4. գործառնական կառավարում 

5. ֆինանսական վերահսկողություն: 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 102-րդ հոդվածի 3-րդ 

կետի համաձայն՝ յուրաքանչյուր նախարար ինքնուրույն է ղեկավարում 

նախարարությանը վերապահված գործունեության ոլորտը:  

Հետևաբար, գյուղատնտեսության նախարարն առնչվում է ոլորտի նաև 

ֆինանսատնտեսական գործունեության հետ: 

Ինչ վերաբերում է շրջանի վարչակազմի ղեկավարին, ապա կարող ենք 

նշել, որ նա նույնպես ֆինանսատնտեսական գործունեություն է 

իրականացնում: 

«Հիմնադրամների մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 3-րդ 

հոդվածի համաձայն՝ հիմնադրամ է համարվում քաղաքացիների և (կամ) 

իրավաբանական անձանց կամավոր գույքային վճարների հիման վրա 

ստեղծված և անդամություն չունեցող ոչ առևտրային կազմակերպությունը, 

որը հետապնդում է սոցիալական, բարեգործական, մշակութային, կրթական, 

գիտական, առողջապահական, բնապահպանական և (կամ) այլ հանրօգուտ 

նպատակներ: Հիմնադրամն իրավաբանական անձ է և ունի հիմնադրի գույքից 

առանձնացված գույք, որը հաշվառվում է ինքնուրույն հաշվեկշռում: 

Հիմնադրամն իրավունք ունի իր անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու 

գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու 

պարտականություններ, դատարանում հանդես գալու որպես հայցվոր կամ 

պատասխանող: Հիմնադրամն իրավունք ունի օրենքով սահմանված կարգով 

բացելու բանկային հաշիվներ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և 

օտարերկրյա պետությունների բանկերում՝ Հայաստանի Հանրապետության 

դրամով և (կամ) արտարժույթով: 

Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը ստեղծվել է 

Արցախի Հանրապետության կողմից: Նրա նպատակը արդյունավետ 

հանրային կառավարում իրականացնելու համար հանրային հատվածին 
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աջակցություն ցուցաբերելն է, որը, բնականաբար, ըստ վերը նշված օրենքի, 

ենթադրում է ֆինանսական միջոցների կառավարում: 

Միաժամանակ, ԱՀ օրենսդրությամբ ամրագրված չէ «հանրային 

ֆինանսների կառավարման ոլորտ» հասկացությունը:  

Հիմք ընդունելով նշված հանգամանքները՝ կարծում ենք, որ 

գյուղատնտեսության նախարարի, շրջանի վարչակազմի ղեկավարի և 

պետության կողմից ստեղծված ԱՀ գյուղի և գյուղատնտեսության 

աջակցության հիմնադրամի տնօրենի պաշտոններ զբաղեցրած անձի 

աշխատանքային ստաժը կարող է դիտարկվել որպես հանրային ֆինանսների 

կառավարման ոլորտի աշխատանքային ստաժ»: 

2.5. ԱՀ արդարադատության նախարար Ժ.Միրզոյան. «ԱՀ 

օրենսդրությունը ուղղակիորեն չի կանոնակարգում «հանրային ֆինանսներ» 

հասկացությունը և այդ պատճառով նախքան Արցախի Հանրապետության 

գյուղատնտեսության նախարարի, Արցախի Հանրապետության շրջանի 

վարչակազմի ղեկավարի և Արցախի Հանրապետության գյուղի և 

գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի գործադիր տնօրենի 

պաշտոններ զբաղեցրած անձին հանրային ֆինանսների կառավարման 

ոլորտի ստաժ ունեցող կամ չունեցող դիտարկելը, անհրաժեշտ է վերլուծել 

օրենսդրական ակտերում ամրագրված վերոնշյալ պաշտոններ զբաղեցրած 

անձանց լիազորությունների շրջանակը: 

1.Սահմանադրության 102-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ 

«3. Յուրաքանչյուր նախարար ինքնուրույն ղեկավարում է 

նախարարությանը վերապահված գործունեության ոլորտը:»: 

Համաձայն Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և 

գյուղատնտեսության նախարարության կանոնադրության՝ Արցախի 

Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարությունը 

գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում և 

իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենքներով, իրավական այլ 

ակտերով և սույն կանոնադրությամբ իր իրավասությանը վերապահված 

բնագավառներում Արցախի Հանրապետության կառավարության 

քաղաքականությունը: 

Հաշվի առնելով վերոշարադրյալը և այն հանգամանքը, որ 

կանոնադրությամբ սահմանված կարգով նախարարը վերահսկողություն է 

իրականացնում նախարարության կողմից պետական գույքի տնօրինման, 

տիրապետման և օգտագործման, աշխատակազմին ամրացված պետական 

սեփականության պահպանության ու օտարման նկատմամբ, ինչպես նաև 

լսում և Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է 

ներկայացնում նախարարության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմնի 

և կազմակերպությունների գործունեության մասին տարեկան 

հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, քննում է դրանց 

գործունեության ստուգման արդյունքները, հաստատում նախարարության 

մարմինների տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա 

կատարողականը և ֆինանսական հաշվետվությունների արժանահավատու-

թյան վերստուգման արդյունքները, կարելի է փաստել, որ նախարարն 

իրականացնում է հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտի 

գործառույթներ: 

2. «Վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 

համաձայն՝ | 

«...Շրջաններում իրականացվում է պետական կառավարում, իսկ 

համայնքներում՝ տեղական ինքնակառավարում:...»: 

Արցախի Հանրապետության նախագահի 1998թ. հուլիսի 27-ի «ԼՂՀ 

շրջաններում պետական կառավարման մասին» ՆՀ-42 հրամանագրով 

սահմանված իրավակարգավորումների համաձայն՝ շրջանի վարչակազմի 
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ղեկավարը, օրենսդրությամբ իրեն վերապահված իրավասության 

սահմաններում, շրջանի տարածքում կառավարության տարածքային 

քաղաքականությունն իրականացնում է հետևյալ բնագավառներում՝ 

- ֆինանսներ, 

- քաղաքաշինություն, բնակարանային և կոմունալ տնտեսություն, 

- ... : 

Հրամանագրով սահմանված կարգով ֆինանսների բնագավառում 

շրջանի վարչակազմի ղեկավարը տնօրինում է շրջանի բյուջեի 

կազմավորման, հաստատման և կատարման, շրջանային հարկերի, տուրքերի 

և վճարների նշանակման, շրջանային նշանակության մյուս բոլոր 

ֆինանսական հարցերի լուծումը, տնօրինում է պետական բյուջեով շրջանին 

հատկացված միջոցները, վերահսկում այդ միջոցների նպատակային 

օգտագործումը, սահմանված կարգով վերահսկում է պետական բյուջեից 

համայնքների բյուջեներին հատկացված միջոցների ընթացիկ 

ֆինանսավորումը և դրանց նպատակային օգտագործումը: 

Վերոնշյալ դրույթների վերլուծությունից կարելի է եզրակացնել, որ 

շրջանի վարչակազմի ղեկավարի գործառույթներն ուղղակիորեն կապված են 

հանրային ֆինանսների կառավարման հետ: 

3. Արցախի Հանրապետության գյուղի և գյուղատնտեսության 

աջակցության հիմնադրամի կանոնադրության համաձայն՝ հիմնադրամի 

հիմնադիրն է Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս Արցախի 

Հանրապետության կառավարության: 

Հիմնադրամը տիրապետում, օգտագործում ու տնօրինում է իրեն 

պատկանող և իր կողմից ձեռքբերված գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական 

միջոցները, իր գործունեության նպատակների ու գույքի նշանակությանը 

համապատասխան: 

Հիմնադրամի գույքի՝ ներառյալ ֆինանսական միջոցների, գոյացման 

աղբյուրներն են՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից 

իրականացվող ֆինանսական և նյութական ներդրումները և այլ աղբյուրներ: 

Հիմնադրամի գործադիր տնօրենը տնօրինում է հիմնադրամի գույքը, 

այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները, գործարքներ է կնքում հիմնադրամի 

անունից: 

Ելնելով վերոգրյալից՝ կարող ենք փաստել, որ Արցախի 

Հանրապետության գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի 

գործադիր տնօրենի պաշտոն զբաղեցրած անձը համարվում է հանրային 

ֆինանսների կառավարման ոլորտի գործառույթներ իրականացնող»: 

2.6. ՀՀ արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար 

Ռ.Բադասյան. «… Հարկ է նշել, որ որևէ իրավական ակտում սահմանված չէ 

«հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտ» հասկացությունը: Տեսական 

գրականության մեջ ֆինանսների կառավարումը տնտեսագիտության այն 

ճյուղն է, որը գնահատում է պետական եկամուտներն ու ծախսերը: 

Ներկայացված գրության համաձայն՝ անհրաժեշտ է գնահատել, թե 

արդյոք գյուղատնտեսության նախարարի, շրջանի վարչակազմի ղեկավարի և 

պետության կողմից ստեղծված ԱՀ գյուղի և գյուղատնտեսության 

աջակցության հիմնադրամի տնօրենի պաշտոններ զբաղեցրած անձը 

համարվում է հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտի ստաժ ունեցող: 

Հարկ է նշել, որ պարզելու համար, թե այս կամ այն պաշտոնում ստաժը 

համարվում է ֆինանսների կառավարման ոլորտի՝ պետք է նախ հասկանալ 

տվյալ պաշտոնի նկարագիրը, այսինքն՝ այն իրավունքների և 

պարտականությունների շրջանակը, որն ունի տվյալ պաշտոնը զբաղեցնող 

անձը: Տվյալ դեպքում գրության մեջ նշված որևէ պաշտոնի նկարագիր 

նախարարությունը չունի: 
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Դիտարկելով հարցը ՀՀ համանման պաշտոնների լույսի ներքո՝ հարկ է 

անդրադառնալ նախարարի և մարզպետի պաշտոններին: 

Նախարարի լիազորությունները սահմանված են «Կառավարության 

կառուցվածքի և գործունեության մասին», «Կառավարչական 

իրավահարաբերությունների մասին» օրենքներում և տվյալ մարմնի 

կանոնադրությամբ: Նշված ակտերի համակարգային վերլուծությունը թույլ է 

տալիս փաստել, որ նախարարը ինքնուրույն ղեկավարում է 

նախարարությանը վերապահված գործունեության ոլորտը, ինքնուրույն 

մշակում և իրականացնում է Կառավարության՝ նախարարությանը 

վերապահված գործունեության ոլորտի քաղաքականությունը, 

վերահսկողություն է իրականացնում նախարարությանն ամրացված կամ 

օգտագործման հանձնված պետական սեփականության պահպանության 

նկատմամբ: Ընդ որում, հարկ է նշել, որ պետական սեփականություն են նաև 

ֆինանսական միջոցները: 

Մյուս կողմից՝ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական 

օրենքի համաձայն՝ Կառավարության անդամը մասնակցում է պետական 

բյուջեի մասին օրենքի քննարկումներին, ինչպես նաև պետական բյուջեի 

կատարման մասին տարեկան հաշվետվության ներկայացմանը: 

Վերը նշված կարգավորումները կարող են վկայել, որ նախարարն 

իրականացնում է հանրային ֆինանսների կառավարում, քանի որ 

պատասխանատու է նախարարությանը հատկացված գույքի, այդ թվում՝ 

ֆինանսական միջոցների օգտագործման համար: 

Ինչ վերաբերվում է մարզպետին, ապա վերջինիս լիազորությունները 

սահմանված են «Տարածքային կառավարման մասին» օրենքով: Նույն օրենքի 

8-րդ հոդվածի համաձայն՝ մարզպետը մարզի տարածքում Կառավարության 

տարածքային քաղաքականությունն իրագործում է հետևյալ հիմնական 

բնագավառներում՝ 

1) ֆինանսների. 

2) քաղաքաշինության. 

3) ... : 

Նույն օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն՝ 

«1. Մարզպետը ֆինանսների բնագավառում՝ 

1) սահմանված կարգով մշակում և լիազորված մարմնի միջոցով 

Կառավարության քննարկմանը առաջարկություններ է ներկայացնում 

միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի և պետական բյուջեի նախագծերի՝ մարզին 

վերաբերող հատվածի, ինչպես նաև մարզի համայնքների բյուջեներին 

պետական բյուջեից հատկացումների վերաբերյալ. 

2) վերահսկում է պետական բյուջեով մարզպետի աշխատակազմին 

հատկացված միջոցների նպատակային օգտագործումը. 

3) սահմանված կարգով վերահսկում է պետական բյուջեից 

համայնքների բյուջեներին հատկացված միջոցների ընթացիկ 

ֆինանսավորումը. 

4) մեթոդական օգնություն է տրամադրում տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններին համայնքի բյուջեի նախագծի 

նախապատրաստման ընթացքում:»: 

Վերոնշյալ դրույթներից կարելի է եզրահանգել, որ մարզպետն 

իրականացնում է հանրային ֆինանսների կառավարում և ունի այդ ոլորտի 

ստաժ: 

Ինչ վերաբերվում է ԱՀ գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության 

հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնին՝ նախարարությունը այդ պաշտոնի 

նկարագրի մասին որևէ տեղեկատվություն չունի, սակայն հարկ է նշել, որ 

հիմնադրամի տնօրենի դեպքում կարևոր նշանակություն ունի, թե արդյոք 

հիմնադրամը պետական բյուջեի միջոցներից է ֆինանսավորվում, թե՝ ոչ»: 
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3. Գերագույն դատարանի պահանջած տեղեկությունները 

Գործը դատաքննության նախապատրաստելու փուլում զեկուցող 

դատավոր Հ.Աբրահամյանի կողմից ԱՀ պետնախարար, ֆինանսների 

նախարարից, ԱՀ ներքին գործերի նախարարից, ԱՀ զինվորական կոմիսարից, 

ԱՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմից և Վահրամ Բորիսի Բաղդասարյանից 

պահանջվել են մի շարք տեղեկություններ: 

3.1. ԱՀ պետական նախարար, ֆինանսների նախարար 

Գ.Մարտիրոսյանը 2021 թվականի մարտի 22-ի թիվ ՊՆ-78 գրությամբ հայտնել 

է, որ. «… Վ.Սարոյան փողոցի թիվ 6 շենքի, թիվ 40 բնակարանի բնակիչ, 1967 

թվականին ծնված Վահրամ Բորիսի Բաղդասարյանի (ներկայումս 

զբաղեցնում է Արցախի Հանրապետության Հաշվեքննիչ պալատի նախագահի 

պաշտոնը) աշխատանքային ստաժի մասնագիտական բնութագրի 

վերաբերյալ հանձնարարության կատարումը դուրս է գործադիր 

իշխանության մարմինների իրավասությունից»: 

3.2. Վ.Բաղդասարյանը Գերագույն դատարան է ներկայացրել իր 

զինվորական գրքույկը և տեղեկացրել, որ աշխատանքային գրքույկի 

բնօրինակը գտնվում է ԱՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմում: 

3.3. ԱՀ ներքին գործերի նախարար Կ.Սարգսյանը 2021 թվականի 

մարտի 23-ի թիվ 8-7/4006 գրությամբ հայտնել է, որ. «… Վահրամ Բորիսի 

Բաղդասարյանի (ծնված 1967թ.) վերաբերյալ ԱՀ ոստիկանության 

ինֆորմացիոն կենտրոնում քրեական պատասխանատվության ենթարկված 

լինելու, ներառյալ՝ որոշակի պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից զրկված 

լինելու և դատվածության առկայության մասին տեղեկություններ չկան»: 

3.4. ԱՀ զինվորական կոմիսար Ս.Առստամյանը 2021 թվականի մարտի 

23-ի թիվ 337 գրությամբ հայտնել է, որ. «… Վահրամ Բորիսի Բաղդասարյանը 

հաշվառված է Ստեփանակերտի ԶԿ-ում 29.02.1984թ.: 

Չի զորակոչվել պարտադիր զինվորական ծառայության առողջության 

պատճառով: 15.02.1984թ. ԼՂՀ ԶԿ կից բժշկական հանձնաժողովի կողմից 

ճանաչվել է ոչ պիտանի զինվորական ծառայության համար՝ 30ա հոդվածով, 

հր. թիվ 185 1973թ.»: 

3.5. ԱՀ Ազգային ժողովի նախագահի 2021 թվականի մարտի 31-ի թիվ 

02-232 գրությամբ Գերագույն դատարան է մուտքագրվել Վահրամ Բորիսի 

Բաղդասարյանի՝ ԱՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմում առկա անձնական 

գործը: 

 

4. Փորձագետի եզրակացությունը 

Գործը դատաքննության նախապատրաստման փուլում զեկուցող դատավոր 

Հ.Աբրահամյանի կողմից նշանակված փորձաքննության արդյունքում ԱրՊՀ 

ավագ դասախոս, տ.գ.թ. Լ.Բեգլարյանը 2021 թվականի ապրիլի 09-ին 

Գերագույն դատարան է ներկայացրել եզրակացություն՝ հետևյալ 

բովանդակությամբ.  

«Հանրային ֆինանսները կենտրոնացված դրամական միջոցների 

ձևավորման, օգտագործման և բաշխման ընթացքում առաջացող 

ֆինանսական հարաբերությունների ամբողջությունն է, որը, կարծում ենք, 

ընդգրկում է հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտը: 

Վերոնշյալից ելնելով, կարող ենք տալ եզրակացություն, որ 

Վ.Բաղդասարյանի աշխատանքային գրքույկում ներառված աշխատանքային 

գործունեություններից հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտին 

դասվում են միայն ԼՂԻՄ-ի մարզային պլանավորման հանձնաժողովում, 

մարզային պլանավորման վարչությունում, ԼՂՀ կառավարության խորհրդում, 

գյուղատնտեսության նախարարությունում, ԼՂՀ տնտեսական և 
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կառուցվածքային բարեփոխումների և ԱՀ ֆինանսների նախարարությունում 

իրականացրած աշխատանքային գործունեությունները: 

Ընդհանուր հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտում 

Վ.Բաղդասարյանի աշխատանքի ստաժը կազմում է 18 տարի 03 ամիս 25 օր»: 

 

5. Գործի շրջանակներում պարզման ենթակա հարցերը  

Սույն գործի շրջանակներում վիճարկվող որոշման 

սահմանադրականությունը գնահատելիս Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ 

է համարում, մասնավորապես, պարզել. 

1) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությունն ինչ իրավական 

կառուցակարգ է նախատեսել Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ ընտրելու 

առումով,  

2) Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ ընտրելու վերաբերյալ որոշում 

կայացնելիս իրավասու պաշտոնատար անձինք պահպանել են արդյոք 

օրենսդրության պահանջները: 

 

6.Գերագույն դատարանի իրավական դիրքորոշումը 

6.1. Սահմանադրության 1-ին հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Արցախի 

Հանրապետությունն ինքնիշխան, ժողովրդավարական, իրավական, 

սոցիալական պետություն է: 

Պետության ներքին ինքնիշխանությունն արտահայտվում է պետության 

գերակայությամբ և լիիշխանությամբ՝ քաղաքական համակարգի այլ 

կազմակերպությունների նկատմամբ: Պետության մենաշնորհային իրավունքն 

է իրականացնել օրենսդիր, գործադիր և դատական գործառույթներ երկրի 

ներսում: 

Ժողովրդավարությունը ոչ մի տեղ և երբեք գոյություն չի ունեցել առանց 

պետության, այսինքն` ժողովրդավարությունը պետաիրավական ռեժիմի 

տարատեսակ է: Օբյեկտիվորեն ժողովուրդը չի կարող ինքն իրականացնել 

իրեն պատկանող իշխանությունն ամբողջ ծավալով, ուստի իր 

լիազորությունների մի մասը պատվիրակում է պետական մարմիններին՝ 

շարունակելով մասնակցել հասարակության և պետության գործերի 

կառավարմանը, ինչպես անմիջականորեն, այնպես էլ՝ ներկայացուցչական 

մարմինների միջոցով: Հետևաբար, ժողովրդավարական պետությունը 

ժողովրդի իշխանության քաղաքական կազմակերպությունն է, որն 

ապահովում է քաղաքացիների հավասար մասնակցությունը պետական և 

հասարակական գործերի կառավարմանը, պետության հիմնական 

մարմինների ընտրովիությունը և հասարակության քաղաքական համակարգի 

բոլոր սուբյեկտների գործողության օրինականությունը, մարդու և 

քաղաքացու, փոքրամասնությունների իրավունքների կենսագործումը, 

պահպանությունը և պաշտպանությունը՝ միջազգային չափանիշներին 

համապատասխան: 

Իրավական է բնորոշվում այն պետությունը, որի ամբողջ 

գործունեությունը խարսխված է իրավունքի վրա: Իրավական պետությունն 

ամենից առաջ ենթադրում է հասարակական հարաբերությունների որոշակի 

իրավական կարգավորվածություն և դրանց գործադրման համակարգերի 

հուսալի ու անխափան աշխատանք: Իրավական պետության համար որպես 

պարտադիր բնութագրիչներ են՝ իշխանությունների տարանջատումը, 

կառավարման օրինականությունն ու իրավունքի գերակայությունը, 

դատարանի անկախությունը, մարդու իրավունքների պաշտպանության 

երաշխավորվածությունը, սահմանադրական վերահսկողության 

ամբողջական և գործուն համակարգի առկայությունը: 

Սոցիալական է կոչվում այն պետությունը, որը ձգտում է իր 

բնակչության համար ապահովել արժանապատիվ և անվտանգ գոյության 
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պայմաններ, աշխատանք, բարենպաստ կենսական միջավայր, բոլորի համար 

համեմատաբար մատչելի կենսական հնարավորություններ:  

Սահմանադրության 2-րդ հոդվածի համաձայն՝ Արցախի 

Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին: 

Գերագույն դատարանը փաստում է, որ Արցախի Հանրապետության 

պետական իշխանությունն ածանցված է ժողովրդի իշխանությունից, 

պայմանավորված է ժողովրդի կամքով ու պահանջմունքներով: 

Ժողովրդաիշխանության սահմանադրական իմաստից, մասնավորապես, 

բխում են ժողովրդի հետևյալ հիմնական իրավունքները.  

1) լինել գերագույն իշխանության աղբյուր և կրող,  

2) ձևավորել իշխանության ներկայացուցչական մարմիններ,  

3) պատվիրակել սեփական լիազորություններն իշխանության 

ներկայացուցչական մարմիններին,  

4) ունենալ իր այդ իրավունքների սահմանադրորեն ամրագրված 

կարգավիճակ։ 

Ժողովուրդն իր իշխանությունը ներկայացուցչական մարմինների 

միջոցով իրականացնելու դեպքում իր կամքն արտահայտում է ոչ թե 

ուղղակիորեն, այլ իր կողմից ընտրված ներկայացուցիչների միջոցով 

(խորհրդարան, նախագահ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ), 

որոնց հանձնարարում է իր լիազորությունների իրականացումը որոշակի 

ժամկետով։ Ներկայացուցչական մարմինները պետք է արտահայտեն 

ժողովրդի կամքը և շահերը, հաշվետու լինեն ժողովրդի, ընտրողների առջև։ 

Մնացած պետական մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք ածանցված են 

ներկայացուցչական մարմիններից և կազմավորվում են նրանց միջոցով` 

Սահմանադրությամբ կամ օրենքով սահմանված կարգով։ 

Սահմանադրության 4-րդ հոդվածի համաձայն՝ պետական 

իշխանությունն իրականացվում է Սահմանադրությանը և օրենքներին 

համապատասխան՝ օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների 

բաժանման ու հավասարակշռման հիման վրա, իսկ 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն՝ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու 

պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի 

գործողություններ, որոնց համար լիազորված են Սահմանադրությամբ կամ 

օրենքներով: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ իշխանությունների 

տարանջատման սկզբունքի էությունը, վերջին հաշվով, այն է, որ 

առաջադրվում է պետական իշխանության սահմանափակման գաղափարը` 

դրա տարանջատված ճյուղերի փոխադարձ զսպման ու հակակշռման 

միջոցով: Դրա շնորհիվ հաղթահարվում է իշխանության կենտրոնացման 

վտանգը և անհրաժեշտ նախադրյալներ են ստեղծվում ժողովրդավարության 

հաստատման, մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների 

երաշխավորման ու պաշտպանության համար: Իր հերթին 

Սահմանադրությանն ու օրենքներին համապատասխան՝ պետական և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պաշտոնատար անձանց 

գործելու սահմանադրաիրավական պահանջն առանցքային նշանակություն 

ունի սահմանադրական օրինականության ապահովման խնդրում, առանց որի 

անհնարին է ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական պետության և 

քաղաքացիական հասարակության բնականոն զարգացումը: Նշված 

պահանջի հիմնական բովանդակությունը հետևյալն է.  

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու 

պաշտոնատար անձանց լիազորությունները որոշվում են 

Սահմանադրությամբ և օրենքներով (կամ դրանց հիման վրա),  

այդ լիազորությունները (գործառույթները, իրավունքներն ու 

պարտականությունները) կամայական չեն և չեն կարող հակասել 
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Սահմանադրությանը, օրենքներին և դրանց հիման վրա ընդունված 

ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերին,  

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու 

պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարել միայն Սահմանադրությամբ, 

օրենքներով և դրանց հիման վրա ընդունված ենթաօրենսդրական նորմատիվ 

իրավական ակտերով նախատեսված գործողություններ և ձեռնպահ մնալ այդ 

իրավական ակտերով չնախատեսված կամ դրանց պահանջներին հակասող 

որևէ գործողությունից,  

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտո-

նատար անձանց օրինական գործողություններից բխող պահանջները պար-

տադիր են կատարման այն սուբյեկտների համար, որոնց հասցեագրված են: 

Սահմանադրության 106-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Ազգային 

ժողովը ժողովրդի ներկայացուցչական մարմինն է: 

Հիմք ընդունելով վերը նշված սահմանադրական իրավանորմերը՝ 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ օրենսդիր իշխանությունը 

պետական իշխանության առանձին գործառույթ է, որի էությունն օրենքներ 

ընդունելն է: Իշխանության մյուս ճյուղերի նկատմամբ խորհրդարանը հանդես 

է գալիս որպես օրենսդիր իշխանության ինքնուրույն մարմին, որը, սակայն, 

իրականացնում է խորհրդարաններին հատուկ այլ գործառույթներ ևս: 

Օրենսդիր իշխանության իրականացումը` որպես մենաշնորհ, վերապահված 

է Ազգային ժողովին, որը պետական ապարատի առանձին օղակ, առանձին 

մարմին է: 

Պետական իշխանության որևէ այլ մարմին չի կարող յուրացնել 

Ազգային ժողովի լիազորությունները, փոփոխել կամ վերացնել օրենքները: 

Միայն ԱՀ Գերագույն դատարանն ունի օրենքները, ինչպես նաև 

խորհրդարանի ընդունած այլ իրավական ակտերը հակասահմանադրական 

ճանաչելու լիազորություն: Օրենսդիր իշխանությունը մարմնավորող Ազգային 

ժողովը ժողովրդի կողմից ընտրվող ներկայացուցչական մարմին է, նրա 

շահերը, կամքը, ինքնիշխանությունն արտահայտողը և կոչված է որոշելու 

հասարակության և պետության զարգացման ռազմավարությունը՝ օրենքներ 

ընդունելու ճանապարհով: Խորհրդարանը հարաբերականորեն անկախ և 

ինքնուրույն մարմին է: 

Ազգային ժողովի ներկայացուցչական բնույթը պայմանավորված է նրա 

կազմավորման կարգով, որի դեպքում նրա պատգամավորը ժողովրդի 

ընտրովի ներկայացուցիչն է: Նա իր գործունեության մեջ արտահայտում է 

համապատասխան տարածքի, քաղաքական ուժերի, շերտերի և խմբերի 

շահերը, քաղաքական բազմազանությունն ու բազմակարծությունը: 

ժողովուրդը ընտրությունների միջոցով որոշելով, թե խորհրդարանը 

քաղաքական ուժերի ինչպիսի հարաբերակցությամբ պետք է աշխատի, 

դրանով իսկ օրենսդիր մարմնին պատվիրակում է իրականացնել 

օրենսդրական գործունեություն` իր իսկ նախընտրած քաղաքական 

կողմնորոշումներին համապատասխան։  

Ազգային ժողովի ներկայացուցչական գործառույթի իրականացումն 

ապահովող սահմանադրական միջոցներից են նրա վերահսկողական, 

պաշտոնների նշանակման, ԱՀ Նախագահի, կառավարության, այլ 

պաշտոնատար անձանց նկատմամբ սահմանադրական 

պատասխանատվության կիրառման և այլ լիազորությունները: Դրանով 

հանդերձ, սահմանադրական մարմինների բարեխղճորեն և խելամիտ 

գործելու կանխավարկածի ուժով, ենթադրվում է, որ Ազգային ժողովն իր 

իրավասություններն իրականացնելիս հենվելու է համընդհանուր շահի վրա և 

դուրս չի գալու Սահմանադրությամբ իրեն վերապահված հայեցողական 

լիազորությունների սահմանադրական շրջանակներից:  
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Սահմանադրության 116-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ 

Սահմանադրությամբ սահմանված դեպքերում, ինչպես նաև իր 

գործունեության կազմակերպման հարցերով Ազգային ժողովն ընդունում է 

որոշումներ: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Սահմանադրությունը 

Ազգային ժողովի որոշման ընդունում է նախատեսել նաև Հաշվեքննիչ 

պալատի անդամ, այդ թվում և՝ նախագահ ընտրելիս: Այսպես՝ 

Սահմանադրության 161-րդ հոդվածի համաձայն. 

«1. Հաշվեքննիչ պալատը կազմված է հինգ անդամից: 

2. Հաշվեքննիչ պալատի նախագահին և մյուս անդամներին Ազգային 

ժողովի իրավասու մշտական հանձնաժողովի առաջարկությամբ ընտրում է 

Ազգային ժողովը` պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 

երեք հինգերորդով, վեց տարի ժամկետով: Նույն անձը չի կարող ավելի քան 

երկու անգամ ընտրվել Հաշվեքննիչ պալատի անդամ, ներառյալ՝ պալատի 

նախագահ: 

(…)»: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Սահմանադրությունը որևէ 

տարբերակում չի դրել Հաշվեքննիչ պալատի անդամի և նախագահի 

ընտրության, ինչպես նաև այդ պաշտոններին հավակնող անձանց համար 

համապատասխանելիության չափորոշիչների առումով: 

Ինչ վերաբերում է տվյալ պաշտոններում համապատասխան անձանց 

ընտրության կարգին, ապա «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ԱՀ օրենքի 16-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասը սահմանել է հետևյալը. «Հաշվեքննիչ պալատի 

նախագահը և մյուս անդամները ընտրվում են Սահմանադրությամբ և 

Ազգային ժողովի կանոնակարգով սահմանված կարգով»: 

Կանոնակարգի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Ազգային ժողովն 

իր լիազորությունները և գործառույթներն իրականացնելիս գործում է նույն 

օրենքին համապատասխան՝ նստաշրջանների, նիստերի, ինչպես նաև իր 

մարմինների աշխատանքի միջոցով: 

Կանոնակարգի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի համաձայն՝ 

մշտական հանձնաժողովն իր իրավասության շրջանակում՝ պաշտոններում 

ընտրության կամ նշանակման համար Ազգային ժողովին առաջարկում է 

թեկնածուներ: 

Կանոնակարգի 120-րդ հոդվածի համաձայն՝ 1. Ազգային ժողովի կողմից 

ընտրվող կամ նշանակվող պաշտոնում թեկնածուներն առաջադրվում են 

Սահմանադրությամբ, Կանոնակարգով և այլ օրենքով սահմանված կարգով: 

2. Թեկնածուն վերջին հինգ տարում Արցախի Հանրապետությունում 

մշտապես բնակվող չի համարվում, եթե թեկնածուի գրանցման համար 

մշտապես բնակվելու մասին տեղեկանքն ստանալու նպատակով Արցախի 

Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման 

մարմին դիմում տալու օրվան նախորդող 1826 օրերի ընթացքում նա առնվազն 

913 օր բացակայել է Արցախի Հանրապետությունից, բացառությամբ այն 

դեպքերի, երբ բացակայությունը պայմանավորված է եղել Արցախի 

Հանրապետության հանրային ծառայության մեջ գտնվող անձի՝ 

ծառայողական նպատակներով գործուղվելու կամ արտերկրում բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններում ուսումնառության հանգամանքներով: 

3. Եթե թեկնածուն զբաղեցնում է ընտրվող կամ նշանակվող պաշտոնի 

համար Սահմանադրությամբ կամ օրենքով սահմանված պահանջներին 

համապատասխանող պաշտոն, ապա այդ պահանջներին վերաբերող 

փաստաթղթերը կարող են չներկայացվել: 

4. Ազգային ժողովի կողմից ընտրվող պաշտոնում թեկնածուների 

առաջադրման փաստաթղթերի ցանկը սահմանվում է Աշխատակարգով: 
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5. Պաշտոնում թեկնածուների առաջադրման փաստաթղթերը գրանցում, 

նրանց անձնական գործերը նախապատրաստում և Կանոնակարգով 

նախատեսված դեպքերում Ազգային ժողովի նախագահին կամ իրավասու 

մշտական հանձնաժողովի  նախագահին է ներկայացնում Աշխատակազմը, 

որը՝ 

1) իրավասու անձի պահանջով տրամադրում է թեկնածուի 

առաջադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը. 

2) մինչև թեկնածուների առաջադրման ժամկետը լրանալը իրավասու 

անձին տեղեկացնում է Կանոնակարգի պահանջներին թեկնածուի 

առաջադրման փաստաթղթերի անհամապատասխանության մասին՝ 

առաջարկելով ուղղել դրանցում առկա ձևական սխալները, իսկ 

փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չլինելու դեպքում՝ համալրել այդ ցանկը. 

3) թեկնածուների առաջադրման ժամկետը լրանալուց հետո Ազգային 

ժողովի նախագահին, ինչպես նաև Ազգային ժողովի իրավասու մշտական 

հանձնաժողովի նախագահին է տրամադրում թեկնածուի անձնական գործը: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ թեկնածուի՝ տվյալ 

պաշտոնին հավակնելու համար նախատեսված բոլոր փաստաթղթերը 

ներկայացնելու պարտավորությունն ունի միայն մեկ բացառություն, այն է՝ 

թեկնածուն ազատվում է համապատասխան փաստաթղթեր ներկայացնելու 

պարտավորությունից, եթե զբաղեցնում է այնպիսի պաշտոն, որի համար 

արդեն իսկ տվյալ փաստաթղթերը ներկայացվել են: Օրենսդրական 

կարգավորումը նպատակ է հետապնդում զերծ մնալ ավելորդ 

բյուրոկրատական քաշքշուկից: Որպես օրինակ կարելի բերել այն դեպքը, երբ 

գործող դատավորի թեկնածությունը ներկայացվում է այլ դատական 

ատյանում: Սակայն բացառությունը չի գործի, երբ դատավորի պաշտոնում 

առաջադրումը կատարվում է առաջին անգամ: 

Կանոնակարգի 128-րդ հոդվածի համաձայն՝ 1. Մարդու իրավունքների 

պաշտպանի, Հաշվեքննիչ պալատի նախագահի և մյուս անդամների 

ընտրությունն անցկացվում է համապատասխան պաշտոնատար անձի` 

1) լիազորությունների ավարտից ոչ շուտ, քան երեք ամիս առաջ, և ոչ 

ուշ, քան մեկ օր առաջ. 

2) պաշտոնը թափուր մնալուց հետո` եռամսյա ժամկետում: 

2. Ազգային ժողովին սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված պաշտոնում 

թեկնածու է առաջարկվում Ազգային ժողովի իրավասու մշտական հանձնաժո-

ղովի որոշմամբ` խմբակցությունների առաջադրած մեկական  թեկնածուների 

թվից: 

3. Թեկնածուները կարող են առաջադրվել սույն հոդվածի 1-ին մասում 

նշված պաշտոնատար անձի` 

1) լիազորությունների ավարտից ոչ շուտ, քան երեք ամիս առաջ, և ոչ 

ուշ, քան 80 օր առաջ. 

2) պաշտոնը թափուր մնալուց հետո` տասնօրյա ժամկետում: 

4. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված պաշտոնատար անձի 

լիազորությունների ավարտից առնվազն 100 օր առաջ, ինչպես նաև նրա 

պաշտոնը թափուր մնալուց հետո՝ 24 ժամվա ընթացքում, Աշխատակազմն այդ 

մասին գրավոր տեղեկացնում է իրավասու մշտական հանձնաժողովին և 

խմբակցություններին: 

5. Թեկնածուների առաջադրման ժամկետը լրանալուց հետո՝ 24 ժամվա 

ընթացքում, իրավասու մշտական հանձնաժողովի նախագահը հանդես է 

գալիս խմբակցությունների առաջադրած թեկնածուների, ինչպես 

նաև Ազգային ժողովին թեկնածու առաջարկելու մասին հարցի քննարկման 

օրվա և ժամի մասին հայտարարությամբ, իսկ Սահմանադրության կամ 

օրենքի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում գրությունը և դրան 
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կից ներկայացված փաստաթղթերը վերադարձնում է խմբակցությանը` նշելով 

պատճառների մասին: 

6. Թեկնածուների առաջադրման ժամկետը լրանալուց հետո՝ 

երկշաբաթյա ժամկետում, իրավասու մշտական հանձնաժողովն  Ազգային 

 ժողովին է առաջարկում սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված պաշտոնատար 

անձի թեկնածու: Եթե այդ ժամկետում թեկնածու չի առաջարկվում, ապա 

դրանից հետո` տասնօրյա ժամկետում, թափուր մնացած պաշտոնում կարող 

են առաջադրվել նոր թեկնածուներ: 

7. Ազգային ժողովին սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված պաշտոնատար 

անձի թեկնածու առաջարկելու մասին հարցը քննարկվում է իրավասու 

մշտական հանձնաժողովի նիստում: Հարցի քննարկման ավարտից հետո՝ 24 

ժամվա ընթացքում, իրավասու մշտական հանձնաժողովի նախագահը 

 Ազգային ժողովի նախագահին է ուղարկում հանձնաժողովի նիստի արձանա-

գրության քաղվածքը: 

8. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված պաշտոնատար անձի 

ընտրության հարցը քննարկվում է Կանոնակարգի 121-րդ հոդվածով 

սահմանված կարգով, թեկնածուի առաջարկման օրվան հաջորդող  Ազգային 

 ժողովի հերթական նիստում: 

9. Մարդու իրավունքների պաշտպանը, Հաշվեքննիչ պալատի 

նախագահը և մյուս անդամները ընտրվում են գաղտնի քվեարկությամբ, 

պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով: 

10. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված դեպքում 

նորընտիր Մարդու իրավունքների պաշտպանը, Հաշվեքննիչ պալատի 

նախագահը և մյուս անդամները իրենց պաշտոնը ստանձնում են համա-

պատասխան պաշտոնատար անձի լիազորությունների ավարտման օրը: 

11. Եթե սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված պաշտոնատար անձը չի 

ընտրվում, ապա քվեարկությունից հետո` տասնօրյա ժամկետում, թափուր 

մնացած պաշտոնում կարող են առաջադրվել նոր թեկնածուներ: 

Գերագույն դատարանը փաստում է, որ Հաշվեքննիչ պալատի անդամի 

(նախագահի) թեկնածուի առաջադրման և ընտրության գործող 

կարգավորումը որևէ տարընթերցման կամ կիրառման անորոշության տեղիք 

չի տալիս: 

6.2. Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ օրենսդրությունը 

իմպերատիվ նորմերով սահմանել է այն անձանց շրջանակը, որոնց թվից 

կարող են ընտրվել Հաշվեքննիչ պալատի անդամները: Այսպես՝ 

Սահմանադրության 161-րդ հոդվածի համաձայն. 

«(…): 

3. Հաշվեքննիչ պալատի անդամ կարող է ընտրվել բարձրագույն 

կրթություն ունեցող և պատգամավորին ներկայացվող պահանջներին 

համապատասխանող յուրաքանչյուր ոք: Հաշվեքննիչ պալատի անդամների 

նկատմամբ օրենքով կարող են սահմանվել լրացուցիչ պահանջներ: 

4. Հաշվեքննիչ պալատի անդամների վրա տարածվում են 

պատգամավորի համար սահմանված անհամատեղելիության պահանջները: 

Նրանց համար օրենքով կարող են սահմանվել անհամատեղելիության 

լրացուցիչ պահանջներ: 

(…)»: 

Սահմանադրության 111-րդ հոդվածի համաձայն՝ պատգամավորը չի 

կարող զբաղեցնել իր կարգավիճակով չպայմանավորված պաշտոն այլ 

պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, որևէ 

պաշտոն առևտրային կազմակերպություններում, զբաղվել ձեռնարկա-

տիրական գործունեությամբ, կատարել վճարովի այլ աշխատանք՝ բացի 

գիտական, կրթական և ստեղծագործական աշխատանքից: 
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ԱՀ ընտրական օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ 

ընտրելու և ընտրվելու իրավունք չունեն դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ 

մտած վճռով անգործունակ ճանաչված, ինչպես նաև դիտավորությամբ 

կատարված ծանր հանցանքների համար օրինական ուժի մեջ մտած 

դատավճռով դատապարտված և պատիժը կրող անձինք: Ընտրվելու իրավունք 

չունեն նաև այլ հանցանքների համար օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով 

դատապարտված և պատիժը կրող անձինք: 

ԱՀ ընտրական օրենսգրքի 106-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 

Ազգային ժողովի պատգամավոր կարող է ընտրվել 25 տարին լրացած, վերջին 

5 տարում միայն Արցախի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, 

վերջին 5 տարում Արցախի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող,  

ընտրական իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր ոք: 

ԱՀ ընտրական օրենսգրքի 108-րդ հոդվածի համաձայն. 

«1. Ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու չեն կարող առաջադրվել 

դատավորները, դատախազները, քննչական կոմիտեի, ոստիկանության, 

ազգային անվտանգության, դատական ակտերի հարկադիր կատարման, 

արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություններում, հարկային 

մարմնում ծառայողները, զինծառայողները: 

2. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

աշխատակիցներն ու պաշտոնատար այն անձինք, որոնց նկատմամբ չեն 

տարածվում սույն հոդվածով նախատեսված սահմանափակումները, Ազգային 

ժողովի պատգամավորի թեկնածու գրանցվելուց հետո մինչև 

նախընտրական քարոզչության ավարտը ժամանակավորապես ազատվում են 

իրենց աշխատանքային պարտականությունները կատարելուց, 

բացառությամբ քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձանց»: 

Փաստորեն, Հաշվեքննիչ պալատի անդամի պաշտոնում կարող է 

առաջադրվել և ընտրվել բարձրագույն կրթություն ունեցող, 25 տարին լրացած, 

վերջին 5 տարում միայն Արցախի Հանրապետության քաղաքացի 

հանդիսացող, վերջին 5 տարում Արցախի Հանրապետությունում մշտապես 

բնակվող յուրաքանչյուր ոք, ով ունի ընտրական իրավունք (այն է՝ 

դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռով անգործունակ ճանաչված չէ, 

ինչպես նաև դիտավորությամբ կատարված ծանր, ինչպես նաև այլ 

հանցանքների համար օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով 

դատապարտված չէ և պատիժ չի կրում): 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ, բացի 

Սահմանադրությամբ և ԱՀ ընտրական օրենսգրքով պատգամավորի համար 

նախատեսված վերը նշված պահանջներից, Հաշվեքննիչ պալատի անդամի 

համար «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ԱՀ օրենքով սահմանված են լրացուցիչ 

պահանջներ: 

«Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ԱՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն՝ Հաշվեքննիչ պալատի անդամ կարող է ընտրվել Ազգային ժողովի 

պատգամավորին ներկայացվող պահանջներին համապատասխանող, 

բարձրագույն կրթություն ունեցող այն քաղաքացին, ով ունի աուդիտորի 

նվազագույնը հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ կամ Հաշվեքննիչ 

պալատի անդամի նվազագույնը երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ 

Հաշվեքննիչ պալատի աշխատակազմում բարձրագույն պաշտոնների կամ 

գլխավոր պաշտոնների առաջին խմբի նվազագույնը չորս տարվա 

աշխատանքային ստաժ, կամ հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտի 

նվազագույնը տասը տարվա աշխատանքային ստաժ: 

Նույն հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ Հաշվեքննիչ պալատի անդամ չի 

կարող ընտրվել այն անձը, ով` 

1) դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռով ճանաչված է 

անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ. 
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2) ենթարկվել է քրեական պատասխանատվության, և դատվածությունը 

օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված չէ. 

3) օրենքով սահմանված կարգով զրկված է որոշակի պաշտոն 

զբաղեցնելու իրավունքից. 

4) ունի Հաշվեքննիչ պալատի անդամի պաշտոնում նշանակվելուն 

խոչընդոտող սույն հոդվածի 7-րդ մասի 3-րդ կետով սահմանված ցանկում 

(համապատասխանում է Կառավարության որոշմամբ հաստատված 

դատավորի պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական արատների 

և հիվանդությունների ցանկին) նշված ֆիզիկական արատ կամ 

հիվանդություն. 

5) չի անցել պարտադիր զինվորական ծառայություն, բացառությամբ այն 

անձանց, ովքեր ազատվել են նման ծառայությունից կամ ունեն տարկետում՝ 

օրենքով նախատեսված կարգով ու հիմքով: 

Նույն հոդվածի 5-րդ մասը նախատեսել է նաև այլ 

սահմանափակումներ, այն է՝ Հաշվեքննիչ պալատի անդամները չեն կարող 

զբաղեցնել իրենց կարգավիճակով չպայմանավորված պաշտոն պետական 

կամ տեղական ինքնակառավարման այլ մարմիններում, որևէ պաշտոն՝ 

առևտրային կազմակերպությունում, զբաղվել ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ, կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, 

կրթական և ստեղծագործական աշխատանքից։ 

Այսինքն, օրենսդիրը, հիմք ընդունելով սահմանադրական 

կարգավորումը, Հաշվեքննիչ պալատի անդամի (նախագահի) պաշտոնում 

թեկնածու դիտարկելու և ըստ այդմ համապատասխան պաշտոնում 

ընտրվելու հնարավորություն է նախատեսել միայն անձանց որոշակի 

շրջանակի համար: Այդպիսիք համարվել են հատուկ մասնագիտական 

աշխատանքային ստաժ ունեցող և պատգամավորին ներկայացվող 

պահանջներին համապատասխանող բարձրագույն կրթությամբ անձինք, 

ովքեր «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ԱՀ օրենքի 16-րդ հոդվածով 

նախատեսված որևէ սահմանափակման ներքո չեն գտնվում: Ընդ որում, 

օրենսդիրը, ըստ զբաղեցրած պաշտոնի, տարանջատում է դրել նաև 

մասնագիտական աշխատանքային ստաժի նվազագույն շեմի հարցում: 

Այսպես՝ 

ա) աուդիտորի համար նախատեսվել է նվազագույնը հինգ տարվա 

աշխատանքային ստաժ, 

բ) Հաշվեքննիչ պալատի անդամի պաշտոնում աշխատած անձի համար՝ 

նվազագույնը երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, 

գ) Հաշվեքննիչ պալատի աշխատակազմում՝ բարձրագույն պաշտոնների 

կամ գլխավոր պաշտոնների առաջին խմբի պաշտոնում աշխատած անձի 

համար՝ նվազագույնը չորս տարվա աշխատանքային ստաժ, 

դ) հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտում աշխատած անձի 

համար՝  նվազագույնը տասը տարվա աշխատանքային ստաժ: 

Գերագույն դատարանը փաստում է, որ վերը նշված կետերից երեքում 

հստակ նախատեսված է այն պաշտոնը, որի զբաղեցման պարագայում 

կատարվում է մասնագիտական աշխատանքային ստաժի հաշվարկը 

(աուդիտոր, Հաշվեքննիչ պալատի անդամ կամ Հաշվեքննիչ պալատի 

աշխատակազմի բարձրագույն կամ գլխավոր պաշտոնների առաջին խմբի 

պաշտոն): Ինչ վերաբերում է վերջին կետին, ապա պետք է փաստել, որ 

օրենսդիրը սահմանափակվել է միայն ընդհանրական ձևակերպմամբ՝ որևէ 

կերպ չբացահայտելով հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտի 

էությունը: Այսինքն, այս հարցում ապահովված չէ օրենքի որոշակիության 

սահմանադրական սկզբունքի իրացումը: 

Գերագույն դատարանը գտնում է, որ, օրենքի որոշակիության պահանջ 

նախատեսելով հանդերձ, հնարավոր չէ բոլոր հարցերի կարգավորումը 
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նախատեսել բացառապես օրենքով, այդ պատճառով այս հարցում 

կարևորվում է հատկապես դատական ատյանների կողմից օրենքի հստակ 

մեկնաբանությունը: Ավելին, նույնիսկ իրավական նորմի առավելագույն 

հստակությամբ ձևակերպման դեպքում դատական մեկնաբանությունը չի 

բացառվում: Իրավադրույթների պարզաբանման և փոփոխվող 

հանգամանքներին` զարգացող հասարակական հարաբերություններին, 

դրանց համապատասխանեցման անհրաժեշտությունը միշտ էլ առկա է: 

Հետևաբար, օրենսդրական կարգավորման որոշակիությունը և ճշգրտությունը 

չեն կարող բացարձականացվել, նույնիսկ ոչ բավարար հստակությունը կարող 

է լրացվել դատարանի մեկնաբանություններով: Վերոգրյալը հաստատվում է 

նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի իրավական 

դիրքորոշումներով, մասնավորապես, Բուսույոկն ընդդեմ Մոլդովայի (Case of 

Busuioc v. Moldova, application no. 61513/00, 21/12/2004) վճռում դատարանը 

գտել է. «... որ, թեև օրենքում որոշակիությունը մեծապես ցանկալի է, սակայն 

դա կարող է հանգեցնել չափազանց կոշտության, և օրենքը պետք է կարողանա 

հարմարվել փոփոխվող հանգամանքներին։ Հետևաբար, շատ օրենքներ 

անխուսափելիորեն ձևակերպվում են այնպիսի հասկացություններով, որոնք 

քիչ թե շատ անորոշ են, և որոնց մեկնաբանությունը և կիրառումը 

պրակտիկայի խնդիր է»: 

Իր հերթին, միայն Գերագույն դատարանին է Սահմանադրությամբ և 

«Սահմանադրական դատավարության մասին» ԼՂՀ օրենքով իրավունք 

վերապահված Սահմանադրության դրույթների վերաբերյալ վերջնական 

իրավական դիրքորոշում ներկայացնել` նորմատիվ ակտերի 

սահմանադրականությունը գնահատելիս: Ընդ որում, այդ իրավական 

դիրքորոշումների բովանդակությունը սահմանադրական նորմի 

պաշտոնական մեկնաբանությունն է:  

Նշվածների համատեքստում Գերագույն դատարանը գտնում է, որ 

անհրաժեշտ է բացահայտել «հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտի 

ստաժ» օրենսդրական ձևակերպման էությունը: Ըստ այդմ, պետք է առաջին 

հերթին պարզաբանել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում «հանրային 

ֆինանսներ» հասկացությունը: Վերջինս, որպես իրավական տերմին, 

վկայակոչված է Սահմանադրության 160-րդ հոդվածի 1-ին մասում, ինչպես 

նաև «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ԱՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ 

կետում, 3-րդ հոդվածում, 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում: Նշված 

իրավական նորմերում «հանրային ֆինանսներ» եզրույթն օգտագործված է 

հետևյալ իմաստով՝ 

Սահմանադրության 160-րդ հոդվածի 1-ին մաս. «Հաշվեքննիչ պալատն 

անկախ պետական մարմին է, որը հանրային ֆինանսների և սեփականության 

ոլորտում հաշվեքննություն է իրականացնում պետական բյուջեի և 

համայնքային բյուջեների միջոցների, ստացած փոխառությունների ու 

վարկերի, պետական և համայնքային սեփականության օգտագործման 

օրինականության և արդյունավետության նկատմամբ»: 

«Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ԱՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-

րդ կետ. «ֆինանսատնտեսական գործունեություն` հանրային ֆինանսների և 

սեփականության ոլորտում պետական և համայնքային բյուջեների միջոցների, 

ստացված փոխառությունների և վարկերի, պետական և համայնքային 

սեփականության օգտագործում»: 

Նույն օրենքի 3-րդ հոդված. «Հաշվեքննիչ պալատի գործունեության 

նպատակը հանրային ֆինանսների և սեփականության ոլորտում պետական և 

համայնքային բյուջեների միջոցների, ստացած փոխառությունների և 

վարկերի, պետական և համայնքային սեփականության օգտագործման 

օրինականության և արդյունավետության վերաբերյալ ժամանակին, 

մասնագիտական և անկողմնակալ տեղեկատվություն ներկայացնելն է»: 
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Նույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետ. «հանրային 

ֆինանսների և սեփականության ոլորտում հաշվեքննության իրականացում 

պետական բյուջեի և համայնքային բյուջեների միջոցների, ստացված 

փոխառությունների ու վարկերի, պետական և համայնքային սեփականության 

օգտագործման օրինականության և արդյունավետության նկատմամբ»: 

Նշված իրավանորմերի համընկնող բովանդակությունը թույլ է տալիս 

արձանագրել, որ օրենսդիրը «հանրային ֆինանսներ» եզրույթի տակ նկատի 

ունի պետական բյուջեի և համայնքային բյուջեների միջոցները, ստացած 

փոխառություններն ու վարկերը: Իրենց հերթին, հանրային ֆինանսների 

ենթաբաժիններն են կազմում պետական ծախսերը, պետական եկամուտները, 

պետական պարտքը և ֆինանսական կառավարումը: 

Գերագույն դատարանը փաստում է, որ ֆինանսական կառավարումն 

ընդհանուր գծերով հանգում է պետության համընդհանուր ֆինանսական 

գործունեության կենսագործմանը, որն արտահայտում է բյուջեի, հարկային 

քաղաքականության, ապահովագրական գործի, գնագոյացման, վարկավոր-

ման և դրամական շրջանառության գործունեության ուսումնասիրումը և 

որոնց արդյունքներով ընդհանրացվում ու կանխատեսումների ճանապարհով 

որոշվում են երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ուղղությունները: Ընդ 

որում, պետության խնդիրների կատարումը պետական յուրաքանչյուր 

մարմնից պահանջում է որոշակի աշխատանք՝ կապված ֆինանսների 

օգտագործման հետ: Այս առումով, ֆինանսական գործունեություն 

իրականացնող պետական մարմինները կարելի է տարանջատել երկու խմբի: 

Առաջին խմբի մեջ են մտնում այն մարմինները, որոնք իրենց հիմնական, 

ոլորտային գործառույթներին զուգահեռ իրականացնում են նաև 

ֆինանսական գործունեություն (Հանրապետության նախագահ, Ազգային 

ժողով, կառավարություն, նախարարություններ): Երկրորդ խմբի մեջ են 

մտնում այն պետական մարմինները, որոնց համար ֆինանսական 

գործունեությունը հանդիսանում է առանցքայինը (հիմնականը): Այդ 

մարմինները ստեղծվում են հատկապես ֆինանսական գործունեություն 

իրականացնելու համար և կազմում են պետության ֆինանսավարկային 

կառավարման համակարգը: Այս մարմինների կարգավիճակը հաստատող 

իրավական ակտերում սպառիչ թվարկված են այն խնդիրներն ու 

գործառույթները, որոնց կենսագործման նպատակով էլ դրանք ստեղծվել են:  

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Արցախի 

Հանրապետության գործադիր իշխանությունն իրականացնում է ԱՀ 

կառավարությունը՝ երկրի նախագահի գլխավորությամբ: ԱՀ պետական 

բյուջեի կենսագործումն ապահովում է կառավարությունը: Հանրապետու-

թյունում ֆինանսական գործունեություն իրականացնող հատուկ մարմինների 

համակարգում առանձնանում է ֆինանսների նախարարությունը, որի 

միջոցով պետական իշխանության և կառավարման բարձրագույն 

մարմինները տնօրինում են բյուջետային միջոցները, ղեկավարում երկրի 

ֆինանսական համակարգը և իրականացնում տվյալ ժամանակահատվածի 

ֆինանսական քաղաքականությունը: 

ԱՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 12-ի թիվ 49-Ն 

որոշմամբ հաստատված՝ «Արցախի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարության կանոնադրության» 1-ին հոդվածի համաձայն՝ Արցախի 

Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը (այսուհետ՝ 

նախարարություն) գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը 

մշակում և իրականացնում է պետության եկամուտների ձևավորման, 

պետական ֆինանսների կառավարման բնագավառներում գործադիր 

իշխանության քաղաքականությունը, ինչպես նաև պետական եկամուտների 

վճարման նկատմամբ հսկողությունը: 
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Նույն կանոնադրության 12-րդ կետում, ըստ ոլորտների, համակարգված 

են նախարարության կողմից իրականացվող գործառույթները: Դրանցից 

պետական ֆինանսների կառավարման ոլորտում ներառված են հետևյալները՝ 

1) մակրոտնտեսական քաղաքականություն, 

2) բյուջետային եկամուտների քաղաքականություն, 

3) Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծի կազմում, 

4) բյուջեների կատարում, 

5) գնումների գործընթացի կարգավորում և համակարգում, 

6) հաշվապահական հաշվառում և աուդիտի կարգավորում, 

7) թանկարժեք մետաղներով ու թանկարժեք քարերով 

գործառնությունների կարգավորման ոլորտում` թանկարժեք մետաղների և 

թանկարժեք քարերի պետական պահուստների կառավարում, թանկարժեք 

մետաղների և թանկարժեք քարերի պետական պահուստների արդյունավետ 

կառավարման վերաբերյալ նորմատիվ իրավական ակտերի և մեթոդական 

փաստաթղթերի նախագծերի մշակում, 

8) ֆինանսատնտեսական և վարկային շուկայի ոլորտում` Արցախի 

Հանրապետության կառավարությանը վերապահված լիազորությունների 

սահմաններում ֆինանսատնտեսական և վարկային միասնական պետական 

քաղաքականության մշակման ապահովում, այդ թվում` ֆինանսական 

շուկայի վարկային և ոչ վարկային սեգմենտների զարգացման ծրագրերի 

մշակում և այդ բնագավառում նոր գործիքների ու տեխնոլոգիաների 

ուսումնասիրություն ու ներդրում, 

9) վիճակախաղերի, խաղատների, շահումով խաղերի գործունեության 

կարգավորման ոլորտում` վիճակախաղային, խաղատնային և շահումով 

խաղերի գործունեության լիցենզավորում, լիցենզավորման պայմանների ու 

պահանջների նկատմամբ վերահսկողության իրականացում, տվյալ ոլորտի 

վերաբերյալ իրավական ակտերի մշակում, 

10) ֆինանսական համագործակցություն, 

11) պետության գույքային շահերի պաշտպանություն, 

12) փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքար: 

Այսինքն, ֆինանսների նախարարության՝ որպես տնտեսության 

կառավարման ֆունկցիոնալ մարմնի, կարևորագույն ընդհանուր գործառույթը 

հանրապետության ֆինանսների կառավարումն է: Սակայն, չի կարելի պնդել, 

որ ֆինանսների նախարարությունը հանրային ֆինանսների կառավարման 

գործառույթների իրականացման մենաշնորհ ունի: Այս տեսակետից 

Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է գտնում անդրադառնալ նաև 

Պատասխանողի դիրքորոշմանը կից ներկայացված՝ քննարկվող հարցի 

կապակցությամբ մասնագիտական տեսակետներին:  

ՀՀ ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ Կ.Բրուտյանի 

կարծիքով՝ հանրային ֆինանսների կառավարման հասկացության առավել 

որոշակի դասակարգմանը կարելի է հանդիպել ՀՀ կառավարության 2019 

թվականի նոյեմբերի  28-ի՝ «Պետական ֆինանսների կառավարման 

համակարգի 2019-2023 թվականների բարեփոխումների ռազմավարությունը և 

պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների 2019-

2023 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 

1716-Լ որոշման մեջ: Վերջինիս համաձայն՝ պետական ֆինանսների 

կառավարման համակարգի բարեփոխումների շրջանակն ընդգրկում է թվով 

14 ոլորտ (սույն որոշման 2.1. կետ): 

Ըստ Կ.Բրուտյանի՝ աշխատանքային գործունեությունը կարող է 

համարվել հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտի աշխատանքային 

ստաժ, եթե կատարվել է վերը նշված ռազմավարությամբ ներկայացված 

ոլորտներից որևէ մեկում կամ ոլորտներում: 
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ՀՀ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի 

մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ա.Խաչատրյանի կարծիքով՝ հանրային 

ֆինանսների կառավարման ոլորտի աշխատանքը՝ պետական 

կառավարչական հիմնարկներում, տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններում, պետության և համայնքների կողմից ստեղծված ոչ առևտրային 

կազմակերպություններում և այլ տիպի հիմնարկներում հանրային հատվածի 

հաշվապահական հաշվառման, պետական գնումների, ներքին և արտաքին 

աուդիտի, ինչպես նաև հարկաբյուջետային գործընթացին առնչվող 

գործառույթների իրականացման, մասնավորապես՝ գլխավոր ֆինանսիստի 

(իսկ ոչ առևտրային կազմակերպությունների, պետական և համայնքային 

հիմնարկների դեպքում՝ նաև ֆինանսիստի), գլխավոր աուդիտորի, գլխավոր 

հաշվապահի, հաշվապահի, գնումների գործի համակարգման 

պատասխանատուի, ինչպես նաև ֆինանսների նախարարի (որպես հանրային 

ֆինանսների կառավարման համար պատասխանատու թիվ մեկ պաշտոնյա) և 

ֆինանսների փոխնախարարի պաշտոններում աշխատանքն է: 

Իր հերթին, ՀՀ Կենտրոնական բանկի ֆինանսական համակարգի 

վարչության պետ Կ.Հակոբյանը կարծում է, որ պետական բյուջեի, տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների բյուջեների պլանավորման, 

իրականացման, արդյունքների արձանագրման, հաշվետվողականության 

ապահովման, ինչպես նաև պետական պարտքի կառավարման 

գործընթացներում ներգրավված անձինք կարող են համարվել հանրային 

ֆինանսների կառավարման ոլորտի փորձ ունեցող աշխատակիցներ: 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտոր Ա.Լոքյանի անունից 

ներկայացված գրությամբ կարծիք է հայտնվել, որ հանրային ֆինանսների 

կառավարման մեթոդներն են՝ ֆինանսական կանխատեսումը, ֆինանսական 

պլանավորումը, ֆինանսական կարգավորումը, գործառնական կառավարումը 

և ֆինանսական վերահսկողությունը: Ուստի գյուղատնտեսության 

նախարարի, շրջանի վարչակազմի ղեկավարի և պետության կողմից 

ստեղծված ԱՀ գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի 

տնօրենի պաշտոններ զբաղեցրած անձի աշխատանքային ստաժը կարող է 

դիտարկվել որպես հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտի 

աշխատանքային ստաժ: 

Գերագույն դատարանը փաստում է, որ նշված տեսակետները՝ 

«հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտ» հասկացության 

բացահայտման և դրա բնութագիրը ներկայացնելու առումով ընդունելի են, 

իսկ ինչ վերաբերում է դրանց լույսի ներքո մասնագիտական աշխատանքային 

ստաժի առկայության գնահատականին, ապա այն բացառապես իրավական 

տիրույթում է և տնտեսագիտական կարծիքներն ու դատողություններն 

այստեղ կիրառելի չեն: 

Նշվածների համատեքստում Գերագույն դատարանը գտնում է, որ 

Հաշվեքննիչ պալատի անդամի (նախագահի) պաշտոնի համար 

օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների շարքում «հանրային 

ֆինանսների կառավարման ոլորտ» հասկացությունը պետք է դիտարկել 

ֆինանսների նախարարությանը վերապահված գործառույթների, ինչպես նաև 

վերը նշված տնտեսագիտական տեսակետների շրջանակներում:  

Ինչ վերաբերում է որևէ ոլորտում կատարված աշխատանքը 

մասնագիտական աշխատանքային ստաժ համարելու հարցին, ապա 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ ԼՂՀ աշխատանքային 

օրենսգիրքը հստակ սահմանել է հատուկ կամ մասնագիտական 

աշխատանքային ստաժի հասկացությունը, որի շրջանակներում էլ հնարավոր 

է եզրահանգում անել սույն վարույթում քննարկվող աշխատանքային 

գործունեության վերաբերյալ: Այսպես, ԼՂՀ աշխատանքային օրենսգրքի 20-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը սահմանել է, որ հատուկ կամ 
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մասնագիտական աշխատանքային ստաժում հաշվարկվում են այն 

ժամանակահատվածները, որոնց ընթացքում կատարվել է քաղաքացու 

կրթության կամ անհրաժեշտ որակավորման մասին վկայականում նշված 

մասնագիտությամբ աշխատանք կամ զբաղեցվել է որոշակի պաշտոն կամ 

կատարվել է աշխատանք՝ աշխատանքի առանձնահատուկ պայմաններում, 

ինչպես նաև այլ ժամանակահատվածներ, որոնք թույլատրվում է հաշվարկել 

տվյալ տիպի աշխատանքային ստաժում:  

Բերված կարգավորումից հստակ է, որ որևէ ոլորտի մասնագիտական 

աշխատանքային ստաժի մեջ ընդգրկվում է այն ժամանակահատվածը, որի 

ընթացքում աշխատողն իրականացրել է տվյալ ոլորտին առնչվող կրթությանը 

կամ որակավորմանը համապատասխան աշխատանք, կամ զբաղեցրել է այդ 

ոլորտում ներառված որոշակի պաշտոն, կամ կատարել է աշխատանքի 

առանձնահատուկ պայմաններում (միայն տվյալ ոլորտն ընդգրկող) 

աշխատանք:  

Հետևաբար, հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտում 

իրականացված մասնագիտական աշխատանքային ստաժի առկայության 

մասին եզրահանգում կարելի է անել միայն այն դեպքում, երբ որևէ պաշտոն 

զբաղեցնող աշխատակցի (ներառյալ՝ պաշտոնատար անձի) գործառնական 

պարտականությունները հիմնականում կամ առավելապես ուղղված են 

կոնկրետ հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտում ներառված 

գործառույթների իրականացմանը, այլ ոչ թե ընդգրկում են այդ ոլորտի մեկ 

կամ երկու գործառույթ: Նման պայմաններում հանրային ֆինանսների 

կառավարման ոլորտի աշխատանքային ստաժ կարող է համարվել գործադիր 

մարմնի կազմում գտնվող ոչ թե բոլոր, այլ՝ կոնկրետ ոլորտային 

գերատեսչության պաշտոնատար անձանց պաշտոնավարման 

ժամանակահատվածը: Այս առումով, Գերագույն դատարանն իր 

անհամաձայնությունն է հայտնում փորձագետի եզրակացության մեջ նշված 

այն եզրահանգմանը, թե գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալի և 

նախարարի պաշտոններում կատարված աշխատանքը ևս պետք է համարել 

հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտի ստաժ: 

Նույն պատճառաբանությամբ, հիմնավոր համարելով ՀՀ և ԱՀ 

արդարադատության, համապատասխանաբար, նախարարի պաշտոնակա-

տարի և նախարարի տեսակետներն այն մասին, թե իրենց նշած 

պաշտոնատար անձինք իրականացնում են հանրային ֆինանսների 

կառավարման գործառույթներ, Գերագույն դատարանը փաստում է, որ 

անկախ զբաղեցրած պաշտոնից, յուրաքանչյուր անձի հիմնական 

գործառույթներին զուգահեռ իրականացված աշխատանքային 

գործունեությունը ևս հաստատապես ընդգրկված է ընդհանուր 

աշխատանքային, բայց ոչ՝ հատուկ կամ մասնագիտական ստաժի մեջ: 

Նշվածն արտածելով քննարկվող հարցի վրա՝ Գերագույն դատարանը 

փաստում է, որ օրենսդիրը, սահմանելով Հաշվեքննիչ պալատի անդամի կամ 

նախագահի պաշտոնին հավակնող անձանց նեղ շրջանակը, ի թիվս այլոց, 

նկատի է ունեցել այն անձանց, ովքեր իրենց ընդհանուր աշխատանքային 

գործունեության ընթացքում առնվազն տասը տարի իրականացրել են 

կոնկրետ հանրային ֆինանսների կառավարման (այլ ոչ թե՝ հանրային 

կառավարման) ոլորտի գործառույթներ: Կամ այլ կերպ, օրենսդիրը, ի թիվս այլ 

չափորոշիչների սահմանման, նպատակ է ունեցել Հաշվեքննիչ պալատի 

անդամի թեկնածու դիտարկել կոնկրետ նեղ մասնագիտական (հանրային 

ֆինանսների կառավարման ոլորտի) աշխատանքի բազմամյա փորձ ունեցող 

անձանց:  

Ինչ վերաբերում է Պատասխանողի դիրքորոշմանը, ապա Գերագույն 

դատարանն արձանագրում է, որ ԱՀ օրենսդիրը հստակ և աներկբա 

նախատեսել է «մասնագիտական աշխատանքային ստաժ», այլ ոչ թե՝ 
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«աշխատանքային փորձ», «հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտ», այլ 

ոչ թե՝ «հանրային կառավարման ոլորտ» հասկացությունները: Հետևաբար, 

Գերագույն դատարանը չի կարող կամայականորեն ընդլայնել օրենսդրական 

նորմի սահմանները և նրա մեջ ներառել օրենսդրի կողմից ի նկատի չառնված 

իմաստները:  

Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է գտնում նաև արձանագրել, որ, 

օրինակ, ՌԴ օրենսդրությունը նույնանուն պետական մարմնի ղեկավարի և 

ղեկավարի տեղակալի թեկնածուների համար պաշտոնի նշանակման 

չափորոշիչների թվում ընդգրկել է նաև հանրային կառավարման ոլորտը, ընդ 

որում՝ որպես նախապայման դիտարկելով ոչ թե աշխատանքային ստաժը, 

այլ՝ աշխատանքային փորձը: Այսպես, «Ռուսաստանի Դաշնության 

Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՌԴ դաշնային օրենքի 7-րդ հոդվածի 4-րդ կետի 

համաձայն. «Председателем Счетной палаты может быть гражданин 

Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, имеющий высшее образование и опыт работы не 

менее пяти лет в области государственного управления, государственного 

контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции»: 

Տարբերվող կարգավորում ունի նաև «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը: Վերջինիս 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

համաձայն. «Հաշվեքննիչ պալատի անդամ, ներառյալ՝ պալատի նախագահ, 

կարող է ընտրվել Ազգային ժողովի պատգամավորին ներկայացվող 

պահանջներին համապատասխանող, բարձրագույն կրթություն ունեցող, 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

աուդիտորի որակավորում ունեցող այն քաղաքացին, որն ունի (…) կամ 

ֆինանսների ոլորտում նվազագույնը տասը տարվա աշխատանքային ստաժ, 

որից առնվազն հինգ տարին` ղեկավարի պաշտոնում»: 

Ակնհայտ է, որ օրենսդիրը չի ընդօրինակել վերը նշված մոտեցումները և 

Արցախի Հանրապետության Հաշվեքննիչ պալատի ձևավորման հարցում 

նախատեսել է ավելի նեղ ոլորտային մասնագիտական աշխատանքային 

ստաժի պարտադիր առկայության հրամայականը: 

 

7. Սույն որոշման հիմնավորումների կիրառումը գործի վերաբերյալ  

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Դիմողներն Ազգային 

ժողովի որոշումը վիճարկել են երկու հիմքերով՝ 

1) Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ ընտրելու վերաբերյալ որոշումը 

կայացվել է օրենսդրությամբ պահանջվող ոչ բոլոր փաստաթղթերի 

ներկայացմամբ, 

2) Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ է ընտրվել օրենսդրությամբ 

սահմանված նվազագույն աշխատանքային ստաժ չունեցող անձը: 

Անդրադառնալով սույն գործով վիճարկվող անհատական իրավական 

ակտի սահմանադրականության գնահատման խնդրին՝ Գերագույն 

դատարանն անհրաժեշտ է գտնում ընդգծել, որ «Սահմանադրական 

դատավարության մասին» ԼՂՀ օրենքի 56-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 2-րդ կետի 

համաձայն՝ ի թիվս այլ չափանիշների, վիճարկվող իրավական ակտի 

սահմանադրականությունը գնահատելիս Գերագույն դատարանը հաշվի է 

առնում նաև իրավական ակտն ընդունելու և գործողության մեջ դնելու՝ 

Սահմանադրությամբ նախատեսված կարգի պահպանվածությունը, իսկ նույն 

հոդվածի նույն մասի 5-րդ կետի համաձայն՝ պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների և դրանց պաշտոնատար անձանց 

լիազորությունների թույլատրելի սահմանները:  
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Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ  որևէ օրենքի կամ Ազգային 

ժողովի որոշման ընդունման կամ գործողության մեջ դնելու միայն 

Սահմանադրությամբ նախատեսված կարգն է սահմանադրականության 

գնահատման մասշտաբը, ինչպես նաև Ազգային ժողովի 

(Սահմանադրությամբ սպառիչ ամրագրված) լիազորությունների թույլատրելի 

սահմանները: Ուստի ակնհայտ է, որ Գերագույն դատարանն իրավասու չէ 

գնահատել օրենքների և իր ընդդատությանը վերապահված այլ իրավական 

ակտերի ցանկացած խախտումներ կամ դրանց համապատասխանությունը ոչ 

թե Սահմանադրությանը, այլ դրանց նկատմամբ գերակայող այլ իրավական 

ակտերին: Այդպիսի վերահսկողությունը հանրային իշխանության այլ 

մարմինների, հատկապես՝ այլ դատարանների իրավասության մեջ է: 

Հակառակ դեպքում, Գերագույն դատարանը կարող է ծանրաբեռնվել  

Կանոնակարգի ցանկացած ենթադրյալ խախտման վեճերով, որոնք դուրս են 

Գերագույն դատարանի սահմանադրական գործառույթի շրջանակներից: 

Գերագույն դատարանը գտնում է, որ Ազգային ժողովի՝ իր կանոնակարգի 

համաձայն գործելու սահմանադրական պահանջի խախտումները կարող են 

Գերագույն դատարանում վեճի առարկա դառնալ միայն այդ խախտումների 

արդյունքում Սահմանադրության որևէ պահանջ խախտվելու դեպքերում: 

Օրենքների ընդունման խորհրդարանական կամ հանրային քննարկումներ 

կազմակերպելու պահանջի տեսանկյունից՝ արտախորհրդարանական 

ընթացակարգերի ցանկացած խախտում անթույլատրելի է օրենսդրական 

գործընթացի շրջանակներում, անհամատեղելի է օրենսդրական 

գործունեության կանոնների հետ, սակայն այդ խախտումներից ոչ բոլորն են, 

որ սահմանադրականության տեսանկյունից սկզբունքային նշանակություն 

ունեն: Վերջիններիս թվին են դասվում միայն այն կանոնների խախտումները, 

որոնք ուղղակիորեն հիմնված են Սահմանադրության պահանջների վրա, 

օրենքի ընդունման վերաբերյալ վերջնական որոշում կայացնելու համար 

որոշիչ նշանակություն ունեն և/կամ այնքան էական են, որ առանց այդ 

կանոնների պահպանման անհնար է արժանահավատորեն որոշել օրենսդրի 

իրական կամքը, հետևաբար` նաև օրենսդրի կողմից ներկայացվող Արցախի 

Հանրապետության ժողովրդի կամքը: 

Գերագույն դատարանի որոշումներով լուծվում են նաև հանրային-

իրավական կարևորություն ունեցող այնպիսի գործեր, որոնք 

անմիջականորեն կապված են Սահմանադրության նորմերի մեկնաբանման ու 

կիրառման, իրավական, քաղաքական անվտանգության, հանրային 

իշխանության անընդհատության (հաջորդայնության), այդ իշխանության 

մարմինների ու պաշտոնատար անձանց կողմից իրենց սահմանադրական 

գործառույթների անվերապահ կատարման, ինչպես նաև օրենքով նրանց 

վերապահված լիազորությունների սահմանադրականության որոշման հետ: 

Վերը նշվածի համատեքստում Գերագույն դատարանն արձանագրում է, 

որ նորմատիվ իրավական ակտերի սահմանադրականության վերացական 

հսկողության շրջանակներում Գերագույն դատարանի խնդիրը ոչ թե գործի 

հանգամանքներին գնահատական տալն է, այլ՝ տվյալ իրավական ակտի և այն 

ընդունելու գործողության սահմանադրականության որոշումը: Հետևաբար, 

սույն գործով վիճարկվող որոշման կայացման սահմանադրականությունը 

գնահատելիս էական է ոչ թե Ազգային ժողովին տրամադրված կամ 

ընդհակառակը՝ չտրամադրված փաստաթղթերի առկայության բուն փաստը, 

այլ՝ այդ փաստաթղթերով հավաստվող տեղեկատվության և պետական 

պաշտոնում նշանակում (ընտրություն) կատարելու վերաբերյալ իրավական 

ակտ ընդունելու գործողության բնույթը:  

Վերջիններիս հաշվառմամբ միայն կարելի է եզրահանգում անել անձի՝ 

օրենսդրի սահմանած չափորոշիչներին համապատասխանող թեկնածու 

հանդիսանալու վերաբերյալ, ինչն էլ իր հերթին հնարավորություն կտա 



45 
 

դիրքորոշում հայտնել կայացված իրավական ակտի սահմանադրականության 

մասին: Այսինքն, եթե նույնիսկ օրենսդրությամբ նախատեսված որևէ 

փաստաթուղթ ներկայացված չի եղել Ազգային ժողովին, սակայն 

օբյեկտիվորեն գոյություն ունի դրանով հավաստվող պայմանը, ապա նման 

ձևական խախտումն ինքնին կայացված իրավական ակտի 

սահմանադրականության վրա ազդեցություն թողնել չի կարող: Հետևաբար, 

Գերագույն դատարանը սույն վարույթի շրջանակներում քննարկման առարկա 

է դարձնում ոչ թե Հաշվեքննիչ պալատի նախագահի (անդամի) թեկնածուի 

վերաբերյալ պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը ներկայացված չլինելու 

Դիմողների փաստարկը, այլ այն հարցը, թե համապատասխանում է արդյոք 

Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ ընտրված անձը տվյալ պաշտոնին 

հավակնող անձանց համար օրենսդրությամբ նախատեսված պայմաններին: 

Ըստ այդմ, Գերագույն դատարանը փաստում է, որ բարեխղճորեն և խելամիտ 

գործելու կանխավարկածին չի համապատասխանի Ազգային ժողովի կողմից 

այնպիսի պայմանների ստեղծումը, երբ խորհրդարանական 

մեծամասնությունը, պահպանելով անհատական իրավական ակտ ընդունելու 

ձևական կողմը, կառաջադրի և պետական պաշտոնում կընտրի օրենքով 

սահմանված չափորոշիչներին չհամապատասխանող թեկնածուի: Նման 

պայմաններում, օրենսդրությամբ հստակ նախանշված իմպերատիվ 

կարգավորումների անտեսմամբ, սակայն տվյալ իրավական ակտին 

առաջադրված՝ ձևական պայմանների պահպանմամբ ընդունված 

անհատական իրավական ակտը, վերջին հաշվով, հակասահմանադրական 

կհամարվի նաև բովանդակային առումով: 

Անդրադառնալով գործում առկա նյութերին, Գերագույն դատարանն 

արձանագրում է, որ Ազգային ժողովի «Ազատ Հայրենիք-ՔՄԴ» 

խմբակցությունը 2021 թվականի հունվարի 08-ի նիստում միաձայն որոշում է 

ընդունել Հաշվեքննիչ պալատի նախագահի թափուր տեղի համար 

առաջադրել Վահրամ Բորիսի Բաղդասարյանի թեկնածությունը: 

«Ազատ Հայրենիք-ՔՄԴ» խմբակցությունը 2021 թվականի հունվարի 08-

ին թիվ 1 գրությամբ Ազգային ժողովի ֆինանսաբյուջետային և տնտեսական 

կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ 

Ա.Հարությունյանին է հասցեագրել Ազգային ժողովի «Ազատ Հայրենիք-ՔՄԴ» 

խմբակցության թիվ 1 արձանագրությունն ու այդ պահի դրությամբ Վահրամ 

Բաղդասարյանի վերաբերյալ առկա փաստաթղթերը (թվով 19 /տասնինը/ 

թերթ): 

Վահրամ Բաղդասարյանը գրավոր կարգով տվել է իր 

համաձայնությունը՝ Հաշվեքննիչ պալատի նախագահի պաշտոնում 

ընտրվելու վերաբերյալ և 2021 թվականի հունվարի 08-ի թվագրումով ստացել 

ԱՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության Ստեփանակերտ 

քաղաքի անձնագրային բաժնի թիվ 14-6/56 տեղեկանքը՝ բնակության վայրի և 

ԱՀ քաղաքացի հանդիսանալու վերաբերյալ, գրավոր կարգով շարադրել 

ինքնակենսագրությունը, լրացրել ձև 2 անձնական թերթիկը: Նույն ամսաթվով 

Ազգային ժողովի ֆինանսաբյուջետային և տնտեսական կառավարման 

հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահին են տրամադրվել նաև 

Վ.Բաղդասարյանի անձնագրի, աշխատանքային գրքույկի և բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություն ավարտած լինելը հավաստող դիպլոմի 

պատճենները: 

2021 թվականի հունվարի 22-ին Վ.Բաղդասարյանին ԱՆ 

«Հոգեթմրաբանական դիսպանսեր» ՓԲ ընկերության կողմից տրամադրվել է 

թիվ 210 և ԱՆ «Հակապալարախտային դիսպանսեր» ՓԲ ընկերության կողմից՝ 

թիվ 178 տեղեկանքները՝ դիսպանսերներում հաշվառված չլինելու 

վերաբերյալ: 
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2021 թվականի հունվարի 25-ին Վ.Բաղդասարյանին տրամադրվել է ԱՆ 

«Հանրապետական բժշկական կենտրոն» ՓԲ ընկերության թիվ 1 տեղեկանքը՝ 

դատավորի պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական արատների 

և հիվանդությունների բացակայության մասին: 

2021 թվականի փետրվարի 04-ին Ազգային ժողովը կայացրել է ԱԺՈ-

032-7 որոշումը՝ Վահրամ Բաղդասարյանին Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ 

ընտրելու մասին (լիազորությունները՝ 6 տարի ժամկետով): Որոշման 

կայացման համար իրավական հիմք է նշվել Սահմանադրության 161-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասը և Կանոնակարգի 128-րդ հոդվածի 9-րդ մասը: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Ազգային ժողովի կողմից 

Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ ընտրելու վերաբերյալ որոշումն ընդունվել է 

օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով, սակայն թեկնածուի վերաբերյալ 

ներկայացված են եղել ոչ բոլոր փաստաթղթերը: Մասնավորապես, թեկնածուի 

անձնական գործում առկա չեն եղել զինվորական գրքույկը, ինչպես նաև 

տեղեկություններ՝ դատապարտված, անգործունակ կամ սահմանափակ 

գործունակ չլինելը հավաստելու մասին: 

Այնուհանդերձ, Գերագույն դատարանի կողմից ձեռք բերած 

տեղեկությունները վկայում են, որ թեկնածուի պարագայում պարտադիր 

զինվորական ծառայության և դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած 

դատական ակտով դատապարտված, անգործունակ կամ սահմանափակ 

գործունակ ճանաչված լինելու առումով՝ չներկայացված փաստաթղթերով 

հավաստվող որևէ խնդիր առկա չէ: Հետևաբար, Դիմողների պնդումները 

հիմնավոր դիտարկելով հանդերձ, Գերագույն դատարանն ընդունված 

որոշման սահմանադրականության հարց չի տեսնում: 

Միևնույն ժամանակ, Գերագույն դատարանը հիմնավորված չի 

համարում Պատասխանողի դիրքորոշումն այն մասին, թե Վահրամ 

Բաղդասարյանն ունի հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտի՝ 

օրենքով պահանջվող նվազագույն ստաժը: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Ազգային ժողովի կողմից 

Գերագույն դատարան ներկայացված՝ Վահրամ Բորիսի Բաղդասարյանի 

անձնական գործում առկա ИТ-I N0894004 աշխատանքային գրքույկի 

պատճենում ներառված են հետևյալ տեղեկությունները՝ 

1) 13.07.1988թ.՝ ընդունված է ժամանակավոր աշխատանքի ԼՂԻՄ 

մարզային պլանային հանձնաժողովում՝ որպես տնտեսագետ, 

2) 09.09.1988թ.՝ տեղափոխված է կոմունալ-կենցաղային 

ծառայությունների, հաշվապահական հաշվեկշռի գծով ավագ տնտեսագետի 

պաշտոնին, 

3) 20.10.1989թ.՝ ԼՂԻՄ մարզային պլանային հանձնաժողովը 

փոխանցվել է ԼՂԻՄ գլխավոր պլանային տնտեսության կառավարման 

վարչության (ՊՏԿՎ) կազմ, 

4) 01.02.1990թ.՝ նշանակել  ԼՂՀ գլխավոր ՊՏԿՎ տնտեսական 

վերլուծության բաժնի տնտեսական նորմատիվների գծով երկրորդ կարգի 

մասնագետ, 

5) 07.03.1991թ.՝ տեղափոխել գլխավոր ՊՏԿՎ պլանային 

հանձնաժողովի աշխատակազմ՝ կապիտալ շինարարության ամփոփ 

պլանավորման առաջին կարգի մասնագետի պաշտոնին, 

6) 01.07.1991թ.՝ տեղափոխել սոցիալական ոլորտի զարգացման 

բաժնի սեփականաշնորհման և շուկայական հարաբերությունների գծով 

առաջին կարգի տնտեսագետի պաշտոնին, 

7) 17.02.1992թ.՝ ազատել աշխատանքից՝ գլխավոր ՊՏԿ վարչության 

լուծարման պատճառով, 

8) 14.05.1992թ.՝ ընդունել աշխատանքի որպես ԼՂՀ ԳԽ տնտեսության, 

ֆինանսական և վարկային հարցերով մշտական հանձնաժողովի ռեֆերենտ, 
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9) 21.07.1992թ.՝ այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ ազատել 

աշխատանքից, 

10) 21.07.1992թ.՝ ընդունել աշխատանքի ԼՂՀ նախարարների խորհրդի 

սոցիալական զարգացման բաժնի առաջին կարգի մասնագետի պաշտոնում, 

11) 09.09.1992թ.՝ ազատել զբաղեցրած պաշտոնից՝ սեփական 

ցանկությամբ, 

12) 31.08.1992թ.՝ Երևանի ժողտնտեսության ինստիտուտի 

«Տնտեսագիտություն, պլանավորում, ժողովրդական տնտեսության և նրա 

ճյուղերի կառավարման կազմակերպում» մասնագիտության հեռակա բաժնից 

տեղափոխվել է առկա բաժին, 

13) 27.09.1993թ.՝ Երևանի ժողտնտեսության ինստիտուտի 

«Տնտեսագիտություն, պլանավորում, ժողովրդական տնտեսության և նրա 

ճյուղերի կառավարման կազմակերպում» մասնագիտության առկա բաժնից 

տեղափոխվել է հեռակա բաժին, 

14) 29.09.1993թ.՝ ընդունվել է աշխատանքի որպես ԼՂՀ ԳԽ 

տնտեսական, ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերով մշտական 

հանձնաժողովի մասնագետ, 

15) 03.01.1994թ.՝ տեղափոխվել է նույն բաժնի ավագ ռեֆերենտ-

մասնագետի պաշտոնին, 

16) 13.07.1994թ.՝ տեղափոխվել է նույն բաժնի գլխավոր ռեֆերենտ-

մասնագետի պաշտոնին, 

17) 05.01.1995թ.՝ ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից՝ իր դիմումի 

համաձայն, 

18) 18.01.1995թ.՝ ընդունվել է աշխատանքի՝ որպես ԼՂՀ 

կառավարության բարեփոխումների բաժնի գլխավոր մասնագետ, 

19) 01.01.1997թ.՝ ազատել զբաղեցրած պաշտոնից՝ «ԼՂՀ 

կառավարության որոշ բաժիններ և հաստիքներ կրճատելու մասին» ԼՂՀ 

կառավարության 1996թ. դեկտեմբերի 24-ի թիվ 224 որոշման համաձայն, 

20) 08.02.1997թ.՝ ԼՂՀ կառավարության 1997թ. հունվարի 14-ի թ.12 

որոշման համաձայն՝ 1997թ. հունվարի 14-ից նշանակել ԼՂՀ 

գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ, 

21) 05.06.1999թ.՝ ազատել զբաղեցրած պաշտոնից՝ ԼՂՀ տնտեսական և 

կառուցվածքային բարեփոխումների նախարար նշանակվելու 

կապակցությամբ, 

22) 05.07.1999թ.՝ ԼՂՀ կառավարության 1999թ. հուլիսի 05-ի թ.7 

որոշման համաձայն՝ 1999թ. հուլիսի 05-ից նշանակել ԼՂՀ 

գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ, 

23) 24.12.2004թ.՝ ԼՂՀ նախագահի 2004թ. դեկտեմբերի 24-ի ՆՀ-164 

հրամանագրի համաձայն՝ նշանակել ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարար, 

24) 25.09.2007թ.՝ ԼՂՀ նախագահի 2007թ. սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-10 

հրամանագրի համաձայն՝ ազատել զբաղեցրած պաշտոնից, 

25) 10.10.2007թ.՝ նշանակել «Միջազգային Բիզնես Կենտրոն» ՓԲԸ-ի 

գլխավոր տնօրենի պաշտոնում, 

26) 13.05.2008թ.՝ դադարեցնել «Միջազգային Բիզնես Կենտրոն» ՓԲԸ-ի 

գլխավոր տնօրենի լիազորությունները, 

27) 13.05.2008թ.՝ նշանակել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար, 

28) 09.06.2010թ.՝ ազատել ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի վարչակազմի 

ղեկավարի պաշտոնից՝ իր դիմումի համաձայն, 

29) 22.06.2010թ.՝ նշանակել ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի 

տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման վարչության 

պետ, 
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30) 16.09.2010թ.՝ ազատել զբաղեցրած պաշտոնից՝ այլ աշխատանքի 

անցնելու կապակցությամբ, 

31) 16.09.2010թ.՝ նշանակել ԼՂՀ գյուղի և գյուղատնտեսության 

աջակցության հիմնադրամի գործադիր տնօրեն, 

32) 07.08.2013թ.՝ ազատել զբաղեցրած պաշտոնից՝ իր դիմումի 

համաձայն, 

33) 23.12.2013թ.՝ նշանակված է «Արցախբանկ» ՓԲԸ վարչության 

նախագահի խորհրդական, 

34) 23.05.2014թ.՝ նշանակված է «Արցախբանկ» ՓԲԸ վարչության 

նախագահի խորհրդական, վարչության անդամ, 

35) 01.09.2014թ.՝ ազատված է Արցախբանկ» ՓԲԸ վարչության 

նախագահի խորհրդականի պաշտոնից, 

36) 23.02.2015թ.՝ նշանակված է «Արցախբանկ» ՓԲԸ գործադիր տնօրեն 

– վարչության նախագահի տեղակալ, վարչության անդամ, 

37) 01.06.2020թ.՝ կողմերի միջև կնքված աշխատանքային 

պայմանագիրը լուծված է, 

38) 01.06.2020թ.՝ նշանակվել է Արցախի Հանրապետության 

ֆինանսների նախարար, 

39) 04.01.2021թ.՝ ազատված է զբաղեցրած պաշտոնից՝ այլ աշխատանքի 

անցնելու կապակցությամբ: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Պատասխանողի կողմից 

վերը նշված աշխատանքային գործունեության ցանկից, որպես հանրային 

ֆինանսների կառավարման ոլորտում իրականացված աշխատանք, 

դիտարկվել է հետևյալը՝ 

1998-1991թթ. - ԼՂԻՄ մարզգործկոմի պլանային հանձնաժողովի 

տնտեսագետ, պլանային տնտեսագիտական վարչության գլխավոր 

մասնագետի աշխատանք, 

1999-2004թթ.- ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալի 

աշխատանք, 

2004-2007թթ.- ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարի աշխատանք, 

2008-2010թթ.- ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի 

աշխատանք, 

2010-2013թթ.- ԼՂՀ գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության 

հիմնադրամի գործադիր տնօրենի աշխատանք, 

2020թ. հունիսից - 2021թ. հունվար - ԱՀ ֆինանսների նախարարի 

աշխատանք: 

Գերագույն դատարանը հարկ է համարում անդրադառնալ Վահրամ 

Բաղդասարյանի՝ 1999-2010թթ. ընթացքում զբաղեցրած պաշտոնների՝ 

համապատասխան ենթաօրենսդրական ակտերով սահմանված 

բնութագրերին և, ըստ այդմ, գնահատական տալ դրանց հանրային 

ֆինանսների կառավարման ոլորտի՝ սույն որոշմամբ բացահայտված 

հասկացության շրջանակներում մասնագիտական աշխատանքային 

գործունեություն հանդիսանալու կամ այդպիսին չլինելու հարցին:      

Այսպես՝ 

ա) 1999-2004թթ.` ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ և                            

2004-2007թթ.` ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարար. 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ նշված տարեթվերին ԼՂՀ 

գյուղատնտեսության նախարարության գործունեության նպատակներն ու 

գերատեսչությանը վերապահված գործառույթներն իրենց իրավական 

կանոնակարգումն են ստացել ԼՂՀ կառավարության 1997 թվականի հունիսի 

17-ի թիվ 105, իսկ այնուհետ՝ 2002 թվականի նոյեմբերի 01-ի թիվ 21 և 2004 

թվականի մարտի 16-ի թիվ 63 որոշումներով հաստատված նախարարության 

կանոնադրություններով: 
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Վերջիններիս համաձայն՝ ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը 

գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որն իրականացնում է 

ագրոարդյունաբերության ոլորտի և երկրի պարենային ապահովվածության 

քաղաքականության մշակում, ագրոարդյունաբերության համալիրի 

կառավարում, ԼՂՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում` նշված 

բնագավառում գործադիր իշխանության մյուս հանրապետական մարմինների 

գործունեության համակարգում, ինչպես նաև ագրարային օրենսդրության 

կատարման վերահսկողություն: 

Նախարարությունը հանդիսանում է պետական հատուկ լիազորված 

մարմին հետևյալ բնագավառներում՝ 

- գյուղատնտեսական բույսերի սերմնաբուծություն, 

- պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների հետ անվտանգ վերաբերվելու, 

նրանց պետական գրանցման կազմակերպում,  

- բույսերի կարանտին ապահովում,  

- անասնաբուժություն,  

- տոհմային անասնաբուծություն,  

- գյուղատնտեսական հումքի վերամշակում,  

- գյուղատնտեսական նշանակության հողերի բերրիության 

ապահովում,  

- հողերի մելիորացիա,  

- անտառային ֆոնդի պահպանություն, պաշտպանություն և 

օգտագործում, անտառների վերարտադրություն,  

- գյուղատնտեսական և այլ ինքնագնաց մեքենաների հաշվառում, 

նրանց տեխնիկական վիճակի ու շահագործման կանոնների պահպանություն:  

Նշված բնագավառներում կանոնադրությունը նախարարի և նրա 

տեղակալի համար սահմանել է նույնական լիազորություններ, պայմանով, որ 

տեղակալը դրանք պետք է իրականացնի նախարարի բացակայության 

դեպքում: Դրանք են՝ 

1) իրականացնում է ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարության 

գործունեության ղեկավարումը, կրում է անձնական պատասխանատվություն 

նախարարության վրա դրված խնդիրների և գործառույթների կատարման 

համար. 

2) հաստատում է նախարարության կենտրոնական ապարատի 

կառուցվածքն ու հաստիքացուցակը, պետական պատվերի շրջանակներում 

գործունեություն իրականացնող և պետական բյուջեի հաշվին պահվող 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատողների քանակը ու 

աշխատավարձի ֆոնդը` ԼՂՀ կառավարության կողմից սահմանված 

աշխատողների և աշխատավարձի ֆոնդի առավելագույն չափերի 

սահմաններում, ինչպես նաև համապատասխան տարվա բյուջեով 

նախատեսված գումարների սահմաններում` նրանց ծախսերի 

նախահաշիվները. 

3) հաստատում է նախարարության կենտրոնական ապարատի 

ստորաբաժանումների կանոնակարգերը. 

4) պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից ազատում նախարարության 

կենտրոնական ապարատի աշխատողներին. 

5) սահմանված կարգով ագրոարդյունաբերական համալիրի աչքի 

ընկած աշխատողներին ներկայացնում է պատվավոր կոչման շնորհմանը և 

ԼՂՀ պետական պարգևներով պարգևատրմանը, կիրառում է նյութական և 

բարոյական խրախուսման միջոցներ. 
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2) գիտատեխնիկական միասնական քաղաքականության հիման վրա 

Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության ներուժի առավելագույնս 

օգտագործման միջոցով գյուղատնտեսության զարգացման, գյուղատն-

տեսական գործունեության արդյունավետության բարձրացման ապահովումը. 

3) ագրոպարենային ոլորտում կատարվող գործընթացների համալիր 

վերլուծությունների, համապատասխան կանխատեսումների հիման վրա 

ագրարային և ինվեստիցիոն քաղաքականության հիմնադրույթների, 

հայեցակարգերի, ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը, շուկայական 

հարաբերությունների ձևավորման և համապատասխան 

ենթակառուցվածքների զարգացման գործընթացին աջակցությունը. 

4) տեղական արտադրողների մարքեթինգային գործունեության 

իրականացման աջակցության ապահովումը և գյուղատնտեսական 

մթերքների ու հումքի արտահանման խթանումը.  

5) օրենքով սահմանված կարգով գյուղատնտեսական տեխնիկայի 

տեսչական գործունեության իրականացման ապահովումը.  

6) օրենքով սահմանված կարգով ջրային համակարգերի տեսչական 

գործունեության իրականացման ապահովումը.  

7) կոոպերացիայի զարգացման ու ընդլայնման ապահովումը. 

8) ագրովերամշակող արդյունաբերության զարգացման ու ընդլայնման 

ապահովումը. 

9) սննդի շղթայի (արտադրության և շրջանառության փուլեր) բոլոր 

փուլերում վտանգի վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի (ՎՎՀԿԿ) 

համակարգի ներդրման գործընթացի աջակցության ապահովումը. 

10) գյուղատնտեսական գործունեության իրականացման լիցենզիաների 

և (կամ) արտոնագրերի տրամադրման ապահովումը. 

11) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեից հատկացված միջոցների 

նպատակային ու արդյունավետ օգտագործման ապահովումը. 

12) նախարարության համակարգի զորահավաքային նախապատ-

րաստության, զորահավաքի և քաղաքացիական պաշտպանության 

միջոցառումների պլանավորման և իրականացման ապահովումը. 

13) սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության, բուսասանի-

տարիայի բնագավառներում պետական քաղաքականության մշակումը և 

իրականացումը.  

14) պետական սեփականություն հանդիսացող ջրային համակարգերի 

կառավարման և անվտանգ օգտագործման ապահովումը. 

15) ջրային համակարգերի կառավարման քաղաքականության 

մշակման և իրականացման ապահովումը:  

Հաշվի առնելով տվյալ նախարարության համակարգման ոլորտն ու 

իրավական ակտերով տրամադրված գործառույթների բնույթը՝ Գերագույն 

դատարանն արձանագրում է, որ դրանց ցանկում ներառված են նաև 

հանրային ֆինասների կառավարման ոլորտի գործառույթներ ևս: Սակայն 

վերջիններս հանդիսանում են ոչ թե նախարարության գործունեության 

6) պետական ծառայության մասին ԼՂՀ օրենսդրության համաձայն 

կարգավորում է նախարարությունում պետական ծառայության անցման հետ 

կապված հարցերը. 

7) արձակում է հրամաններ ու կարգադրություններ և ապահովում է 

նրանց կատարման նկատմամբ հսկողությունը: 

2004 թվականին հաստատված կանոնադրությունը նորովի է սահմանել 

նախարարության նպատակները և խնդիրները: Դրանք են` 

1) ագրոպարենային ոլորտում Արցախի Հանրապետության 

կառավարության տնտեսական քաղաքականության մշակումը և 

իրականացումը. 
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հիմնական առանցքը, այլ ունեն ածանցյալ բնույթ: Հետևաբար, ոչ նախարարի 

և ոչ էլ նախարարի տեղակալի զբաղեցրած պաշտոններում կատարված 

աշխատանքը հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտի 

մասնագիտական աշխատանքային ստաժ համարվել չի կարող:  

 

բ) 2008-2010թթ.- ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար. 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջաններում պետական  

կառավարման մասին» ԼՂՀ նախագահի 1998 թվականի հուլիսի 27-ի ՆՀ-42 

հրամանագրի 2-րդ կետով սահմանվել է հետևյալը. «Պետական կառավարումը 

շրջանում ապահովվում է շրջանի տարածքում կառավարության 

տարածքային քաղաքականության իրականացման և հանրապետական 

 գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների գործունեության 

համակարգման միջոցով:  

Շրջանի վարչակազմի ղեկավարը, օրենսդրությամբ իրեն վերապահված 

իրավասության սահմաններում, շրջանի տարածքում կառավարության 

տարածքային քաղաքականությունն իրականացնում է հետևյալ 

բնագավառներում՝ 

- ֆինանսներ, 

- քաղաքաշինություն, բնակարանային և կոմունալ տնտեսություն, 

- տրանսպորտ և ճանապարհաշինություն, 

- գյուղատնտեսություն և հողօգտագործում, 

- կրթություն, 

- առողջապահություն, 

- սոցիալական ապահովություն, 

- մշակույթ և սպորտ, 

- բնության և շրջակա միջավայրի պահպանություն, 

- առևտուր, հանրային սնունդ և սպասարկում»: 

Շրջանի վարչակազմի ղեկավարը նշված բնագավառներում 

տարածքային քաղաքականությունն իրականացնում է շրջանի վարչակազմի 

աշխատակազմի և շրջանային ենթակայության կազմակերպությունների 

միջոցով: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Արցախի 

Հանրապետության շրջաններում պետական կառավարման վերը նշված 

կարգը ենթադրում է, որ շրջանի վարչակազմի ղեկավարի գործառույթներն 

ընդգրկում են բազմաթիվ ոլորտներ, և դրանց շարքում հանրային ֆինանսների 

կառավարումը որևէ կերպ առաջնային դեր չի կատարում: Վարչակազմի 

ղեկավարի աշխատանքի բնույթն իրենից ներկայացնում է պետական 

կառավարման ոլորտի գործունեություն, սակայն այն որևէ կոնկրետ, այդ 

թվում՝ առողջապահության, գյուղատնտեսության, կրթության, սպորտի, 

քաղաքաշինության և այլ ոլորտի մասնագիտական աշխատանք համարվել չի 

կարող: Ուստի վարչակազմի ղեկավարի պաշտոնավարման 

ժամանակահատվածը՝ սույն որոշմամբ բացահայտված իմաստով, չի կարող 

համարվել նաև հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտի 

մասնագիտական աշխատանքային ստաժ: 

Հիմք ընդունելով նշվածներն ու սույն որոշման 6-րդ կետում նշված 

վերլուծությունները՝ Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Վահրամ 

Բաղդասարյանի կողմից ստորև նշված պաշտոններում աշխատած 

ժամանակահատվածը, ներառված լինելով նրա ընդհանուր աշխատանքային 

ստաժում, չի համարվում հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտի 

մասնագիտական աշխատանք. 

- «Արցախբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության վարչության 

նախագահի խորհրդական, վարչության անդամ, գործադիր տնօրեն-

վարչության նախագահի տեղակալ,  
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- ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար,  

- «Միջազգային բիզնես-կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության 

գործադիր տնօրեն,  

- ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ, իսկ այնուհետ՝ 

նախարար: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Վահրամ Բաղդասարյանի 

աշխատանքային գրքույկում ներառված մյուս տեղեկությունները 

հնարավորություն չեն տալիս արձանագրել, որ Հաշվեքննիչ պալատի 

նախագահի պաշտոնում նրան ընտրելու պահին առկա է եղել աուդիտորի՝ 

նվազագույնը հինգ տարվա, կամ Հաշվեքննիչ պալատի անդամի պաշտոնում 

աշխատելու՝ նվազագույնը երեք տարվա, կամ Հաշվեքննիչ պալատի 

աշխատակազմում՝ բարձրագույն պաշտոններում կամ գլխավոր պաշտոնների 

առաջին խմբի պաշտոնում աշխատելու՝ նվազագույնը չորս տարվա, կամ 

հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտի նվազագույնը տասը տարվա 

աշխատանքային ստաժը հավաստող օրենսդրական պարտադիր պահանջը:  

Վերոնշյալ իրավական վերլուծությունների արդյունքում Գերագույն 

դատարանը գտնում է, որ Հաշվեքննիչ պալատի անդամի համար սահմանված 

պարտադիր պահանջներից` մասնագիտական աշխատանքային ստաժի 

նվազագույն շեմի բացակայության պայմաններում թեկնածու առաջադրելու և 

նրան Հաշվեքննիչ պալատի նախագահի պաշտոնում ընտրելու վերաբերյալ 

կայացված անհատական նորմատիվ իրավական ակտը հակասում է 

Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 1-ին մասին և 161-րդ հոդվածի 3-րդ մասին:  

Ելնելով գործի քննության արդյունքներից, հիմք ընդունելով 

Սահմանադրության 141-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը, 142-րդ հոդվածի 

1-ին մասի 3-րդ կետը, 143-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով «Սահմանադրական 

դատավարության մասին» ԼՂՀ օրենքի 49-52-րդ և 56-րդ հոդվածներով՝ 

Գերագույն դատարանը 

 

Ո Ր Ո Շ Ե Ց. 

 

1. «Արցախի Հանրապետության Հաշվեքննիչ պալատի նախագահ 

ընտրելու մասին» Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2021 

թվականի փետրվարի 04-ի ԱԺՈ-032-7 որոշումը ճանաչել Սահմանադրության 

6-րդ հոդվածի 1-ին մասին և 161-րդ հոդվածի 3-րդ մասին հակասող և 

անվավեր։  

2. Սահմանադրության 143-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ սույն 

որոշումը վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։  

      

 

 

  ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ`                

Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ 

    

 

 31-ին մայիսի 2021 թվականի 

 ԳԴՈ-23  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 

ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 

 

 

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԶՈՐԱԿՈՉ  ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ 

 ԵՎ ԶՈՐԱՑՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

  Ղեկավարվելով «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի 

կարգավիճակի մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածի 4-րդ մասով՝ ո ր ո շ ու մ  եմ. 

 

 1. 2021 թվականի հուլիս ամսին անցկացնել Արցախի 

Հանրապետության արական սեռի այն քաղաքացիների պարտադիր 

զինվորական ծառայության ամառային զորակոչը, որոնց 18 տարին լրացել է 

մինչև 2021 թվականի հունիսի 30-ը ներառյալ և որոնք չեն օգտվել զորակոչի 

տարկետման իրավունքից կամ կորցրել են այն, ինչպես նաև մինչև 2021 

թվականի հունիսի 30-ը ներառյալ 18 տարին լրացող` Արցախի 

Հանրապետության կրթության, գիտության,  մշակույթի և սպորտի 

նախարարության կողմից հաստատված ցուցակներում ընդգրկված այն 

քաղաքացիների, որոնք մասնակցել են բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների ընդունելության քննություններին և մինչև 2021 

թվականի հուլիսի 15-ը չեն ներկայացրել զորակոչից տարկետման 

իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ։ 

 2. 2021 թվականի ամառային զորակոչի շրջանակներում մինչև հուլիսի 

31-ը ներառյալ զորացրել օրենքով սահմանված ժամկետում պարտադիր 

զինվորական ծառայություն անցած զինծառայողներին: 

3. Արցախի Հանրապետության կառավարությանը՝ երկշաբաթյա 

ժամկետում ընդունել սույն հրամանագրի կիրարկումն ապահովող 

համապատասխան որոշում: 

4. Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

   

 

                                                                                               Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

2021թ. հունիսի 7 

Ստեփանակերտ 

ՆՀ-2256-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

2 հունիսի 2021թ.                                                          N 566-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 25-Ի N 187-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

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

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

25-ի «Հավատարմագրման ազգային մարմին ստեղծելու, Արցախի 

Հանրապետության հավատարմագրման լիազորված մարմին ճանաչելու, 

հավատարմագրման ազգային մարմնի անհատական կազմը և 

աշխատակարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի            N 700 որոշումն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» N 187-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները՝ 

1) որոշման 2-րդ կետում «արտադրական ենթակառուցվածքների» բառերը 

փոխարինել «գյուղատնտեսության» բառով. 

2) որոշման 3-րդ կետով հաստատված N 1 հավելվածը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի. 

3) որոշմամբ սահմանված 5-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ա.  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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Հավելված   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի հունիսի 2-ի N 566-Ն որոշման 

 

«Հավելված N 1 

                                                      Արցախի Հանրապետության կառավարության  

                                        2019 թվականի  մարտի 25-ի N 187-Ն որոշման 

 

 

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 

ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ (ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ) 

  
1. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարար՝ 

Արմեն Թովմասյան (խորհրդի նախագահ), 

2. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության 

նախարարության աշխատակազմի տնտեսական զարգացման վարչության պետ՝ Բելլա 

Պետրոսյան, 

3. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

աշխատակազմի պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության պետ՝ 

Օֆելյա Հարությունյան, 

4. «Հանրապետական անասնաբուժական և սննդամթերքի փորձաքննությունների 

լաբորատորիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն՝ Ֆլորա 

Իսկանդարյան,  

5. «Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման կենտրոն» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն՝ Սերգեյ Հարությունյան, 

6. ««Կանաչ Արցախ» կենսոլորտային համալիր» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության տնօրեն՝ Վահրամ Հայրապետյան, 

7. «Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպության կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի դոցենտ՝ Արթուր 

Ավետիսյան, 

8. «Արցախի գիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

գիտության գծով փոխտնօրեն՝ Արևիկ Իսրայելյան, 

9. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության 

նախարարության աշխատակազմի տնտեսական զարգացման վարչության որակի 

ենթակառուցվածքների բաժնի պետ` Քրիստինա Սարգսյան (խորհրդի քարտուղար):»: 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                         Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
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ՈՐՈՇՈՒՄ 

2 հունիսի 2021թ.                                                          N 572-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 21-Ի N 507 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  2006 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 488 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ՈՒ 

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 2004 

թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Տուժած անձանց արտադրական խեղման, 

մասնագիտական հիվանդության, ռազմաճակատում գտնվելու, զինվորական 

ծառայության և այլ հանգամանքների հետ մահվան պատճառական կապը 

որոշելու կարգը հաստատելու մասին» N 507 որոշմամբ հաստատված 

հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) 2-րդ կետի 1-ին նախադասությունը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ.  «Մահվան պատճառական կապը որոշում է Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի 

նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն) աշխատակազմի 

բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալությունը (այսուհետ՝ 

գործակալություն)՝ բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի 

(այսուհետ՝ հանձնաժողով) միջոցով, իսկ հանձնաժողովի որոշումը 

վերադասության կարգով բողոքարկման կամ վերահսկողական 

վերափորձաքննություն իրականացնելու  անհրաժեշտության դեպքում՝ 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի 

հարցերի նախարարի (այսուհետ՝ նախարար) հրամանով ստեղծված 

բժշկասոցիալական փորձաքննական բողոքարկման և վերահսկողական 

հանձնաժողովը (այսուհետ՝ բողոքարկման հանձնաժողով):». 

2) 6-րդ կետի 2-րդ նախադասությունը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«Վերադասության կարգով բողոքարկման մասին դիմումն ստանալու 

դեպքում գործակալության պետը եռօրյա ժամկետում առաջարկություն է 

ներկայացնում նախարարին բողոքարկման հանձնաժողով ստեղծելու 

վերաբերյալ և բողոքարկման հանձնաժողովի կազմավորումից հետո 

փաստաթղթերը` դիմումի հետ միասին ներկայացնում է բողոքարկման 

հանձնաժողովին, որը ոչ ուշ, քան բողոքարկման դիմումը մուտքագրվելու 

օրվանից 30 օրվա ընթացքում իրականացնում է վերափորձաքննություն և 

ընդունում որոշում:»: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 

թվականի սեպտեմբերի 29-ի «Բժշկասոցիալական փորձաքննության 

իրականացման կարգը հաստատելու մասին» N 488 որոշման մեջ կատարել 

հետևյալ լրացումներն ու փոփոխությունները. 

1)  լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-1.2-րդ կետեր. 

«1.1. Հաստատել բժշկասոցիալական փորձաքննության գործընթացն 

իրականացնելու հատուկ ընթացակարգը՝ համաձայն N 1 հավելվածի: 

1.2. Սահմանել, որ` 
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1) անձի կամ նրա ներկայացուցչի դիմումի հիման վրա 

բժշկասոցիալական վերափորձաքննությունները՝ մինչև 2022 թվականի 

հունիսի 1-ը իրականացվում են հատուկ ընթացակարգով, բացառությամբ 

առողջական վիճակը վատթարանալու, հեռակա փորձաքննությունների, 

հաշմանդամության պատճառական կապը փոխելու, մահվան պատճառական 

կապը, մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանը որոշելու, 

«հաշմանդամ երեխա» կարգավիճակից հետո 18 տարին լրանալու, 16 

տարեկանից հետո հաշմանդամությունը «մինչև 18 տարին լրանալը» 

ժամկետով և անձի 63 տարին լրանալուց հետո անժամկետ սահմանելու, 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի 

հոկտեմբերի 28-ի  N 283 որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 31-րդ կետի 

«գ» ենթակետով սահմանված 8-րդ տարվա դիտարկման դեպքերում 

իրականացվող բժշկասոցիալական վերափորձաքննությունների. 

2) սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված ժամկետում 

վերափորձաքննության համար դիմող անձանց փորձաքննությունն 

իրականացվում է հետևյալ հատուկ ընթացակարգով` 

ա. վերափորձաքննության համար դիմող անձը (ներկայացուցիչը) 

ներկայացնում է միայն Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարի հրամանով հաստատված՝ 

բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման դիմումը, առանց 

դիմումին կցվող՝ հիվանդության, վնասվածքի, խեղման հետևանքով 

օրգանիզմի կայուն ֆունկցիաների խանգարումով պայմանավորված 

առողջության խաթարումը հաստատող բժշկական փաստաթղթերի, 

բ. բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում իրավասու 

պետական մարմինը վերափորձաքննությունն իրականացնում է առանց անձի 

օբյեկտիվ զննության, 

գ. բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշում կայացնելու օրվանից 

հետո եռօրյա ժամկետում անձին տրամադրվում է բժշկասոցիալական 

փորձաքննական նոր որոշումը (վարչական ակտը)՝ նախորդ տարվա 

բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշումով,  

դ. բժշկասոցիալական փորձաքննության գործի վարչական վարույթում 

լրացվում են միայն անձնական տվյալները և եզրափակիչ մասերը:». 

2) որոշումը լրացնել N 1 հավելվածով՝ համաձայն հավելվածի. 

3) որոշմամբ հաստատված հավելվածի՝  

ա. 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.   

«2. Բժշկասոցիալական փորձաքննություն իրականացնում է 

բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում իրավասու պետական 

մարմինը՝ Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և 

միգրացիայի հարցերի նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն) 

աշխատակազմի բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալությունը 

(այսուհետ՝ գործակալություն)՝ բժշկասոցիալական փորձաքննական 

հանձնաժողովի (այսուհետ՝ հանձնաժողով) միջոցով, իսկ հանձնաժողովի 

որոշումը վերադասության կարգով բողոքարկման կամ վերահսկողական 

վերափորձաքննություն իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում՝ 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի 

հարցերի նախարարի (այսուհետ՝ նախարար) հրամանով ստեղծված 

բժշկասոցիալական փորձաքննական բողոքարկման և վերահսկողական 

հանձնաժողովը (այսուհետ՝ բողոքարկման հանձնաժողով):», 

բ. 3-րդ կետից հանել «,հաշմանդամի անհատական վերականգնողական 

ծրագիր մշակելու և հաստատելու» բառերը, 

գ. 6-րդ կետում «Օրենքով սահմանված տարիքային կենսաթոշակի 

իրավունք տվող տարիքը» բառերը փոխարինել «63 տարին» բառերով,  
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դ. 91-ին կետում  «տարիքային կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքը», 

«կենսաթոշակային տարիքը» բառերը փոխարինել «63 տարին» բառերով, իսկ 

«բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովի» բառերը՝ 

«գործակալության անհատական վերականգնողական ծրագրերի բաժնին 

(այսուհետ՝ բաժին)» բառերով, 

ե. 10-րդ կետում «կենտրոն» բառը փոխարինել «գործակալություն» 

բառով, «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և 

վերաբնակեցման նախարարի (այսուհետ՝ նախարար)» բառերը՝ «նախարարի» 

բառով, իսկ 2-րդ նախադասությունում «փաստաթուղթը» բառից հետո լրացնել 

«, հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ սոցիալական քարտը, իսկ 

դրանց բացակայության դեպքում՝ հանրային ծառայությունների համարանիշ 

չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքը» բառերը,  

զ. 11-րդ կետի 2-րդ նախադասությունում «հաշմանդամ» բառի 

համապատասխան հոլովաձևերը փոխարինել «անձ» բառի համապատասխան 

հոլովաձևերով և կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

նախադասությամբ. 

«Անձը կամ նրա ներկայացուցիչը հեռակա բժշկասոցիալական 

փորձաքննության կարող է դիմել հաշմանդամության սահմանված ժամկետի 

ավարտից հետո՝ երեք ամսվա ընթացքում:», 

է. 11.1-ին կետից հանել «հաշմանդամություն ունեցող»,«՝ արտագնա 

կարգով» բառերը, 

ը. 13-րդ կետում «գործակալություն» բառը փոխարինել 

«ստորաբաժանում» բառով, իսկ 3-րդ նախադասությունը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ.  

«Անձին հաշմանդամ ճանաչելու դեպքում բաժնի կողմից կազմվում և 

վարչական վարույթին է կցվում անհատական վերականգնողական ծրագիրը և 

պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների, վերականգնողական տեխնիկական 

միջոցների, այլ օժանդակ պարագաների անհրաժեշտության մասին 

տեղեկանքը, որոնք ստորագրվում են բաժնի առնվազն երկու բժիշկ-

մասնագետների կողմից, հաստատվում՝ բաժնի պետի ստորագրությամբ և 

վավերացվում գործակալության կնիքով:», 

թ. 13.1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«13.1. Մինչև Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 28-ի N 283 որոշումն ուժի մեջ 

մտնելը, անժամկետ հաշմանդամ ճանաչված անձի վերաբերյալ կամ 

օրենսդրությամբ սահմանված այլ դեպքերում վերականգնողական 

անհատական ծրագիրը կազմում է բաժինը՝ անձի կամ նրա ներկայացուցչի 

գրավոր դիմումի հիման վրա: Դիմումին կցվում են անձի անձը հաստատող 

փաստաթղթի պատճենը, հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ 

սոցիալական քարտը, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ հանրային 

ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքը և 

առողջության խաթարումը հաստատող բժշկական փաստաթղթերը: Բաժնի 

բժիշկ-մասնագետները, ուսումնասիրելով առկա փաստաթղթերը և 

անհրաժեշտության դեպքում զննելով հիվանդին, կազմում են անհատական 

վերականգնողական ծրագիր և (կամ) տալիս են վերականգնողական 

եզրակացություն:», 

ժ. 14-րդ կետից հանել «անձի հաշվառման կամ փաստացի բնակության 

վայրն սպասարկող» բառերը, 

ժա. 15-րդ, 24-րդ, 28-րդ կետերում «կենտրոն» բառը և դրա հոլովաձևերը 

փոխարինել «գործակալություն» բառով և դրա հոլովաձևերով, 

ժբ. 16-րդ կետից հանել «փորձաքննական», «կենտրոնի» բառերը, իսկ 

«երկշաբաթյա ժամկետում» բառերը փոխարինել «5 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում» բառերով, 
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ժգ. 17-րդ կետում «կենտրոնի տնօրենին» բառերը փոխարինել 

«գործակալության պետին» բառերով, իսկ 3-րդ նախադասությունը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Գործակալության պետը եռօրյա ժամկետում առաջարկություն է 

ներկայացնում նախարարին բողոքարկման հանձնաժողով ստեղծելու 

վերաբերյալ, որը սույն կարգի 10-13-րդ կետերին համապատասխան 

իրականացնում է բժշկասոցիալական փորձաքննություն:», 

ժդ. 18-րդ կետում «կենտրոնի բաժնի» բառերը փոխարինել 

«բողոքարկման հանձնաժողովի» բառերով, 

ժե. 19-րդ կետում «փորձաքննական խումբը» բառերը փոխարինել 

«բողոքարկման հանձնաժողովը» բառերով, 

ժզ. 26-րդ կետում «գ» ենթակետից հանել «կենտրոնի»,«փորձաքննական» 

բառերը, 

ժէ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 29.1-ին կետ. 

«29.1.  Սույն որոշման 29-րդ կետով սահմանված, առողջական վիճակի 

վատթարանալու հիմքով, անձը բժշկասոցիալական վերափորձաքննության 

համար կարող է դիմել անհրաժեշտ ախտորոշիչ, բուժական (այդ թվում՝ 

վիրահատական) և վերականգնողական միջոցառումների իրականացումից 

հետո, իսկ տևական բուժում պահանջող հիվանդությունների ժամանակ` նաև 

բուժման ընթացքում, սակայն ոչ վաղ, քան բուժման սկզբից երեք ամիս հետո 

(բացառությամբ՝ Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և միգրացիայի ու Արցախի  Հանրապետության առողջապահության 

նախարարների հաստատած` առողջական վերականգնման հեռանկարի 

բացակայության դեպքում առանց եռամսյա դիտարկման ժամկետի 

պահպանման բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգրվող անձանց 

հիվանդությունների ցանկի):», 

ժը. 30-31-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«30. Հանձնաժողովի ընդունած որոշումները վերադասության կարգով 

կարող են վերանայվել նախարարի հրամանով՝ գործակալության պետի 

առաջարկությամբ:  

31. Անձը կարող է հանձնաժողովի կայացրած փորձաքննական 

որոշումը «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 

օրենքով սահմանված ժամկետում բողոքարկել գործակալության պետին: 

Բողոքարկման մասին դիմումն ստանալու դեպքում ` գործակալության պետը 

եռօրյա ժամկետում առաջարկություն է ներկայացնում նախարարին 

բողոքարկման հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ: Նախարարի հրամանով 

ձևավորված բողոքարկման հանձնաժողովը ոչ ուշ, քան բողոքարկման 

դիմումը մուտքագրելու օրվանից 30 օրվա ընթացքում իրականացնում է 

վերափորձաքննություն: Վերափորձաքննության արդյունքները գրանցվում են 

վարչական ակտում, որը ստորագրում են վերափորձաքննությանը 

մասնակցած բոլոր բժիշկ-մասնագետները և վավերացնում բողոքարկման 

հանձնաժողովի կնիքով: Որոշման հետ համաձայն չլինելու դեպքում այն 

կարող է բողոքարկվել դատական կարգով:», 

ժթ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 32-րդ կետ.  

«32. Բողոքարկման հանձնաժողովի կազմում չեն կարող ընդգրկվել 

անձի բուժմանը և բժշկասոցիալական փորձաքննության ուղեգրմանը 

մասնակցած բժիշկները, հանձնաժողովի անդամները, խորհրդատվական 

եզրակացություն տված բժիշկները:»: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
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«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ա.  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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Հավելված   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի հունիսի 2-ի N 572-Ն որոշման 

 

«Հավելված N 1 

ԼՂՀ կառավարության  

«29» սեպտեմբերի 2006թ. թիվ 488  որոշման 

 

 

ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՏՈՒԿ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ 

 

 

1. Սույն որոշման 1.2-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված՝ անձի 

բժշկասոցիալական վերափորձաքննության դիմումները բժշկասոցիալական 

փորձաքննական հանձնաժողովին ներկայացվում են առձեռն կամ փոստային 

եղանակով։ 

2. Դիմումների հիման վրա վերափորձաքննություններն իրականացվում են 

դիմումը մուտքագրելու օրվանից 30 օրվա ընթացքում։ 

3. Սույն որոշման 1.2-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված 

բացառությունների դեպքում՝ բժշկասոցիալական փորձաքննություններն 

իրականացնում է հանձնաժողովը՝ ընդհանուր ընթացակարգով։»: 

  

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ  ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                          Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

2 հունիսի 2021թ.                                                          N 573-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 2021  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԾՐԱԳՐՈՎ  ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ  

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ  ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ    

      

 

 Հիմք ընդունելով «Երեխայի իրավունքների մասին» օրենքի 33-34-րդ 

հոդվածները՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Հաuտատել երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2021 

թվականի  տարեկան ծրագիրը և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների 

ցանկը` համաձայն    N 1 և N 2 հավելվածների: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ա.  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի հունիսի 2-ի N 573-Ն որոշման 

 
ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

I. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2021 թվականի տարեկան ծրագիրը 

(այսուհետ` ծրագիր) մշակվել է «Երեխայի իրավունքների մասին» օրենքի 33-34-րդ 

հոդվածների պահանջներին համապատասխան:   

 

II. ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

Ծրագրի նպատակներն են` 

1. Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում`  

1) կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաների սոցիալական 

պաշտպանության երաշխիքների ապահովումը, երեխաների խնամքի և 

պաշտպանության հաստատությունների բարելավումը, նշված հաստատություններում 

խնամվող երեխաների կյանքի որակի բարելավումը, նրանց ինտեգրումը 

հասարակությանը. 

2) ընտանիքի և երեխաների հիմնահարցերի բնագավառում՝ ընտանիքի և 

երեխաների իրավունքների ու շահերի պաշտպանությունը, այդ թվում՝ մինչև 18 

տարեկան առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների խնամքի, 

դաստիարակության, ուսուցման, ֆիզիկական և մտավոր զարգացման համար 

նպաստավոր պայմանների ստեղծումը, անհրաժեշտ պահանջմունքների 

բավարարումն ու առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող 

անձանց բնակարանների (բնակելի տների) տրամադրումը և դրա կահավորումը: 

2. Առողջապահության ոլորտում` երեխաներին բժշկական օգնության որակյալ 

և մատչելի ծառայություններով ապահովումը, ինչպես նաև հիվանդությունների 

կանխարգելման միջոցառումների իրականացումը` ուղղված մանկական 

մահացության և հիվանդացության ցուցանիշների նվազեցմանը:  

3. Կրթության ոլորտում` կրթության համակարգի պահպանումը և 

շարունակական զարգացումը, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 

ունեցող երեխաների որակյալ հիմնական կրթության ապահովումը, հանրակրթական 

դպրոցներում ներառական կրթության հնարավորության ապահովումը, սովորողների 

հետաքրքրությունների և նախասիրությունների բավարարումը: 

4. Մշակույթի ոլորտում` երեխայի գեղագիտական և ստեղծագործական 

կարողությունների զարգացումը, գեղագիտական դաստիարակությունը, ինչպես նաև 

մշակութային արժեքների ճանաչումն ապահովելը:  

5. Անչափահասների արդարադատության ոլորտում` անչափահաս 

դատապարտյալների զբաղվածության ապահովումը: 

Ծրագրի խնդիրներն են` 

1. Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում` առանց ծնողական խնամքի 

մնացած, ծնողական խնամքից զրկվելու վտանգի տակ գտնվող, ինչպես նաև աճի և 

զարգացման համար անբարենպաստ և վտանգավոր կենսապայմաններում հայտնված 

երեխաների, նրանց ընտանիքների հիմնախնդիրների վերհանումը, սոցիալ-

մանկավարժական, սոցիալ-հոգեբանական գործնական աջակցության ցուցաբերումը, 

օրինական շահերի և իրավունքների պաշտպանությունը, երեխաների խնամք և 

պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում (այսուհետ՝ 

հաստատություններ) խնամվող երեխաների հոսքի կանխարգելումը, ընդհանուր 

առմամբ, հաստատություններում խնամվող երեխաների թվի կրճատումը, չափահաս 

դարձած սաների հետագա կյանքի կազմակերպումը, սոցիալական սպասարկման 

ծառայությունների որակի բարելավումը: 

2. Առողջապահության ոլորտում` ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական 

օգնության, հիվանդանոցային բժշկական օգնության, վերականգնողական-

առողջարանային բուժման ապահովումը:   
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3. Կրթության ոլորտում` ընդլայնել երեխաների ընդգրկվածությունը 

նախադպրոցական կրթական ծառայություններում և ապահովել մատչելիությունը՝ 

հատկապես սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար, ապահովել արտակարգ 

ընդունակություններ դրսևորած աշակերտների (խմբերի) մասնակցությունը 

միջազգային օլիմպիադաներին, ստուգատեսներին, մրցույթներին և այլ 

միջոցառումներին, ստեղծել նպաստավոր պայմաններ շնորհալի երեխաների 

ստեղծագործական կարողությունների զարգացման համար, ընդլայնել ներառական 

կրթություն իրականացնող դպրոցների ցանցը, բարելավել ներառական կրթության 

որակը: 

4. Մշակույթի ոլորտում` գեղարվեստական կրթության մատչելիության, գեղար-

վեստական կրթական հաստատությունների բնականոն գործունեության, 

արտադպրոցական գեղարվեստական դաստիարակության շրջանակներում ուսուցման 

մատչելիության ապահովումը, մասնավորապես՝ սահմանափակ կարողություններ 

ունեցող, սոցիալապես անապահով, առանց ծնողական խնամքի մնացած և իրավա-

խախտում կատարած անչափահաս երեխաների մշակութային կրթության ապահո-

վումը: 

5. Անչափահասների արդարադատության ոլորտում` ինչպես անչափահասների 

կողմից, այնպես էլ նրանց նկատմամբ կատարվող հանցագործությունների և այլ 

իրավախախտումների կանխարգելման և բացահայտման ուղղությամբ տարվող 

աշխատանքների իրականացումը: 

 

III. ՆԵՐԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ 

 

Կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների հիմնահարցերին ուղղված 

քաղաքականությունը շարունակում է մնալ գերակա ուղղություն, և սոցիալական 

ոլորտի բարեփոխումները հիմնականում ուղղված են նրանց իրավունքների և շահերի 

պաշտպանությանը, խնամքի և սոցիալական հոգածության ենթահամակարգի 

զարգացմանը և երեխաներին տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների 

ապակենտրոնացմանը, ինչը նպաստում է երեխաների համակողմանի զարգացմանը և 

լիարժեք կայացմանը:  

2019 թվականի տվյալներով Արցախի Հանրապետությունում երեխաների թիվը 

կազմել է 45 500:  

2020 թվականի արդյունքներով Արցախի Հանրապետությունում բազմազավակ 

նպաստառու ընտանիքների (երեք, չորս, հինգ և ավելի անչափահաս երեխաներ 

ունեցող ընտանիքներ) թիվը կազմել է 1893 (7903՝ 2019 թվականի համեմատ՝ 

ավելանալով 147 երեխայով):   

Ըստ Արցախի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության  

տվյալների` 2017, 2018, 2019 թվականներին Արցախի Հանրապետությունում ծնված 

երեխաների թիվը համապատասխանաբար կազմել է 2 336, 2 328 , 2 119:  

Հատուկ ուշադրության կենտրոնում են պահվում ծնողազուրկ երեխաների՝ 

մասնավորապես, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված 

զինծառայողների երեխաների սոցիալական պաշտպանվածության խնդիրները: 2021 

թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ միակողմանի ծնողազուրկ երեխաների 

թվաքանակը կազմել է 1202 երեխա՝ 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածի 

համեմատ ավելանալով 41 երեխայով, այդ թվում` 170 զոհված զինծառայողների 

երեխաներ: 

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին 

իրականացվում է Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և  

միգրացիայի հարցերի նախարարության ենթակայությանը հանձնված երեխաների 

խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատությունում երեխաների խնամքի 

ապահովումը, որտեղ 2021 թվականի հունվարի 1-ի տվյալներով խնամվում են 

սոցիալապես անապահով, ինչպես նաև առանց ծնողական խնամքի մնացած 

ընտանիքների 44 երեխաներ:  

Շարունակվում է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին 

պատկանող անձանց բնակարանների (բնակելի տների) տրամադրման և դրանց 

կահավորման գործընթացը: 2015-2020 թվականներին 13 առանց ծնողական խնամքի 

մնացած երեխաների թվին պատկանող անձանց տրամադրվել են նոր բնակարաններ 

(բնակելի տներ) և իրականացվել այդ բնակարանների (բնակելի տների) կահավորումը` 
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2 500 000-ական ՀՀ դրամի սահմաններում: 2019 թվականի հունվարի 1-ից նշված 

գումարը կազմում է 3 000 000 ՀՀ դրամ: 

2021 թվականի հունվարի 1-ի տվյալներով կենտրոնացված հաշվառման է 

վերցված առանց ծնողական խնամքի մնացած 33 երեխա և բնակարանի կարիք ունեցող 

առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող 18 անձ: 

Առողջապահության ոլորտում` մոր և մանկան առողջության պահպանման 

խնդիրները կարևորված են պետական մակարդակով և որպես գերակայություն՝ 

արտացոլված Արցախի Հանրապետության օրենսդրության մեջ, ռազմավարական և 

ծրագրային մի շարք փաստաթղթերում: 

Ծրագրի նպատակները և խնդիրները 

Ծրագրի նպատակներն են` երեխաների բժշկական օգնության կազմակերպման 

անհրաժեշտ ծավալների ու մատչելիության ապահովումը, ինչպես նաև 

հիվանդությունների կանխարգելման միջոցառումների իրականացումը` ուղղված 

մանկական մահացության և հիվանդացության ցուցանիշների նվազեցմանը: 

Ծրագրի նպատակների հասանելիության ապահովմանն ուղղված խնդիրներն 
են. 

1. Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության գծով`  

1) երեխաների ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության 

կազմակերպումը լրիվ ծավալով: Այն իր մեջ ներառում է` տեղամասային 

մանկաբույժների կողմից մինչև 18 տարեկան երեխաների զարգացման և առողջության 

հսկողությունն ու բժշկական օգնության իրականացումը, այդ թվում` 

ա. առողջ երեխայի հսկողությունը` աճի և զարգացման գնահատմամբ,               

բ. հիվանդությունների կանխարգելման միջոցառումները` ներառյալ պատվաս-

տումների իրականացումը, հիվանդությունների վաղ հայտնաբերումը և հիվանդ 

երեխայի բժշկական օգնությունը, 

գ. ծնողների հետ տարվող առողջապահական կրթման և քարոզչական 

աշխատանքների իրականացումը` երեխայի խնամքի, սնուցման և հիվանդությունների 

կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու նպատակով. 

2) երեխաների նեղ մասնագիտական բժշկական օգնության իրականացումը և 

լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների անցկացումը. 

3) ամբուլատոր-պոլիկլինիկական օղակում, ըստ անհրաժեշտության, 

երեխաների անհետաձգելի բժշկական օգնության ապահովումը. 

4) բուժքույրերի կողմից մանկապարտեզներում և դպրոցներում երեխաների 

բժշկական օգնության և սպասարկման ապահովումը` տարածքային սպասարկման 

պոլիկլինիկայի ղեկավարության և պատասխանատվության ներքո. 

5) 6-12 տարեկան երեխաների բերանի խոռոչի հիգիենայի ծրագրի 

իրականացումը և ստոմատոլոգիական օգնության կազմակերպումը` համաձայն 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից 

սահմանված կարգի և ծավալների.  

6) 15 տարեկան աղջիկների վերարտադրողական առողջության հետազոտումը, 

ըստ անհրաժեշտության՝ բժշկական օգնության կազմակերպումը.   

7) 14-15 տարեկան արական սեռի անձանց, նախազորակոչային տարիքի 

պատանիների առողջական վիճակի գնահատումը և լրիվ ծավալով բժշկական 

օգնության կազմակերպումը.       

8) դիսպանսերային հսկողության և բուժման իրականացումը` 

պոլիկլինիկաների համապատասխան մասնագիտական կաբինետների և 

մասնագիտացված բժշկական հիվանդանոցների, կենտրոնների, միավորումների, 

դիսպանսերային ստորաբաժանումների կողմից.    

9) արտահիվանդանոցային պայմաններում վերականգնողական բուժական 

ծառայությունների մատուցումը համապատասխան պայմաններ ունեցող 

վերականգնողական կենտրոնում (ստորաբաժանումներում): 

2. Հիվանդանոցային բժշկական օգնության գծով` 

1) երեխաների հիվանդանոցային բժշկական օգնության իրականացումը` 

անկախ հիվանդության ախտորոշումից. 

2) սոցիալական կախվածության և հատուկ նշանակություն ունեցող առանձին 

հիվանդություններով (հոգեկան խանգարումներ, դիաբետ, չարորակ 

նորագոյացություններ, սեռավարակներ, տուբերկուլյոզ, մարդու իմունային 

անբավարարության վիրուս, ձեռքբերովի իմունային անբավարարության 

համախտանիշ, ինֆեկցիոն հիվանդություններ և այլն) տառապող երեխաների 
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հիվանդանոցային բժշկական օգնության ապահովումը` սոցիալական հատուկ 

նշանակություն ունեցող հիվանդությունների դեմ պայքարի նպատակային ծրագրին 

համապատասխան. 

3) մինչև 18 տարեկան երեխաների բժշկական օգնության ապահովումը 

հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություններում՝ լրիվ ծավալով. 

4)  երեխաների արտագնա հիվանդանոցային անհետաձգելի բժշկական 

օգնության ծառայությունների կազմակերպումը: 

3. Վերականգնողական բուժման գծով` 

Մինչև 18 տարեկան երեխաների վերականգնողական բուժման ապահովումը 

համապատասխան բժշկական կազմակերպություններում` Արցախի 

Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված 

ծավալներով: 

Այս ոլորտի ազգային ռազմավարությունը պետք է ուղղվի ունեցած 

հաջողությունների պահպանմանը և հետագա ներդրումների ու զարգացումների 

ապահովմանը` որպես երեխաների առողջության բարելավման գրավական:   

2020 թվականին շարունակվել են իրականացվել երեխաների մահացության, 

հիվանդացության և հաշմանդամության կանխարգելմանն ուղղված աշխատանքներ, 

որոնք թույլ են տալիս դեռ վաղ հասակից ձեռնարկել միջոցառումներ երեխաների 

բուժման ուղղությամբ և կանխարգելել դրանցով պայմանավորված 

հաշմանդամությունը:   

2020 թվականի ընթացքում շարունակաբար իրականացվել են ծրագրեր  

երեխաների ստոմատոլոգիական խնդիրների առաջնային կանխարգելման, աղջիկների 

վերարտադրողական առողջության գնահատման ու բուժման ուղղությամբ: 

Քրոնիկ հիվանդ և հաշմանդամ երեխաների վերականգնողական բուժման 

շրջանակներում հաշմանդամ երեխաները շարունակում են ստանալ 

վերականգնողական բուժում` Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության «Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոն» պետական 

ոչ առևտրային կազմակերպությունում, ինչպես նաև շարունակվում է իրականացվել 

աուտիզմով և մանկական ուղեղային կաթվածով ախտորոշված երեխաների համար 

ցերեկային խնամքի ծրագիրը, որի նպատակն է բարելավել այդ երեխաների կյանքի 

որակը: 

4. Կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացման գծով` 

Իմունականխարգելման պետական ծրագիրը կարևորագույն դեր է խաղում 

կառավարելի վարակիչ հիվանդություններով հիվանդացության մակարդակը 

վերահսկելու գործում:  

2020 թվականին բոլոր պատվաստումների ընդգրկվածությունը կազմում է 95 

տոկոս, ինչը համապատասխանում է իմունիզացիայի պետական ծրագրում 

սահմանված ցուցանիշներին: 2011-2016 թվականներին իմունականխարգելման 

պետական ծրագրի շրջանակներում ներդրվել են նոր պատվաստումներ՝ 

ռոտավիրուսային և պնևմոկոկային վարակների կանխարգելման նպատակով: 2020 

թվականին շարունակվել է երկվալենտ պոլիոմիելիտի բերանային և ինակտիվացված 

պոլիոմիելիտի ներարկման պատվաստանյութերի ներդրումը: Պատվաստումների 

պետական օրացույցի համաձայն 15-16 տարեկան արական սեռի 

նախազորակոչիկների շրջանում իրականացվում են տուլարեմիայի, հեպատիտ Ա-ի, 

մենինգակոկային, պնևմոկոկային, փայտացման, կարմրուկի, կարմրախտի, խոզուկի 

դեմ կանխարգելիչ պատվաստումներ: Ի շնորհիվ իրականացված 

իմունականխարգելման աշխատանքների, Արցախի Հանրապետությունում չեն 

արձանագրվել կառավարելի վարակիչ հիվանդություններ: 

5. Մոր և մանկան առողջության պահպանման խնդիրները և նպատակները` 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունն 

իրականացնում է վիճակագրական տվյալների մոնիթորինգ` տվյալների 

հավաքագրում և վերլուծություն ամենօրյա ռեժիմով և ամփոփումներ` շաբաթական և 

ամսական կտրվածքով: Մասնավորապես, բժշկական հաստատությունների 

մակարդակով հսկվել են այնպիսի ցուցանիշներ, ինչպիսիք են ծնունդների և կեսարյան 

հատումների թիվը, ծնունդների բաշխվածությունն ըստ կանանց բնակության և 

ծննդաբերության վայրի և այլն: 

Ծննդօգնության հետ կապված պետության հոգածության և անվճար 

ծառայությունների մասին իրենց իրավունքների վերաբերյալ բնակչության 

իրազեկվածության բարձրացման արդյունքում էականորեն փոխվել է երիտասարդ 
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ընտանիքների վերարտադրողական վարքագիծը: Եթե նախկինում երիտասարդները 

հետաձգում էին ցանկալի երեխայի, երբեմն նույնիսկ առաջնեկի ծնունդը` 

պատճառաբանելով ծննդատան հետ կապված ծախսերը, ապա ներկայումս այդ 

հանգամանքը խոչընդոտ չէ հերթական երեխայի ծնունդի համար: Սա հատկապես 

կարևորվում է սոցիալապես անապահով ընտանիքների համատեքստում, որոնք 

գիտակցում են, որ պետությունը հոգում է իրենց երեխաների ծննդյան հետ կապված 

ծախսերը և, որ այդ ծառայություններն իսկապես անվճար են: Այս ամենի շնորհիվ 

Արցախի Հանրապետությունում զգալի բարձրացել է նախածննդյան հսկողության 

վերցրված հղիների և ծնելիության ցուցանիշների աճի միտումը: 

2013 թվականից առայսօր Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարության կողմից իրականացվում է «Վերարտադրողական առողջության 

աջակցում» ծրագիրը, որը հնարավորություն է տալիս վաղ հայտնաբերել անպտուղ 

զույգերի մոտ հիվանդությունները, կազմակերպել բուժումը և նպաստում է 

բնակչության ծնելիության խթանմանը: 

Հղիների հուզահոգեբանական աջակցության և ծննդաբերությանը ֆիզիկական 

նախապատրաստման ռազմավարության իրականացումը ներառված է պետության 

կողմից երաշխավորված արտահիվանդանոցային անվճար բժշկական օգնության և 

սպասարկման չափորոշիչում, որի շրջանակներում իրականացվում է հղիների 

ուսուցում և նախապատրաստում ծննդաբերությանը: Այդ ռազմավարության 

շրջանակներում վերապատրաստվել է հղիներին ծառայություն մատուցող 

բուժանձնակազմը: Հիմնականում այդ աշխատանքները կատարվում են կանանց 

կոնսուլտացիաներում, որտեղ գործում են «Ընտանիքի պլանավորման կաբինետ» և 

«Ծննդաբերությանը նախապատրաստող դպրոց»: 

Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում մայրական մահացության 

դեպքերին, իրականացվում են համապատասխան միջոցառումներ` դրանք բացառելու 

նպատակով: 

Մոր և մանկան առողջության ոլորտի ազգային ռազմավարությունը պետք է 

ուղղված լինի ունեցած հաջողությունների պահպանմանը և հետագա զարգացումների 

ու լրացուցիչ ներդրումների ապահովմանը` որպես մայրերի և երեխաների 

առողջության բարելավման, հիվանդացության և մահացության իջեցման գրավական: 

Վերոհիշյալ և բազմաթիվ այլ հարցերի լուծումները քայլ առ քայլ կտրվեն 2021 

թվականի ընթացքում և կլինեն շարունակական: 

Երեխայի իրավունքների հիմնական բաղկացուցիչներից է կրթությունը: 

Արցախի Հանրապետությունում կրթությունը հանդիսանում է պետական 

քաղաքականության հիմնական գերակայություններից մեկը: Կրթության ոլորտում 

պետական քաղաքականության հիմնական նպատակը յուրաքանչյուր քաղաքացու՝ իր 

հակումներին և ընդունակություններին համապատասխան, որակյալ կրթության 

ապահովումն է՝ հասարակության և Արցախի Հանրապետության տնտեսության արդի 

կարիքներին ու պահանջներին համապատասխան: 

Ծրագրի նպատակներն ու խնդիրները 

Ծրագրի նպատակներն են՝ բարելավել նախադպրոցական կրթական 

ծառայությունների որակն ու մատչելիությունը՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով 

նախադպրոցական կրթության մեջ սոցիալապես անապահով ընտանիքների 

երեխաների ընդգրկման ավելացմանը, ընդլայնել դպրոցահասակ երեխաների, 

ներառյալ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 

որակյալ հիմնական կրթություն ստանալու հնարավորությունները՝ ստեղծելով 

ներառական կրթության հնարավորություններ հանրակրթական դպրոցներում, 

նպաստել սովորողների հետաքրքրությունների և նախասիրությունների 

բավարարմանը, գեղագիտական, ֆիզիկական ու ստեղծագործական 

կարողությունների զարգացմանը: 

Ծրագրի խնդիրներն են՝ ընդլայնել երեխաների ընդգրկվածությունը 

նախադպրոցական կրթական ծառայություններում և ապահովել այդ 

ծառայությունների մատչելիությունը՝ հատկապես սոցիալապես անապահով 

ընտանիքների համար, ապահովել արտակարգ ընդունակություններ դրսևորած 

աշակերտների (խմբերի) մասնակցությունը միջազգային օլիմպիադաներին, 

ստուգատեսներին, մրցույթներին և այլ միջոցառումներին, ստեղծել նպաստավոր 

պայմաններ շնորհալի երեխաների ստեղծագործական կարողությունների զարգացման 

համար, ընդլայնել ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների ցանցը, 

բարելավել ներառական կրթության որակը: 
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Արցախի Հանրապետությունում գործում է կրթական կայուն համակարգ՝ սկսած 

նախադպրոցական օղակից մինչև բարձրագույն, հետբուհական մասնագիտական 

կրթություն: Յուրաքանչյուր աստիճանում իրականացվում է պետական 

քաղաքականություն, որն ուղղված է մեր երկրի զարգացման համար անհրաժեշտ 

աստիճանի կրթական համակարգ ունենալուն: 

Ձեռնարկվում են քայլեր կրթության նոր պահանջներին համապատասխան 

դասավանդման գործընթացի բարելավման, ուսման որակի և արդյունավետության 

բարձրացման ուղղությամբ՝ ուսուցիչների վերապատրաստման, մեթոդական 

վարպետության ապահովման ուղղությամբ: Ուսումնական գործընթացում լայն տեղ է 

տրվում տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաներին: Բոլոր դպրոցներն ապահովված են 

համակարգիչներով, իսկ խոշոր դպրոցներում կան նաև համակարգչային կաբինետներ, 

իրականացվում են նոր տեխնոլոգիաների ներդրման ծրագրեր: Տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների գծով աշակերտները մասնակցում են մի շարք  ծրագրերի՝ 

«Դիջիթեք», «Էկոտուր» մրցույթ ստուգատեսների: 

Արցախի շուրջ 32 դպրոցներում ստեղծված «Արմաթ» ինժեներային 

լաբորատորիաներ (որից 7՝ վերաբնակեցված շրջաններում), որոնց շնորհիվ 

երեխաները տիրապետում են ռոբոտաշինության հիմունքներին և նրանց մոտ 

արմատավորվում է ճարտարագիտական մտածելակերպը: 

2015 թվականի սեպտեմբերից Ստեփանակերտ քաղաքում գործում է «Թումո» 

ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը, որտեղ ընդգրկված են Արցախի 21 

բնակավայրերից 12-18 տարեկան մոտ 1 350 երեխա: Այն իրենից ներկայացնում է նոր 

արտադասարանական ուսումնական միջավայր, որտեղ երեխաներն ուսումնասիրում 

և իրենց ստեղծագործական առաջին քայլերն են անում նոր տեխնոլոգիաների 

ոլորտում:  

2014 թվականի սեպտեմբերից գործում է «dasaran.am» ծրագիրը, որի նպատակը 

աշակերտների առաջադիմության, նրանց հաճախելիության, ուսուցիչների և ծնողների 

կապի, ինչպես նաև դպրոցի կառավարման ավելի արդյունավետ ձևի կիրառումն է: 

Քայլեր են արվում ինտերնետ հասանելիության ընդլայնման միջոցով ընդգրկել ավելի 

մեծ թվով դպրոցներ:  

2020 թվականի հունվարի 25-ից փետրվարի 13-ն ընկած 

ժամանակահատվածում անց է կացվել Արցախի Հանրապետության դպրոցականների 

2019-2020 ուսումնական տարվա առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական 

փուլը՝ Հայաստանի Հանրապետության դպրոցականների առարկայական 

օլիմպիադայի մարզային փուլի ժամանակացույցին համապատասխան, 

Ստեփանակերտի Հ. Թումանյանի անվան N 9 հիմնական դպրոցում՝ 16 առարկաներից, 

յուրաքանչյուր առարկայի հատկացնելով առանձին օր: Հանրապետական փուլին 

մասնակցել է 481 դպրոցական, որոնցից մրցանակային տեղեր գրաված 107 լավագույն 

աշակերտներ իրավունք են նվաճել մասնակցելու  Հայաստանի Հանրապետությունում 

կազմակերպված եզրափակիչ փուլին: Սակայն կորոնավիրուսային համավարակի 

պատճառով եզրափակիչ փուլին մասնակցել է 54 աշակերտ, որից 12 աշակերտներ 

գրավել են մրցանակային տեղեր՝ այդ թվում՝ մրցանակային առաջին տեղ՝ երեք 

մասնակից, մրցանակային երկրորդ տեղ՝ չորս մասնակից, մրցանակային երրորդ տեղ՝ 

հինգ մասնակից, իսկ 12 աշակերտ արժանացել են գովասանագրերի: 

Հանրակրթության ոլորտում ընթացող բարեփոխումների ուղղություններից է 

նաև կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 

մանկավարժահոգեբանական գնահատումը և դրա արդյունքներով ներառական 

կրթության և տնային ուսուցման կազմակերպումը: 2013 թվականից այդ գործառույթն 

իրականացնում է Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և 

սպորտի նախարարության «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպության կրթական կարիքի գնահատման բաժինը (ներկայումս՝ 

մանկավարժահոգեբանական գնահատման բաժին): Արցախի Հանրապետության 

կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ռազմավարությունն 

այս բնագավառում ուղղված է հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 

երեխաների կրթության և խնամքի որակի բարելավմանը, ինչպես նաև 

մանկավարժների վերապատրաստմանը: 

Կրթական բարեփոխումների արդի փուլում առաջնահերթ խնդիր է դարձել 

նախադպրոցական ցանցի ընդլայնումը, որի իրականացմանը մեծապես նպաստում է 

Արցախի Հանրապետության իշխանությունների կողմից իրականացվող հետևողական 

քաղաքականությունը, ինչպես նաև Հայ Օգնության Միությունը և Ամերիկայի Հայ 
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Ավետարանչական ընկերակցությունը: 2020 թվականի սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ 

Արցախի Հանրապետության տարածքում գործում է 52 մանկապարտեզ, որից 40-ը՝ 

պետական, չորս մանկապարտեզ գործում է Հայ Ավետարանչական Ընկերակցության,    

ութը՝ Հայ Օգնության Միության հովանու ներքո և 13 նախադպրոցական ծրագրեր 

իրականացնող մանկական և զարգացման մանկական կենտրոններ: Ընդհանուր 

առմամբ պետական և ոչ պետական (բարեգործական) նախադպրոցական 

ուսումնական հաստատություններում ընդգրկված է  4 016 երեխա:  

Առանձնակի կարևորվում է նախադպրոցական ավագ տարիքի երեխաների՝ 

հինգից վեց տարեկանների, տարրական կրթությանն արդյունավետ 

նախապատրաստելու հիմնախնդիրը, ինչը կապահովի երեխաների համար հավասար 

մեկնարկային պայմաններ տարրական դպրոցում ուսումը շարունակելու համար: 

Ներկա դրությամբ հանրակրթական դպրոցներին կից գործում է 73 նախադպրոցական 

խումբ՝ 1 510 երեխայի ընդգրկմամբ: 

Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության տարածքներում 

երեխաների  համար պլանավորված ամառային հանգիստը համավարակի պատճառով 

չի կազմակերպվել: 

Մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով  Արցախի Հանրապետության 

հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 9-րդ դասարանների 

աշակերտների ընդգրկմամբ կազմակերպվել են այցելություններ Շուշիի «Եզնիկ 

Մոզյան» արհեստագործական ուսումնարան, Շուշիի Ա. Խաչատրյանի անվան 

հումանիտար քոլեջ և Ստեփանակերտի           Ք. Իվանյանի անվան ռազմամարզական 

վարժարան: 

Նախազորակոչային տարիքի պատանիների համար պլանավորված «Ասպետ» 

ռազմամարզական ճամբարը, ինչպես նաև 2020 թվականի պետական ծրագրով 

նախատեսված 4 ռազմամարզական միջոցառումները կորոնավիրուսային 

համավարակի պատճառով չեն կազմակերպվել: 

2021 թվականին երեխաների համար նախատեսված են 4 ռազմամարզական 

միջոցառումներ: 

Մշակույթի ոլորտում  երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2020 

թվականի տարեկան ծրագրով նախատեսված միջոցառումների շրջանակներում 

կազմակերպվել են հետևյալ միջոցառումները. 

 «Նաղաշ» մշակութաժամանցային ծրագիր՝ հուլիսի 17, Մարտակերտի շրջան 

Ալաշան տեղամաս, Դրմբոն գյուղական համայնք, որի նպատակը երեխաների 

շրջանում կիրառական արվեստի զանգվածայնացումն ու հետաքրքիր ժամանցի 

կազմակերպումն է: Ծրագիրը ներառել է մանրանկարչական պատկերների 

նկարազարդում, բացիկների, կիրառական իրերի պատրաստում, վարպետաց 

դասընթացներ: Ծրագրին մասնակցել է շուրջ 150 երեխա: 

 շնորհաշատ երեխաների ստեղծագործական կարողությունների զարգացման 

նպատակով հունվար-հունիս ամիսներին Հայաստանի Հանրապետությունից 

հրավիրվել են մասնագետներ՝ Վարազդատ Հովհաննիսյան, Լուսինե Մնացականյան, 

Արցախի Հանրապետության արվեստի դպրոցներում դուդուկի և քանոնի վարպետաց 

դասեր կազմակերպելու համար: 

 Մարտակերտի շրջանի Դրմբոն գյուղում և Ալաշան տեղամասում Շուշիի Մ. 

Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնի կողմից ցուցադրվել է «Երեք 

խոզուկները» տիկնիկային ներկայացումը:  

 օգոստոս ամսում աջակցություն է ցուցաբերվել Հադրութ քաղաքում կայացած 

«Ճանաչիր ինձ իմ ունակություններով» մանկապատանեկան նկարչական առցանց 

մրցույթի կազմակերպմանը: 

 Մարտակերտի շրջանի Ալաշան գյուղում դպրոցականների համար 

կազմակերպվել է «Հոգևոր անվտանգություն» թեմայով զրույց և համերգ, որն ուղեկցվել 

է աշխարհիկ և հոգևոր գրականության և գրենական պիտույքների նվիրատվությամբ: 

 Շուշիի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու Երիտասարդաց միության անդամները 

ուխտագնացություն են կազմակերպել Կատարո վանք:  

COVID-19 համավարակով պայմանավորված չեղարկվել են 2020 թվականին 

նախատեսված. 

- ապրիլին՝  մանկական գրքի միջազգային օրվան նվիրված նկարչական 

մրցույթը,  
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- ապրիլին՝ շնորհալի պատանի երաժիշտ Արսեն Սաֆարյանի 

մասնակցությունը Շվեյցարիայի Ինտերլակեն քաղաքում նախատեսված երաժիշտ 

կատարողների մրցույթ-փառատոնին և վարպետաց դասերին,  

- մայիսին՝ Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական քոլեջին 

կից արվեստի վարժարանի սան Սոնա Սարդարյանի մասնակցությունը Լիտվայի 

մայրաքաղաք Վիլնյուսի «Տաղանդների երաժշտական լիգա» երիտասարդ 

վոկալիստների 6-րդ միջազգային մրցույթին,  

- 2-րդ եռամսյակում՝ Ղազարոս Աղայանի 180-ամյակին նվիրված միջոցառումը, 

- Արցախի Հանրապետության համայնքների միջև «Մշակութային խաչմերուկ» 

հանրապետական 6-րդ մրցույթ-փառատոնը, 

- մայիսի 9-ին և սեպտեմբերի 2-ին՝ Եռատոնին ու Անկախության տոնին 

նվիրված ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդես-վաճառքները, 

- Հայաստանի Հանրապետության կրթության աջակցության հիմնադրամի 

նախաձեռնությամբ նախատեսված վարպետաց դասերը Արցախի Հանրապետության 

երաժշտական և արվեստի դպրոցներում, թատերարվեստի հանրապետական մրցույթ- 

փառատոնը: 

Անչափահասների արդարադատության ոլորտում  
1. Ծրագրի նպատակն ու խնդիրները 
Ծրագրի նպատակն է՝ երեխաների համար արդարադատության 

իրականացումը:  
Ծրագրի խնդիրներն են՝ օրենքի հետ առնչվող երեխաների իրավունքների 

պաշտպանության ընթացակարգերի բարելավումը, օրենսդրության 

փորձաքննությունը՝ երեխաների իրավունքների պաշտպանության և 

արդարադատության մատչելիության տեսանկյունից, անչափահասների 

արդարադատության ոլորտում համալիր ծրագրերի իրականացումը:   

Ներկա իրավիճակի համառոտ նկարագիրը 
Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2020 թվականի տարեկան ծրագրի 

շրջանակներում Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

նախատեսված միջոցառումն է «Արցախի Հանրապետության սահմանադրությամբ 

նախատեսված երեխայի իրավունքներին վերաբերող իրավակարգավորումներին և 

դրանից բխող «Երեխայի իրավունքների մասին» օրենքում և Ընտանեկան օրենսգրքում 

կատարված փոփոխություններին նվիրված հանդիպումների անցկացում Արցախի 

Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում», որը չի 

իրականացվել՝ հաշվի առնելով նոր տիպի կորոնավիրուսի (COVID-19) տարածման 

հանգամանքը, ինչպես նաև 2020 թվականին «Երեխայի իրավունքների մասին» 

օրենքում և Ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխությունների չկատարմամբ: 

 

IV. ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 

 2021 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

 

2021 թվականի ընթացքում իրականացվելու են երեխայի իրավունքների 

պաշտպանությանը, նրա կյանքի որակի բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ: 

Երեխայի իրավունքների պաշտպանության ոլորտում ծրագրով նախատեսվող 

միջոցառումները բխում են երեխայի իրավունքների և շահերի պաշտպանությունից` 

նրա խնամքի, բուժման ու դաստիարակության համար նպաստավոր պայմանների 

ստեղծման, ֆիզիկական և մտավոր բնականոն զարգացման, հոգեբանական 

վերականգնման և արդյունավետ սոցիալականացման նպատակով: 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ  ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 



71 
 

Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի հունիսի 2-ի N 573-Ն որոշման 

 
Ց Ա Ն Կ 

 ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ  

ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ  

Հ/Հ Միջոցառման անվանումը Պատասխանատու կատարողը 
Կատարման 

ժամկետը 

Ֆինանսավորման 

աղբյուրը 

1.  

Արցախի Հանրապետությունում որդեգրման ենթակա 

երեխաների, երեխաներ որդեգրել ցանկացող անձանց 

կենտրոնացված հաշվառման իրականացում  

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական և միգրացիայի հարցերի  

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

2.  

Արցախի Հանրապետությունում առանց ծնողական խնամքի 

մնացած երեխաների և  առանց ծնողական խնամքի մնացած 

երեխաների թվին պատկանող անձանց կենտրոնացված 

հաշվառման իրականացում 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական և միգրացիայի հարցերի  

նախարարություն, Արցախի Հանրապետության 

շրջվարչակազմեր (Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարան) 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

3.  

Արցախի Հանրապետությունում առանց ծնողական խնամքի 

մնացած երեխաներին բնակարան (բնակելի տուն) 

տրամադրելու կենտրոնացված հաշվառման իրականացում 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական  և միգրացիայի հարցերի   

նախարարություն, Արցախի Հանրապետության 

շրջվարչակազմեր (Ստեփանակերտի 

քաղաքապետարան) 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

4.  

Սոցիալապես անապահով ընտանիքների, ինչպես նաև 

առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների 

տեղավորում երեխաների խնամքի և պաշտպանության 

գիշերօթիկ հաստատությունում,  նրանց խնամքի նկատմամբ 

հսկողության իրականացում 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական  և միգրացիայի հարցերի    

նախարարություն   

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

5.  
Երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ 

հաստատությունում խնամվող 7-12 և 13-18 տարեկան 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական  և միգրացիայի հարցերի   

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 
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երեխաներին անձնական մանր ծախսերի կատարման 

համար անհրաժեշտ գումարով ապահովում, իսկ 

շրջանավարտներին` միանվագ դրամական օգնության 

տրամադրում 

նախարարություն պետական բյուջե 

6.  

Պետական աջակցություն «Երեխաների խնամքի և 

պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություն» պետական 

ոչ առևտրային կազմակերպությանը 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական  և միգրացիայի հարցերի  

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

7.  
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

պետական նպաստների տրամադրում 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական  և միգրացիայի հարցերի  

նախարարություն   

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

8.  

Արցախի Հանրապետությունում իրականացվող ծնելիության 

և բազմազավակության խթանման միջոցառումներով 

սահմանված երեխայի ծննդյան կապակցությամբ միանվագ 

նպաստի տրամադրում  

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական  և միգրացիայի հարցերի  

նախարարություն   

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

9.  

Սեպտեմբերի 1-ի` գիտելիքի և դպրության օրվա 

կապակցությամբ, Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության ժամանակ մարտական գործողությունների 

մասնակցելու հետևանքով, ինչպես նաև՝ ծառայողական 

պարտականությունների կատարման ժամանակ զոհված 

(մահացած) զինծառայողների նպաստառու երեխաներին 

միանվագ դրամական օգնության տրամադրում` 

յուրաքանչյուր երեխային 30 000 ՀՀ դրամի չափով 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի  միգրացիայի հարցերի  

նախարարություն   

Երրորդ 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

10.  

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի կողմից 

նպաստների տրամադրում Հայաստանի և Արցախի զոհված 

ու 1-ին խմբի հաշմանդամ ազատամարտիկների 

երեխաներին` 2 000 ՀՀ դրամի չափով 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական  և  միգրացիայի հարցերի  

նախարարություն,  «Հայաստան» համահայկական 

հիմնադրամ 

Տարվա 

ընթացքում 

«Հայաստան» 

համահայկական 

հիմնադրամի 

միջոցներ 

11.  
Հաշմանդամ երեխաներին առողջարանային բուժման և 

հանգստյան տների ուղեգրերի հատկացում 

Արցախի Հանրապետության  աշխատանքի, 

սոցիալական  և  միգրացիայի հարցերի  

նախարարություն   

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

12.  

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության օրվան 

նվիրված՝   Արցախի Հանրապետության  օրենսդրությամբ 

երեխայի իրավունքներին դրանց պաշտպանության 

վերաբերյալ սեմինարների կազմակերպում Արցախի 

Արցախի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարություն 

Չորրորդ 

եռամսյակ  

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 



73 
 

Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններում 

13.  

Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման 

ծառայություններ. երեխաներին անվճար և արտոնյալ 

պայմաններով դեղորայքի տրամադրում, լաբորատոր-

գործիքային հետազոտություն (դպրոցներում, մանկա-

պարտեզներում և ստեղծագործական կենտրոններում)   

Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

14.  
Կենտրոնական ծանր ախտահարումով հիվանդների 

ամբուլատոր ծառայություն 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

15.  
Կանանց առողջության պահպանման և ծնելիության 

խթանման ծրագիր 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

16.  

Մինչև 18 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային 

բժշկական օգնության ծառայություններ. ընդհանուր 

մանկաբուժական, նորածինների ինտենսիվ թերապիա 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

17.  
Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ. 

նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնություն երեխաներին 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

18.  

Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության 

ծառայություններ. մանկաբարձագինեկոլոգիական 

հսկողություն, լաբորատոր-գործիքային հետազոտություն  

Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

19.  

Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություն, 6-

12 տարեկան երեխաների բերանի խոռոչի հիգիենա, «Արևիկ» 

մանկական բուժմիավորում» ՓԲԸ դեռահասների կաբինետ, 

զորակոչային և  նախազորակոչային տարիքի անձանց 

լաբորատոր-գործիքային հետազոտություններ 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

20.  

Հիվանդանոցային ծառայություններ. 

մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության 

ծառայություններ (մանկաբարձական, ծննդալուծում 

կեսարյան հատումով) 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

21.  
Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական 

օգնության ծառայություններ 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 
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պետական բյուջե 

22.  
Դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների 

անցկացման ծառայություններ 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

23.  
Հաշմանդամ երեխաների առողջության վերականգնման 

ծառայություններ 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության  

պետական բյուջե 

24.  
Աուտիզմով և  մանկական ուղեղային կաթվածով տառապող 

հիվանդ երեխաների ցերեկային խնամքի կենտրոն 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության  

պետական բյուջե 

25.  Վերականգնողական բուժօգնության ծառայություններ 
Արցախի Հանրապետության առողջապահության 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության  

պետական բյուջե 

26.  

Արցախի Հանրապետությունում երեխայի աշխատանքի 

իրավունքի ապահովում, երեխայի աշխատանքի և 

տնտեսական շահագործման կանխարգելում և վերացում 

Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի 

նախարարություն, Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

27.  

«Անչափահասները գիշերային բնակավայրերում» 

օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառումների անցկացում՝ 

ուշադրության կենտրոնում պահելով ինտերնետ 

ակումբները, խաղասրահները, ժամանցի վայրերը 

Արցախի Հանրապետության  ներքին գործերի 

նախարարություն, Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական  և միգրացիայի հարցերի 

նախարարություն, Արցախի Հանրապետության 

տարածքային կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններ 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

28.  

Ծնողազուրկ և թափառաշրջիկ երեխաների 

 հայտնաբերում և ներգրավում մշակութային,  

սպորտային և դաստիարակչական ծրագրերում  

Արցախի Հանրապետության  ներքին գործերի 

նախարարություն,  Արցախի Հանրապետության 

կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն,  

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

29.  

18 տարին չլրացած անձանց կողմից ծխախոտ, ալկոհոլային 

խմիչքներ, թմրամիջոցներ և հոգեմետ նյութեր, սարսափ կամ 

պոռնոգրաֆիա բովանդակող գրականություն և 

տեսաերիզներ վաճառելու, ինչպես նաև նրանց վաճառքի մեջ 

ներգրավելու դեպքերի հայտնաբերում և կանխարգելիչ 

միջոցառումների անցկացում  

Արցախի Հանրապետության  ներքին գործերի 

նախարարություն, Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի  

նախարարություն, Արցախի Հանրապետության 

տարածքային կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններ 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 
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30.  

Դպրոցներում «Ծնողական ժամ անչափահասների գործերով 

տեսուչների մասնակցությամբ» դասաժամերի 

կազմակերպում և անցկացում 

Արցախի Հանրապետության  ներքին գործերի 

նախարարություն, Արցախի Հանրապետության 

կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

 

31.  

Վեներական հիվանդությունների առաջացումը կանխելու և 

սեռական դաստիարակության յուրահատկությունների 

վերաբերյալ պատկերավոր տեղեկատվություն 

տրամադրելու համար, համապատասխան գրականության 

օգտագործմամբ և Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարության մասնագետների 

ընգրկմամբ Արցախի Հանրապետության միջնակարգ և 

մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում 

պրոֆիլակտիկ դասախոսությունների կազմակերպում և 

իրականացում 

Արցախի Հանրապետության  ներքին գործերի 

նախարարություն , Արցախի Հանրապետության 

առողջապահության նախարարություն  

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

 

32.  

Սոցիալապես ավելի խոցելի խավի և անբարեհաջող 

ընտանիքներում ապրող երեխաների վերլուծության 

ենթարկում և հաշվառում՝ համապատասխան ծրագրերի 

մշակում 

Արցախի Հանրապետության  ներքին գործերի 

նախարարություն, Արցախի Հանրապետության 

շրջվարչակազմեր (Ստեփանակերտի քաղաքապե-

տարան), Հասարակական կազմակերպություններ 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

33.  

Ազատազրկման հետ չկապված պատիժներով 

դատապարտված անչափահասներին աջակցում, 

հնարավորինս  աշխատանքի տեղավորում և ներգրավում 

հանրօգուտ աշխատանքներին  

Արցախի Հանրապետության  ներքին գործերի 

նախարարություն, Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի 

նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

34.  
Պատանիների միջև ազատ ոճի ըմբշամարտի Արցախի 

Հանրապետության առաջնության կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության,  

մշակույթի և սպորտի  նախարարություն 

Առաջին 

կիսամյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

35.  
Պատանիների և աղջիկների տարիքային շախմատի  

Արցախի Հանրապետության առաջնության կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության,  

մշակույթի և սպորտի  նախարարություն 

Առաջին 

կիսամյակ  

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

36.  Աղջիկների միջև վոլեյբոլի առաջնության կազմակերպում 
Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության,  

մշակույթի և սպորտի  նախարարություն 

Երրորդ 

եռամսյակ  

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

37.  
Դպրոցականների միջև հրաձգության առաջնության 

կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության,  

մշակույթի և սպորտի  նախարարություն 

Երրորդ 

եռամսյակ  

Արցախի 

Հանրապետության 
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պետական բյուջե 

38.  
Պարի միջազգային օրվան նվիրված ազգագրական պարերի 

մրցույթի կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության,  

մշակույթի  և սպորտի նախարարություն, 

Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան) 

Երրորդ 

եռամսյակ  

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

39.  
Մանկական գրքի միջազգային օրվան նվիրված նկարչական 

մրցույթի կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության,  

մշակույթի և սպորտի  նախարարություն, 

Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան) 

Երրորդ 

եռամսյակ  

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

40.  
Մշակութային կրթության և մանկապատանեկան 

նախագծերի միջոցառումների անցկացում 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության,  

մշակույթի և սպորտի  նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

41.  

Աջակցություն ԱՀ շրջաններում ստեղծագործական 

նախագծերի, միջոցառումների և փառատոների 

կազմակերպմանը 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության,  

մշակույթի և սպորտի  նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

42.  Թառագործության դասընթացների կազմակերպում 
Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության,  

մշակույթի և սպորտի  նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

43.  Արծաթագործության դասընթացների կազմակերպում 
Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության,  

մշակույթի և սպորտի  նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

44.  
Հոգևոր զրույցներ, համերգի և «Հոգևոր անվտանգություն» 

թեմայով զրույցների կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության,  

մշակույթի և սպորտի նախարարություն, 

Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան) 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

45.  Հոգևոր տոների կազմակերպում 
Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության,  

մշակույթի և սպորտի  նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

46.  Ուխտագնացությունների կազմակերպում 
Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության,  

մշակույթի և սպորտի  նախարարություն 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

47.  
Եվրոպական ժառանգության օրերի   կազմակերպում 

Արցախում 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության,  

մշակույթի և սպորտի  նախարարություն 

Երրորդ 

եռամսյակ  

Արցախի 

Հանրապետության 
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պետական բյուջե 

48.  

Արցախի Հանրապետության անկախության հռչակման                   

30-ամյակին նվիրված ասմունքի և շարադրությունների 

մրցույթների կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության,  

մշակույթի և սպորտի նախարարություն, 

Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան) 

Երրորդ 

եռամսյակ  

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

49.  
«Արցախյան գորգարվեստ» հանրապետական հինգերորդ 

մրցույթի կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության,  

մշակույթի և սպորտի  նախարարություն 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

50.  «Ասպետ» ռազմամարզական ճամբար 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության,  

մշակույթի և սպորտի նախարարություն,  

Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան) 

Երրորդ 

եռամսյակ  

 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

51.  
Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում 

Հայաստանի Հանրապետությունում և արտերկրում  

Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության,  

մշակույթի և սպորտի նախարարություն, 

Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան) 

Երրորդ 

եռամսյակ  

 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

52.  

Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում 

Ստեփանակերտ քաղաքի   Հ. Բալասանյանի անվան N 5 և 

Ավ. Իսահակյանի անվան N 10 հիմնական դպրոցներում 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության,  

մշակույթի և սպորտի նախարարություն, 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 

Երրորդ 

եռամսյակ  

 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

53.  
Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում 

Մարտակերտի շրջանի Ծմակահող համայնքի ճամբարում  

Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության,  

մշակույթի և սպորտի նախարարություն, 

Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան) 

Երրորդ 

եռամսյակ  

 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

54.  
Առարկայական օլիմպիադա, «Կենգուրու», «Մեղու», 

«Ռուսական արջուկ» խաղ-մրցույթներ 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության,  

մշակույթի և սպորտի նախարարություն, 

Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան) 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

55.  Ռազմամարզական միջոցառումներ 

Արցախի Հանրապետության  կրթության, գիտության,  

մշակույթի և սպորտի նախարարություն, 

 Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան) 

Տարվա 

ընթացքում 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

56.  
Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված 

միջոցառումների կազմակերպում 

Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր 

(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան)     

Երկրորդ 

առամսյակ  

Արցախի 

Հանրապետության 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ  ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                                                        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 պետական բյուջե, 

Ստեփանակերտի 

համայնքային բյուջե 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

3 հունիսի 2021թ.                                                          N 575-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 27-ԻՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԴԵՄ ՍԱՆՁԱԶԵՐԾՎԱԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՎՆԱՍ ԿՐԱԾ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՎ 

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ 

 ՀԱՍԱՐԱԿ ՄՈՒՐՀԱԿՆԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ, ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ, 

ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՄԱՐՄԱՆ  

ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 

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

րդ կետով` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ   է. 
1. Հաստատել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապե-

տության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների 

հետևանքով նյութական վնաս կրած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 

պետական ֆինանսական աջակցության միջոցառման շրջանակում 

գանձապետական հասարակ մուրհակների թողարկման, տրամադրման, 

շրջանառության, հաշվառման և մարման կարգը` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ա.  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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Հավելված   

Արցախի Հանրապետության  

կառավարության 2021  թվականի 

հունիսի 3-ի  N 575–Ն  որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

 

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 27-ԻՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԴԵՄ ՍԱՆՁԱԶԵՐԾՎԱԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՎՆԱՍ ԿՐԱԾ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՎ 

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ  

ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ 

 ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿ ՄՈՒՐՀԱԿՆԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ, 

ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ, ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ,  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՄԱՐՄԱՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. Սույն կարգով (այսուհետ` Կարգ) կարգավորվում են 2020 թվականի 

սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված 

պատերազմական գործողությունների հետևանքով նյութական վնաս կրած 

ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պետական ֆինանսական աջակցության 

միջոցառման (այսուհետ` Միջոցառում) շրջանակում գանձապետական հասարակ 

մուրհակի` համաձայն ձև N1-ի (այսուհետ` մուրհակ) թողարկման, տրամադրման, 

շրջանառության, հաշվառման և մարման հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Կարգի համաձայն մուրհակը Արցախի Հանրապետության անունից 

թողարկում, տրամադրում, հաշվառում և մարում է Արցախի Հանրապետության 

ֆինանսների նախարարությունը: 

3. Կարգում կիրառվող հասկացություններն են` 

1) գրանցամատյան` Արցախի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարության համապատասխան ստորաբաժանման կողմից թղթային և 

էլեկտրոնային ձևով վարվող հատուկ գրանցամատյան, որը պարունակում է 

մուրհակատիրոջ և նրան տրամադրված մուրհակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը` 

համաձայն ձև N 2-ի. 

2) գործակալ կազմակերպություն` Արցախի ներդրումային հիմնադրամ և 

(կամ) Արցախի գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամ (այսուհետ 

երկուսը միասին` հիմնադրամ) և (կամ) մուրհակատուի հետ համագործակցության 

պայմանագիր կնքած առևտրային բանկ (այսուհետ` գործակալ բանկ). 

3) մուրհակի անվանական արժեք` մուրհակի վրա նշված գումար.  

4)  մուրհակատու` Արցախի Հանրապետություն` ի դեմս Արցախի 

Հանրապետության ֆինանսների նախարարության. 

5) մուրհակատեր` Միջոցառման շահառու, որին տրամադրվել է մուրհակ` 

Կարգով սահմանված հիմքով և պայմաններով. 

6) մուրհակատիրոջ հաշիվ`  մուրհակատիրոջ կողմից գործակալ բանկում 

բացված բանկային հաշիվ. 

7) վաղաժամկետ մարում` նախքան սահմանված ժամկետի լրանալը, 

մուրհակատուի կողմից մուրհակի անվանական արժեքի վճարում մուրհակատիրոջը. 

8) միջնորդավորված գործունեություն` գործակալ կազմակերպության 

միջնորդային գործունեություն, որն ուղղված է Կարգով սահմանված` մուրհակի 
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վաղաժամկետ մարման դեպքում մուրհակատիրոջ կողմից գումարի օգտագործման 

նպատակայնության ապահովմանը. 

9) տոկոսային եկամուտ` մուրհակի անվանական արժեքի նկատմամբ Կարգի 

համաձայն հաշվարկվող և վճարվող տոկոսագումար: 

  

2.  ՄՈՒՐՀԱԿՆԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ  

 

4. Մուրհակի թողարկման և տրամադրման հիմքը Արցախի 

Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից 

Միջոցառման շրջանակում մուրհակի թողարկման և շահառուին տրամադրման 

վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն 

ներկայացված հայտն է: 

5. Մուրհակը թողարկվում է հինգ տարի մարման ժամկետով` 10 տոկոս 

տարեկան եկամտաբերությամբ, յուրաքանչյուրն առավելագույնը 5 000 000 ՀՀ դրամ 

անվանական արժեքով: Կախված աջակցության գումարի չափից` կարող են 

տրամադրվել մեկից ավելի մուրհակներ: 

6. Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի 

կառավարման կոմիտեն մուրհակատուին է ներկայացնում մուրհակի թողարկման 

հայտ` կցելով Միջոցառման շրջանակում մուրհակով աջակցություն ստացող 

շահառուի և աջակցության չափի վերաբերյալ տեղեկատվություն` համաձայն ձև N 3-ի: 

7. Մուրհակատուն թողարկում է մուրհակը և գրանցում գրանցամատյանում, 

որի պատշաճ վարման և պահպանման համար մուրհակատուի աշխատակազմի` 

քաղաքացիական ծառայողի պաշտոնի անձնագրով պատասխանատու պաշտոնատար 

անձը կրում է նյութական պատասխանատվություն:  

8. Մուրհակատուն մուրհակատիրոջը ծանուցում է մուրհակի տրամադրման 

օրվա և վայրի վերաբերյալ: 

9. Մուրհակատուն մուրհակը տրամադրում է մուրհակատիրոջը, իսկ 

վերջինիս` իրավաբանական անձ լինելու դեպքում` նրա գործադիր մարմնի 

ղեկավարին կամ նրանց կողմից նոտարական վավերացմամբ լիազորագիր 

ներկայացրած անձին: Մուրհակը ստանալու համար ներկայացվում է անձը 

հաստատող փաստաթուղթ, սույն կետում նշված դեպքերում` նաև նոտարական 

վավերացմամբ լիազորագիր և իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի 

մասին տեղեկանք` Արցախի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի 

իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից: 

 

3.  ՄՈՒՐՀԱԿՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՄԱՐՈՒՄԸ 

 

10. Տոկոսային եկամուտը հաշվարկվում է մուրհակի թողարկման օրվանից: 

11. Տոկոսային եկամուտը հաշվարկվում է մուրհակատուի կողմից 

եռամսյակային պարբերականությամբ` հետևյալ բանաձևով. 

 

, որտեղ` 

ն եռամսյակային տոկոսային եկամուտն է ՀՀ դրամով, 

Ա–ն մուրհակի անվանական արժեքն է ՀՀ դրամով, 

Օ–ն տվյալ եռամսյակի օրերի քանակն է, առաջին եռամսյակի դեպքում` 

մուրհակի թողարկման օրվանից մինչև տվյալ եռամսյակի վերջին օրացուցային օրն 
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(ներառյալ) ընկած օրերի քանակը, իսկ վերջին եռամսյակի դեպքում` մինչև մուրհակի 

մարման ամսաթիվն ընկած օրերի քանակը:  

12. Մուրհակատուն մինչև յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող ամսվա 

15-ը հաշվեգրված տոկոսային եկամտի գումարը փոխանցում է գրանցամատյանում 

նշված` մուրհակատիրոջ բանկային հաշվին: 

13. Բանկային հաշվեհամարի փոփոխության դեպքում մուրհակատերը 

գրավոր դիմում է ներկայացնում մուրհակատուին` նշելով բանկային նոր 

հաշվեհամարը, որի փոփոխության մասին մուրհակատուն համապատասխան նշում է 

կատարում գրանցամատյանում: 

14. Մուրհակը կարող է մարվել մինչև սահմանված ժամկետը լրանալը` 

հետևյալ դեպքերում.  

1) Արցախի Հանրապետության տարածքում գործարար ծրագրի 

իրականացում, որի նպատակային ուղղություններն ու ծրագրին ներկայացվող 

պահանջները սահմանվում են Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և 

գյուղատնտեսության նախարարության կողմից. 

2) հարկային, վարկային և այլ կրեդիտորական պարտավորությունների 

կատարում: 

15. Մուրհակատուն գործակալ բանկի հետ կնքում է համագործակցության 

պայմանագիր, որով սահմանվում են Կարգի 14-րդ կետով սահմանված դեպքերում 

մուրհակի վաղաժամկետ մարման հետ կապված` մուրհակատուի և գործակալ բանկի` 

Կարգի 16-26-րդ կետերով սահմանված, բայց դրանցով չսահմանափակվող 

հարաբերությունները: 

16. Մուրհակատուն գործակալ բանկում բացում է բանկային հաշիվ 

(այսուհետ` մուրհակատուի հաշիվ), որի օրական մնացորդի դիմաց հաշվեգրվում է 

տոկոսագումար Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից 

դրամական միջոցների ներգրավման գործիքի տոկոսադրույքի չափով: Սույն 

ենթակետում նշված սկզբունքով ձևավորվող տարեկան տոկոսադրույքի 

փոփոխության դեպքում տոկոսադրույքի նոր չափը կիրառվում է Հայաստանի 

Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից դրամական միջոցների ներգրավման 

գործիքի համար սահմանված նոր տոկոսադրույքն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող 

ամսվա 1-ից: 

17. Գործակալ բանկն իրականացնում է միջնորդավորված գործունեություն` 

ուղղված մուրհակի վաղաժամկետ մարման` Կարգի 14-րդ կետով սահմանված 

դեպքերում մուրհակատիրոջ կողմից գումարի օգտագործման նպատակայնության 

ապահովմանը և երաշխավորում այն: Նշված գործունեության դիմաց միջնորդավճարի 

չափը և վճարման կարգը սահմանվում է մուրհակատուի և գործակալ բանկի միջև 

կնքվող համագործակցության պայմանագրով: Միջնորդավճարի չափը չի կարող 

գերազանցել մուրհակատիրոջ հաշվից վաղաժամկետ մարված մուրհակների գումարի 

1.75 տոկոսը: 

18. Մուրհակատերը նոտարական վավերացմամբ լիազորագրով լիազորում է  

գործակալ բանկին կամ հիմնադրամին Կարգի 14-րդ կետով սահմանված 

նպատակների իրականացման դեպքերում իր անունից դիմել մուրհակատուին 

վերջինիս կողմից մուրհակը վաղաժամկետ մարելու համար: 

19. Մուրհակատերը Կարգի 14-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված 

դեպքում գործակալ բանկ կամ հիմնադրամ է ներկայացնում վաղաժամկետ մարման 

ենթակա մուրհակը և գործարար ծրագիր` համաձայնեցված Արցախի 

Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարության հետ: 

Գործակալ բանկը կամ հիմնադրամը իրականացնում է վերահսկողություն գործարար 

ծրագրով նախատեսված ուղղություններով ծախսումների կատարման նկատմամբ: 

20. Գործակալ բանկը կամ հիմնադրամը մուրհակատիրոջ կողմից գործարար 

ծրագրով իրականացվելիք ծախսումները (փուլային տարբերակով իրականացվելու 

դեպքում` հերթական փուլի ծախսումները)  հիմնավորող փաստաթղթերը 
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(պայմանագիր, հաշիվ-ապրանքագիր և այլն) ամբողջական ստանալուց հետո երեք 

բանկային օրվա ընթացքում մուրհակատիրոջ կողմից ներկայացված մուրհակը և 

լիազորագիրը ներկայացնում է մուրհակատուին` ուղեկցող գրությամբ 

երաշխավորելով մուրհակի վաղաժամկետ մարվող գումարի ծախսման 

համապատասխանությունը գործարար ծրագրին: 

21. Մուրհակատուն առավելագույնը հինգ բանկային օրվա ընթացքում 

մուրհակի վաղաժամկետ մարվող գումարի չափով գումար է փոխանցում 

մուրհակատիրոջ հաշվին` այդ գումարի չափով վաղաժամկետ մարելով մուրհակը և 

դրա վերաբերյալ նշում կատարելով գրանցամատյանում:  

22. Գործարար ծրագրի ֆինանսավորումը փուլային տարբերակով 

իրականացվելու դեպքում հերթական փուլի ֆինանսավորումը չի իրականացվում, եթե 

գործակալ բանկի կամ հիմնադրամի կողմից արձանագրվում է նախորդ փուլում 

տրամադրված գումարների ոչ նպատակային օգտագործման փաստ: 

23. Կարգի 22-րդ կետով սահմանված դեպքում գործակալ բանկը կամ 

հիմնադրամը գրավոր տեղեկացնում է մուրհակատուին: Մուրհակատերը զրկվում է 

մուրհակի վաղաժամկետ մարման հետագա հնարավորությունից և կրում է ոչ 

նպատակային ծախսված գումարը վերադարձնելու պարտավորություն` համաձայն 

մուրհակատիրոջ կողմից գործակալ բանկ կամ հիմնադրամ ներկայացված դիմում-

հայտարարագրի, որի ձևը հաստատում է գործակալ բանկը (հիմնադրամը)` 

համաձայնեցնելով մուրհակատուի հետ: 

24. Մուրհակատերը Կարգի 14-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված 

դեպքում գործակալ բանկ կամ հիմնադրամ է ներկայացնում վաղաժամկետ մարման 

ենթակա մուրհակը և հետևյալ փաստաթղթերը` 

1) վարկային պարտավորությունները հավաստող փաստաթղթեր 

համապատասխան ֆինանսավարկային կազմակերպությունից.  

2) հարկային և այլ կրեդիտորական պարտավորությունները հավաստող 

փաստաթղթեր` հաստատված հարկային մարմնի կողմից: 

25.  Գործակալ բանկը կամ հիմնադրամը Կարգի 24-րդ կետով սահմանված 

համապատասխան փաստաթղթերն ամբողջական ստանալուց հետո երեք բանկային 

օրվա ընթացքում մուրհակատիրոջ կողմից ներկայացված մուրհակը և լիազորագիրը 

ներկայացնում է մուրհակատուին` ուղեկցող գրությամբ երաշխավորելով մուրհակի 

վաղաժամկետ մարվող գումարի ծախսման նպատակայնությունը: 

26. Մուրհակատուն առավելագույնը հինգ բանկային օրվա ընթացքում 

մուրհակի վաղաժամկետ մարվող գումարի չափով գումար է փոխանցում 

մուրհակատիրոջ հաշվին` այդ գումարի չափով վաղաժամկետ մարելով մուրհակը և 

դրա վերաբերյալ նշում կատարելով գրանցամատյանում: Եթե մուրհակի անվանական 

արժեքը գերազանցում է պարտավորությունների հանրագումարը, ապա 

մուրհակատիրոջ դիմումի համաձայն` մուրհակը կարող է վաղաժամկետ մարվել 

մուրհակի անվանական արժեքի չափով, իսկ տարբերության չափով գումարը, որպես 

կանխավճար, ուղղվել մուրհակատիրոջ հարկային պարտավորությունների 

կատարմանը: 

27. Հիմնադրամի միջնորդավորված գործունեության դեպքում` մուրհակատերը, 

Կարգի 24-րդ կետով սահմանված պարտավորությունների մարմանն ուղղված` իր 

հաշվից փոխանցումներն իրականացնելուն հաջորդող առնվազն երկու 

աշխատանքային օրվա ընթացքում նշված բանկային փոխանցումները հավաստող 

փաստաթղթերը ներկայացնում է հիմնադրամ: Մուրհակատիրոջ կողմից նշված 

փաստաթղթերը չներկայացվելու դեպքում` գումարների ծախսումները դիտարկվում է 

ոչ նպատակային և կիրառվում է Կարգի 23-րդ կետով սահմանված պահանջը: 

28. Վաղաժամկետ մարվող գումարը մուրհակի անվանական արժեքից փոքր 

լինելու դեպքում մուրհակատիրոջը մուրհակատուի կողմից տրամադրվում է նոր 

մուրհակ` այդ տարբերության չափին հավասար անվանական արժեքով` մարման 

վերջնաժամկետի և տարեկան եկամտաբերության պայմանների պահպանմամբ: Նոր 
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մուրհակը թողարկվում և տրամադրվում է Կարգի 7-9-րդ կետերով սահմանված 

ընթացակարգով: 

29. Մուրհակի անվանական արժեքի ամբողջ չափով վաղաժամկետ մարման 

դեպքում մուրհակը համարվում է լիովին մարված, որի մասին մուրհակատուն 

մուրհակը մարելու օրը համապատասխան նշում է կատարում գրանցամատյանում:  

30. Մուրհակի մարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել ևս հինգ տարով` 

մուրհակատիրոջ դիմումի համաձայն: 

31. Մուրհակի մարման ժամկետի երկարաձգման համար մուրհակատերը 

մարման ժամկետից առնվազն 10 օր առաջ գրավոր դիմում է ներկայացնում 

մուրհակատուին, որը դիմումը ստանալուց հետո մուրհակը թողարկում և 

տրամադրում է մուրհակատիրոջը` Կարգի 7-9-րդ կետերով սահմանված 

ընթացակարգով: 

32. Մուրհակի սահմանված ժամկետը լրանալու օրը, բացառությամբ Կարգով 

սահմանված վաղաժամկետ մարման դեպքերի, մուրհակատուն մարում է մուրհակը` 

գրանցամատյանում նշված` մուրհակատիրոջ բանկային հաշվեհամարին 

փոխանցելով մուրհակի անվանական արժեքի և դրա նկատմամբ մինչև մարման օրն 

ընկած օրերի համար հաշվեգրված, բայց չվճարված տոկոսագումարի չափով գումար, 

իսկ Կարգի 30-րդ կետով սահմանված դեպքում` Կարգի 7-9-րդ կետերով սահմանված 

ընթացակարգով մուրհակատիրոջը տրամադրում է նոր մուրհակ: 

33. Մուրհակի մարման գումարը ենթակա է փոխանցման միայն 

մուրհակատիրոջը կամ վերջինիս ժառանգին կամ իրավահաջորդին: 

34. Մուրհակատուի կողմից մուրհակի անվանական արժեքի չափով գումարը 

մուրհակատիրոջ հաշվին փոխանցելու օրը համարվում է մուրհակի մարման օր:  

35. Մուրհակի սահմանված ժամկետը լրանալիս, բացառությամբ 

մուրհակատուից անկախ պատճառներով պայմանավորված, մուրհակը չմարվելու 

դեպքում մուրհակատուն մուրհակատիրոջը վճարում է տուգանք` յուրաքանչյուր 

ժամկետանց օրվա համար մուրհակի անվանական արժեքի 0,025 տոկոսի չափով: 

Մուրհակը, մուրհակատուից անկախ պատճառներով պայմանավորված, չմարվելու 

դեպքում տոկոսային եկամտի հաշվեգրումը  դադարեցվում է: 

 

4. ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

36. Մուրհակի կորստի դեպքում մուրհակատերը դիմում է մուրհակատուին 

մուրհակի կրկնօրինակ ստանալու համար: Կրկնօրինակը թողարկվում և 

տրամադրվում է Կարգի       7-9-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգով: 

37. Կրկնօրինակ հանդիսացող մուրհակի վրա կատարվում է «Կրկնօրինակ» 

նշումը: 

38. Կրկնօրինակ հանդիսացող մուրհակի վրա` որպես մուրհակի թողարկման 

ամսաթիվ, նշվում է բնօրինակի թողարկման ամսաթիվը: 

39. Մուրհակի կրկնօրինակ տրամադրելու մասին մուրհակատուն 

համապատասխան նշում է կատարում գրանցամատյանում: 

40. Մուրհակի կրկնօրինակի տրամադրման կամ մուրհակատիրոջ դիմումի 

համաձայն մուրհակն այլ անվանական արժեքներ ունեցող մուրհակներով 

փոխարինվելու դեպքերում, մուրհակատերը վճարում է մուրհակի կրկնօրինակի կամ 

փոխարինված մուրհակների պատրաստման ծախսը` 10 000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուրի 

համար:  

41. Մուրհակը ենթակա չէ օտարման և գրավադրման: 

42. Մուրհակատուն երաշխավորում է մուրհակատիրոջ հանդեպ ստանձնած իր 

պարտավորությունների պատշաճ կատարումը, որի խախտման համար 

պատասխանատվություն է կրում Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով: 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                         Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Ձև N 1 



87 
 

Ձև N 2 
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Ձև N 3 

 

Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին 

 

Հ Ա Յ Տ N___ 

<<   >> ___________ 2021թ.                                                        ք. Ստեփանակերտ 

 

Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության կառավարության  2021թ.    

հունիսի  3-ի N 575-Ն որոշումը` գանձապետական հասարակ մուրհակներ թողարկելու 

և տրամադրելու նպատակով Ձեզ ենք ներկայացնում պետական ֆինանսական 

աջակցության միջոցառման ներքոնշյալ շահառուների և նրանց մուրհակով 

տրամադրվող աջակցության չափերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: 
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ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի  

կառավարման կոմիտեի նախագահ`   ____________________         ________________________

                                                                          (ստորագրություն)                         (անուն, ազգանուն)  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

4 հունիսի 2021թ.                                                          N 581-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  

ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐԱՆՎԱՆԵԼՈՒ, 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ  

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 3-Ի N 807-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

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

1. Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության 

աշխատակազմի ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանության 

պետական տեսչությունը և Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության 

նախարարության աշխատակազմի գյուղատնտեսական տեխնիկայի 

պետական տեսչությունը վերանվանել համապատասխանաբար Արցախի 

Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարության 

աշխատակազմի ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանության 

պետական տեսչություն և Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և 

գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի գյուղատնտեսական 

տեխնիկայի պետական տեսչություն: 

2. Հաստատել՝ 

1) Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության 

նախարարության աշխատակազմի ջրային համակարգերի օգտագործման և 

պահպանության պետական տեսչության կանոնադրությունը՝ համաձայն N 1 

հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության 

նախարարության աշխատակազմի գյուղատնտեսական տեխնիկայի 

պետական տեսչության կանոնադրությունը՝ համաձայն N 2 հավելվածի:

  

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 

թվականի դեկտեմբերի 3-ի «Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության 

նախարարության աշխատակազմի ջրային համակարգերի օգտագործման և 

պահպանության պետական տեսչություն ստեղծելու, Արցախի 

Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի 

ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանության պետական 

տեսչության ու Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության 

նախարարության աշխատակազմի գյուղատնտեսական տեխնիկայի 

պետական տեսչության կանոնադրությունները հաստատելու և Lեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հունիսի 22-ի 

N 243 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 807-Ն որոշման 

(այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) ուժը կորցրած ճանաչել որոշման 2-րդ կետի 1-ին և 2-րդ 

ենթակետերը. 
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2) ուժը կորցրած ճանաչել որոշմամբ հաստատված N 1 և N 2 

հավելվածները: 

4. 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 հունիսի 4-ի N 581-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ 

  

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության 

նախարարության (այսուհետ` նախարարություն) աշխատակազմի ջրային 

համակարգերի օգտագործման և պահպանության պետական տեսչությունը 

(այսուհետ` տեսչություն) նախարարության աշխատակազմի առանձնացված 

ստորաբաժանում է, որն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված 

դեպքերում իրականացնում է վերահսկողական գործառույթներ և կիրառում 

պատասխանատվության միջոցներ ջրային համակարգերի բնագավառում` հանդես 

գալով Արցախի Հանրապետության անունից: 

2. Տեսչությունն ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա գործունեությունը 

դադարեցվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: 

Տեսչությունը գործում է իր կանոնադրության համաձայն, որը, Արցախի  

Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարի (այսուհետ` 

նախարար) ներկայացմամբ, հաստատում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը: 

3. Տեսչության լիազորությունները սահմանվում են Արցախի Հանրապետության 

օրենքներով, Արցախի  Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով և 

կարգադրություններով, Արցախի  Հանրապետության կառավարության որոշումներով, 

ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և սույն 

կանոնադրությամբ: 

4. Տեսչությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան: 

5. Տեսչությունը Արցախի  Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված 

դեպքերում իրավունք ունի Արցախի Հանրապետության անունից ձեռք բերել և 

իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել 

պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ 

պատասխանող: 

6. Տեսչությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և 

նախարարության հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և 

անհատականացման այլ միջոցներ: 

  

2. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

7. Տեսչության նպատակներն ու խնդիրներն են` 

1) պետական սեփականություն հանդիսացող ջրային համակարգերի 

շահագործման ու պահպանման բնականոն պայմանների ապահովումը և 

վերահսկողության իրականացումը. 

2) պետական սեփականություն հանդիսացող ջրային համակարգերի անվտանգ 

և անխափան օգտագործման ու պահպանման պայմանների ապահովումը և 

վերահսկողության իրականացումը: 

  

3. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

8. Տեսչությունն իր նպատակների ու խնդիրների իրականացման համար 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերահսկողություն 

է իրականացնում` 

1) ջրային համակարգերի օգտագործման թույլտվությամբ նախատեսված 

պահանջների նկատմամբ. 
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2) ջուրը՝ ջրամատակարարման և ջրօգտագործման կանոնների խախտմամբ 

օգտագործելու (այդ թվում՝ ինքնակամ օգտագործելու), ջուրն անտնտեսվար 

օգտագործելու, ինքնակամ հիդրոտեխնիկական շինարարական աշխատանքներ 

կատարելու նկատմամբ (ջրային համակարգերի մասով). 

3) ջրային համակարգերը և հարմարանքները, այդ թվում՝ ջրամատակարարման 

համակարգերի, բազմաբնակարան շենքերի մուտքագծերի, բնակարանների ու 

անհատական բնակելի տների ջրաչափերը, չափիչ-կարգավորիչ սարքերը վնասելու, 

չկապարակնքելու, կապարակնիքները փոխելու (կեղծելու) կամ դիտավորյալ պոկելու, 

օգտագործման կանոնները խախտելու նկատմամբ. 

4) ջրամատակարարման, ջրահեռացման և ոռոգման ջրի մատակարարման 

պայմանագրերի առկայության և դրանցով ստանձնած պայմանագրային 

պարտավորությունների կատարման նկատմամբ. 

5) ջրային համակարգերի սանիտարական պահպանման և անօտարելի 

գոտիները խախտելու նկատմամբ. 

6) արտակարգ իրավիճակ առաջացնող հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների 

անվտանգության նորմերը խախտելու կամ դրանց ցուցանիշները նվազեցնելու 

նկատմամբ. 

7) առանց ջրային համակարգերի օգտագործման թույլտվության ջրային 

համակարգերն օգտագործելու, ջրային համակարգերի օգտագործման թույլտվության 

պայմանների խախտմամբ ջրային համակարգերն օգտագործելու նկատմամբ. 

8) ջրային համակարգերի վիճակի վրա ազդող ինքնակամ աշխատանքներ 

կատարելու նկատմամբ. 

9) հանգստի և սպորտի համար ջրային ռեսուրսներից օգտվելու կանոնները 

(պայմանները) խախտելու նկատմամբ (ջրային համակարգերի մասով). 

10) ջրային համակարգերի պահպանման անվտանգ և արդյունավետ 

շահագործման նկատմամբ. 

11) մատակարարվող ջրի հաշվառման և իրացման նկատմամբ: 

9. Տեսչությունը ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանության հետ 

կապված իրավահարաբերությունների սուբյեկտների մոտ իրականացնում է 

տեսչական ստուգումներ: 

10. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով սահմանված 

կարգով տեսչությունը հայտնաբերված ապօրինությունների և խախտումների 

վերաբերյալ իրականացնում է վարչական վարույթ և հետագայում դրանց 

կանխարգելման նպատակով կիրառում համապատասխան միջոցներ, այդ թվում՝ 

նախազգուշացում, զգուշացում, չափիչ-կարգավորիչ սարքավորումների 

կապարակնքում, և սահմանված կարգով տալիս հանձնարարականներ: 

11. Տեսչությունն իրականացնում է նաև Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով նախարարությանը վերապահված 

վերահսկողական բնույթի այլ գործառույթներ։ 

 

4. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

 12. Տեսչությունը կառավարում և նրա գործունեությունը համակարգում է 

նախարարը: 

13. Տեսչությունը ղեկավարում է տեսչության պետը, որը պաշտոնի նշանակվում 

և պաշտոնից ազատվում է «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքով 

սահմանված կարգով: Տեսչության պետն ի պաշտոնե Արցախի Հանրապետության 

ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանության գլխավոր պետական տեսուչն 

է: 

14. Տեսչության պետն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքներով, 

նախարարության և սույն կանոնադրություններով, ինչպես նաև այլ իրավական 

ակտերով ու Արցախի  Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: 

15. Տեսչության պետը պատասխանատու է ջրային համակարգերի 

օգտագործման և պահպանության բնագավառում վերահսկողական գործառույթների 

իրականացման ու պատասխանատվության միջոցների կիրառման, ինչպես նաև 

դրանց` Արցախի Հանրապետության օրենքներին և այլ իրավական ակտերին 

համապատասխանության համար: 

16. Տեսչության պետը հաշվետու է նախարարին, տեսչության գործունեությունը 

համակարգող նախարարի համապատասխան տեղակալին (այսուհետ՝ 
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համապատասխան տեղակալ), իսկ «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքով 

նախատեսված դեպքերում` նաև նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին: 

17. Տեսչության պետը` 

1) ղեկավարում է տեսչության ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է 

տեսչության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար. 

2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված 

գործունեության բնագավառի նպատակների ու խնդիրների վերաբերյալ 

առաջարկություններ է ներկայացնում նախարարին կամ համապատասխան 

տեղակալին. 

3) իր իրավասության սահմաններում արձակում է կարգադրություններ և տալիս 

ցուցումներ ու հանձնարարականներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Արցախի 

Հանրապետության և տեսչության անունից, ինչպես նաև տալիս է տեսչության անունից 

հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով. 

4) իր իրավասության սահմաններում նախարարության աշխատակազմի 

ղեկավարին ներկայացնում է առաջարկություններ տեսչության աշխատողների 

նկատմամբ խրախուսանքի կամ կարգապահական տույժի միջոցների կիրառման 

վերաբերյալ. 

5) նախարարին կամ համապատասխան տեղակալին պարբերաբար 

ներկայացնում է տեղեկատվություն տեսչության կողմից իրականացվող 

աշխատանքների ընթացքի մասին. 

6) ապահովում է նախարարի, համապատասխան տեղակալի ցուցումների և 

հանձնարարականների կատարումը և արդյունքների մասին տեղեկացնում նրանց. 

7) սահմանում է տեսչության մասնագետների իրավասությունները. 

8) լսում է տեսչության մասնագետների գործունեության մասին 

հաշվետվությունները, քննարկում դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները. 

9) վերահսկողություն է իրականացնում տեսչության մասնագետների 

օգտագործմանը հանձնված պետական սեփականության նկատմամբ. 

10) նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ տեսչության 

կառուցվածքի և աշխատողների թվի, ինչպես նաև` խորհրդակցական մարմիններ 

ստեղծելու վերաբերյալ. 

11) նախարարին կամ համապատասխան տեղակալին պարբերաբար 

ներկայացնում է տեղեկատվություն տեսչության կողմից իրականացվող 

աշխատանքների ընթացքի մասին. 

12) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական 

կառավարման, տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների հետ. 

13) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

18. Տեսչության պետի բացակայության դեպքում այդ պաշտոնը զբաղեցնում է 

տվյալ պաշտոնի անձնագրով նախատեսված` փոխարինող քաղաքացիական 

ծառայողը` «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքով սահմանված կարգով: 

  

5. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

 

19. Օրենքով, այլ իրավական ակտերով, նախարարության և սույն 

կանոնադրությամբ տեսչությանը վերապահված լիազորությունների լիարժեք և 

արդյունավետ իրականացումը, ինչպես նաև քաղաքացիական 

իրավահարաբերություններին նրա մասնակցությունն ապահովում է նախարարության 

աշխատակազմը: 

20. Տեսչության աշխատողները քաղաքացիական ծառայողներ են: 

21. Տեսչության վերակազմակերպման ու նրա գործունեության դադարեցման 

կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով և այլ իրավական ակտերով: 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                         Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված  N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի հունիսի 4-ի N 581-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  

ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

 1. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության 

նախարարության (այսուհետ` նախարարություն) աշխատակազմի 

գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչությունը (այսուհետ` տեսչություն) 

նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանում է, որը Արցախի  

Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում իրականացնում է 

վերահսկողական գործառույթներ և կիրառում պատասխանատվության միջոցներ 

գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման բնագավառում` հանդես գալով 

Արցախի  Հանրապետության անունից: 

2. Տեսչությունն ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա գործունեությունը 

դադարեցվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: 

Տեսչությունը գործում է իր կանոնադրության համաձայն, որը, Արցախի  

Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարի (այսուհետ` 

նախարար) ներկայացմամբ, հաստատում է Արցախի  Հանրապետության 

կառավարությունը: 

3. Տեսչության լիազորությունները սահմանվում են Արցախի  Հանրապետության 

օրենքներով, Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով և 

կարգադրություններով, Արցախի  Հանրապետության կառավարության որոշումներով, 

ինչպես նաև Արցախի  Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և սույն 

կանոնադրությամբ: 

4. Տեսչությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի  

Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան: 

5. Տեսչությունը Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ կամ այլ 

իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում իրավունք ունի Արցախի 

Հանրապետության անունից ձեռք բերել և իրականացնել գույքային և անձնական ոչ 

գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ 

որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

6. Տեսչությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և 

նախարարության հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և 

անհատականացման այլ միջոցներ: 

 

2. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

7. Տեսչության նպատակներն ու խնդիրներն են` 

1) Արցախի Հանրապետության տարածքում գյուղատնտեսական տեխնիկայի և 

տրակտորային կցանքների պետական հաշվառումն ու միասնական համարանիշների 

ապահովումը. 

2) գյուղատնտեսական տեխնիկայի վարման իրավունքի փաստաթղթերի 

ապահովումը. 

3) գյուղատնտեսական տեխնիկայի տեխնիկական վիճակի ու անվտանգ 

շահագործման կանոնների վերահսկումը: 

  

3. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

8. Տեսչությունն իր նպատակների ու խնդիրների իրականացման համար 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է` 
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1) պետական համարանիշների և տեխնիկական վկայագրերի ու կտրոնների, 

ինչպես նաև տրակտորների վարման իրավունքի վկայականների պատվիրում, 

ձեռքբերում ու տրամադրում. 

2) գյուղատնտեսական տեխնիկայի և տրակտորային կցանքների առկա քանակի 

և սարքինության հաշվառում. 

3) գյուղատնտեսական տեխնիկա վարելու իրավունք տալու նպատակով 

քննությունների ընդունում և տրակտորիստ-մեքենավարի (տրակտորիստի) 

վկայականի տրամադրում. 

4) գյուղատնտեսական տեխնիկայի տեխնիկական վիճակի ու անվտանգ 

շահագործման կանոնների պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն: 

  

4. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

9. Տեսչությունը կառավարում և նրա գործունեությունը համակարգում է 

նախարարը: 

10. Տեսչությունը ղեկավարում է տեսչության պետը, որը պաշտոնի նշանակվում 

և պաշտոնից ազատվում է «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքով 

սահմանված կարգով: Տեսչության քաղաքացիական ծառայող հանդիսացող 

աշխատողները հանդիսանում են գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական 

տեսուչներ: 

11. Տեսչության պետն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի  Հանրապետության օրենքներով, 

նախարարության և սույն կանոնադրություններով, ինչպես նաև այլ իրավական 

ակտերով ու Արցախի  Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: 

12. Տեսչության պետը պատասխանատու է գյուղատնտեսական տեխնիկայի 

տեխնիկական շահագործման կանոնների և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների 

պահպանման նկատմամբ վերահսկողական գործառույթների իրականացման ու 

պատասխանատվության միջոցների կիրառման, ինչպես նաև դրանց` Արցախի 

Հանրապետության օրենքներին և այլ իրավական ակտերին համապատասխանության 

համար: 

13. Տեսչության պետը հաշվետու է նախարարին, տեսչության գործունեությունը 

համակարգող նախարարի համապատասխան տեղակալին (այսուհետ՝ 

համապատասխան տեղակալ), իսկ «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքով 

նախատեսված դեպքերում` նաև նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին: 

14. Տեսչության պետը` 

1) ղեկավարում է տեսչության ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է 

տեսչության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար. 

2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված 

գործունեության բնագավառի նպատակների ու խնդիրների վերաբերյալ 

առաջարկություններ է ներկայացնում նախարարին կամ նրա համապատասխան 

տեղակալին. 

3) իր իրավասության սահմաններում արձակում է կարգադրություններ և տալիս 

ցուցումներ ու հանձնարարականներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Արցախի 

Հանրապետության և տեսչության անունից, ինչպես նաև տալիս է տեսչության անունից 

հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով 

լիազորագրեր. 

4) իր իրավասության սահմաններում նախարարության աշխատակազմի 

ղեկավարին ներկայացնում է առաջարկություններ տեսչության աշխատողների 

նկատմամբ խրախուսանքի կամ կարգապահական տույժի միջոցների կիրառման 

վերաբերյալ. 

5) նախարարին կամ համապատասխան տեղակալին պարբերաբար 

ներկայացնում է տեղեկատվություն տեսչության կողմից իրականացվող 

աշխատանքների ընթացքի մասին. 

6) ապահովում է նախարարի, համապատասխան տեղակալի ցուցումների և 

հանձնարարականների կատարումը և արդյունքների մասին տեղեկացնում նրանց. 

7) սահմանում է տեսչության մասնագետների իրավասությունները. 

8) լսում է տեսչության մասնագետների գործունեության մասին 

հաշվետվությունները, քննարկում դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները. 

9) վերահսկողություն է իրականացնում տեսչության մասնագետների 

օգտագործմանը հանձնված պետական սեփականության նկատմամբ. 
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10) նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ տեսչության 

կառուցվածքի և աշխատողների թվի, ինչպես նաև` խորհրդակցական մարմիններ 

ստեղծելու վերաբերյալ. 

11) նախարարին կամ համապատասխան տեղակալին պարբերաբար 

ներկայացնում է տեղեկատվություն տեսչության կողմից իրականացվող 

աշխատանքների ընթացքի մասին. 

12) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական 

կառավարման, տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների հետ. 

13) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

15. Տեսչության պետի բացակայության դեպքում այդ պաշտոնը զբաղեցնում է 

տվյալ պաշտոնի անձնագրով նախատեսված` փոխարինող քաղաքացիական 

ծառայողը` «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքով սահմանված կարգով: 

 

5. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

 

16. Օրենքով, այլ իրավական ակտերով, նախարարության և սույն 

կանոնադրությամբ տեսչությանը վերապահված լիազորությունների լիարժեք և 

արդյունավետ իրականացումը, ինչպես նաև քաղաքացիական 

իրավահարաբերություններին նրա մասնակցությունն ապահովում է նախարարության 

աշխատակազմը: 

17. Տեսչության աշխատողները քաղաքացիական ծառայողներ են: 

18. Տեսչության վերակազմակերպման ու նրա գործունեության դադարեցման 

կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով և այլ իրավական ակտերով: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                         Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

4 հունիսի 2021թ.                                                          N 582-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՕԳՈՍՏՈՍԻ 3-Ի N 644-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 2018 թվականի 

օգոստոսի 3-ի «Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության 

աշխատակազմի անասնաբուժության տեսչության, սննդամթերքի 

անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի 

բուսասանիտարիայի տեսչության և սննդամթերքի անվտանգության 

պետական ծառայության աշխատակազմի սննդամթերքի անվտանգության, 

որակի և օպերատիվ հսկողության տեսչության կանոնադրությունները 

հաստատելու մասին» N 644-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումները և 

փոփոխությունները. 

1) վերնագրում՝ 

ա. «ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ» բառերից առաջ լրացնել «, ՇՈՒԿԱՅԻ 

ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ» բառերը, 

բ. «ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԻԱՅԻ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ» բառերից հետո «ԵՎ» բառը 

փոխարինել «,» կետադրական նշանով, 

գ. «ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ» բառերից հետո լրացնել «ԵՎ 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ, ՇՈՒԿԱՅԻ ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ 

ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ՇՈՒԿԱՅԻ ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ» 

բառերը.  

2) 1-ին կետի՝ 

ա. 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերում և 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով 

հաստատված համապատասխանաբար N 1, N 2 և N 3 հավելվածների 1-ին 

կետերում «պետական ծառայության» բառերից առաջ լրացնել «, շուկայի և 

սպառողների շահերի պաշտպանության» բառերը, 

բ. 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով հաստատված համապատասխա-

նաբար N 1,  N 2 և N 3 հավելվածների վերնագրերում «ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ» բառերից առաջ լրացնել «, ՇՈՒԿԱՅԻ ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ 

ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ» բառերը, 

գ. 3-րդ ենթակետում «:» կետադրական նշանը փոխարինել «.» 

կետադրական նշանով, 

դ. 3-րդ ենթակետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4-րդ 

ենթակետ՝ 

«4) Սննդամթերքի անվտանգության, շուկայի և սպառողների շահերի 

պաշտպանության պետական ծառայության աշխատակազմի շուկայի և 

սպառողների շահերի պաշտպանության տեսչության կանոնադրությունը՝ 

համաձայն  N 4  հավելվածի:». 

3) լրացնել նոր՝ N 4 հավելված՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
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«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ա.  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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Հավելված   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի հունիսի 4-ի N 582-Ն որոշման 

 

«Հավելված N 4 

                                                      Արցախի Հանրապետության կառավարության  

                                        2018 թվականի  օգոստոսի 3-ի N 644-Ն որոշման 

 

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ, ՇՈՒԿԱՅԻ ԵՎ 

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ  

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ  

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության 

նախարարության սննդամթերքի անվտանգության, շուկայի և սպառողների շահերի 

պաշտպանության պետական ծառայության (այսուհետ` Ծառայություն) 

աշխատակազմի շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանության տեսչությունը 

(այսուհետ` Տեսչություն) Ծառայության աշխատակազմի առանձնացված 

ստորաբաժանում է, որն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ Ծառայությանը 

վերապահված ոչ պարենային արտադրանքների, ապրանքների (աշխատանքների, 

ծառայությունների, բացառությամբ հանրային սննդի կազմակերպություններում 

մատուցվող ծառայությունների) տեխնիկական կանոնակարգերով և 

ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված պահանջների 

պահպանման, թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք մետաղներից պատրաստված 

իրերի մասնագիտացված, այդ թվում` մանրածախ առուվաճառքի և դրանցով 

գործարքների իրականացման, համապատասխանության գնահատման և չափումների 

միասնականության ապահովման, սպառողների իրավունքների պաշտպանության 

բնագավառներում իրականացնում է վերահսկողական գործառույթներ և կիրառում 

պատասխանատվության միջոցներ` հանդես գալով Արցախի Հանրապետության 

անունից: 

2. Տեսչությունն ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա գործունեությունը 

դադարեցվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: 

Տեսչությունը գործում է իր կանոնադրության համաձայն, որը հաստատում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը: 

3. Տեսչության լիազորությունները սահմանվում են Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքներով, Ծառայության և սույն 

կանոնադրությամբ, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերով և Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: 

4. Տեսչությունն իր գործունեությունը կազմակերպում և իրականացնում է 

աշխատանքային ծրագրերով: 

5. Տեսչությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան: 

6. Տեսչությունն օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով նախատեսված 

դեպքերում իրավունք ունի Արցախի Հանրապետության անունից ձեռք բերել և 

իրականացնել գույքային ու անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել 

պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ 

պատասխանող: 

7. Տեսչությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և 

Ծառայության հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ ու 

անհատականացման այլ միջոցներ: 

 

2. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
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8. Տեսչության նպատակները և խնդիրներն են՝ 

1) ոչ պարենային արտադրանքների, ապրանքների (աշխատանքների, 

ծառայությունների` բացառությամբ հանրային սննդի կազմակերպություններում 

մատուցվող ծառայությունների) անվտանգության ապահովումը. 

2) սպառողների իրավունքների պաշտպանությունը.  

3) տեխնիկական կանոնակարգերով և ստանդարտացման նորմատիվ 

փաստաթղթերով սահմանված պահանջների խախտումների կանխարգելումը և 

վերացումը. 

4) պետական չափագիտական վերահսկողության ոլորտում չափագիտական 

կանոնների և նորմերի խախտումների բացահայտումը և դրանց կանխարգելումը և 

վերացումը, չափումների ոչ հավաստի արդյունքների բացասական հետևանքներից 

սպառողների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը: 

 

3. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

9. Տեսչությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է 

հետևյալ գործառույթները` 

1) ապրանքն արտադրելու, իրացնելու, պահելու, շահագործելու, փոխադրելու և 

օգտահանելու, ինչպես նաև ծառայություններ (բացառությամբ հանրային սննդի 

կազմակերպություններում մատուցվող ծառայությունների) մատուցելու, 

աշխատանքներ կատարելու փուլերում տեխնիկական կանոնակարգերով և 

ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված պահանջների 

պահպանման նկատմամբ պետական վերահսկողության իրականացում. 

2) պետական չափագիտական վերահսկողության ոլորտներում չափման 

միջոցների արտադրության, տեղակայման, շահագործման, պահպանման և նորոգման, 

չափումների կատարման մեթոդիկաների, էտալոնների և աշխատանքային չափման 

միջոցների վիճակի, կիրառման և չափագիտական կանոնների ու նորմերի 

պահպանման, ինչպես նաև իրացվող փաթեթավորված, չափածրարված ապրանքների 

նկատմամբ պետական չափագիտական վերահսկողության իրականացում. 

3) շուկայում իրականացվող ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների 

հիման վրա ռիսկային ոչ պարենային արտադրանքների, ապրանքների 

(աշխատանքների, ծառայությունների, բացառությամբ հանրային սննդի 

կազմակերպություններում մատուցվող ծառայությունների) վերաբերյալ տվյալները 

տեղեկատվական բազայում հավաքագրում, մշակում, ամփոփում, հանրության 

իրազեկում. 

4) ոչ պարենային արտադրանքների, ապրանքների (աշխատանքների, 

ծառայությունների) հետ կապված` մարդու կյանքի, առողջության, շրջակա միջավայրի 

վրա վնասակար ազդեցության դիտարկումների (մոնիթորինգ), 

ուսումնասիրությունների և ստուգումների իրականացում. 

5) սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում վերահսկողության 

իրավասություններ ունեցող պետական կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների կողմից հայտնաբերված ռիսկային ոչ պարենային 

արտադրանքների, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների, 

բացառությամբ հանրային սննդի կազմակերպություններում մատուցվող 

ծառայությունների) վերաբերյալ տվյալների ստացում. 

6) Արցախի Հանրապետությունում արտադրվող, ներմուծվող և իրացվող 

ապրանքների մասին սպառողներին պատշաճ, ստույգ տեղեկատվության 

տրամադրման նկատմամբ պետական վերահսկողության իրականացում. 

7) ոչ պարենային արտադրանքների, ապրանքների (աշխատանքների, 

ծառայությունների, բացառությամբ հանրային սննդի կազմակերպություններում 

մատուցվող ծառայությունների) տեխնիկական կանոնակարգերով և 

ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված պահանջների 

պահպանման, օրենսդրական չափագիտության, ինչպես նաև սպառողների 

իրավունքների պաշտպանության բնագավառներում խախտում թույլ տված 

տնտեսավարող սուբյեկտների նկատմամբ համապատասխան 

պատասխանատվության միջոցների, այդ թվում` վարչական պատասխանատվության 

կիրառում. 
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8) թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի 

մասնագիտացված, այդ թվում` մանրածախ առուվաճառքի տարածքներում 

թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգի և հարգադրոշմի 

համապատասխանության, ինչպես նաև «Թանկարժեք մետաղների մասին» օրենքով 

սահմանված պահանջների ու պայմանների պահպանման նկատմամբ 

վերահսկողության իրականացում. 

9) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում 

տնտեսավարող սուբյեկտներից հաշվետվությունների, տեղեկությունների ընդունում և 

ամփոփում. 

10) սպառողների անորոշ շրջանակի իրավունքների խախտումներին ուղղված 

ուսումնասիրությունների իրականացում, տվյալների հավաքագրում, դրանց հիման 

վրա կայացված վերլուծությունների արդյունքների հրապարակում և օրենսդրությամբ 

վերապահված իրավասությունների շրջանակներում միջոցառումների իրականացում. 

11) շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանության ոլորտին առնչվող 

իրավական ակտերի նախագծերի մշակում. 

12) Արցախի Հանրապետության կառավարությունից, նախարարություններից և 

այլ մարմիններից ստացված օրենքների, իրավական այլ ակտերի նախագծերի 

վերաբերյալ կարծիքների տրամադրում. 

13) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, ինչպես նաև Ծառայության և 

սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված այլ լիազորությունների իրականացում:  

 

 4. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

10. Տեսչությունը կառավարում է Ծառայության պետը: Տեսչության անմիջական 

ղեկավարումն իրականացնում է Տեսչության պետը, որը պաշտոնի նշանակվում և 

պաշտոնից ազատվում է «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքով 

սահմանված կարգով: 

11. Տեսչության պետն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքներով, 

Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարության 

կանոնադրությամբ և սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերով 

և Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: 

12. Տեսչության պետը պատասխանատու է շուկայում ոչ պարենային 

ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների, բացառությամբ հանրային սննդի 

կազմակերպություններում մատուցվող ծառայությունների) համապատասխանության 

հավաստման, չափումների միասնականության ապահովման և սպառողների 

իրավունքների պաշտպանության բնագավառներում վերահսկողական 

գործառույթների իրականացման, ինչպես նաև դրանց՝ օրենքներին և այլ իրավական 

ակտերին համապատասխանության համար: 

13. Տեսչության պետը հաշվետու է Ծառայության պետին, իսկ «Քաղաքացիական 

ծառայության մասին» օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ նաև Ծառայության 

աշխատակազմի ղեկավարին: 

14. Տեսչության պետը` 

1) կազմակերպում, ծրագրում, համակարգում, ղեկավարում և վերահսկում է 

Տեսչության ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է Տեսչության առջև դրված 

խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար. 

2) կատարում է Ծառայության կողմից վարվող քաղաքականության մասով՝ 

Ծառայության պետի, իսկ քաղաքացիական ծառայության ղեկավարման և 

կազմակերպման մասով՝ աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարականները. 

3) ապահովում է Ծառայության պետի հրամանների և ցուցումների, 

հանձնարարականների և առաջադրանքների կատարումը և արդյունքների մասին 

տեղեկացնում է Ծառայության պետին. 

4) ներկայացնում է առաջարկություններ Ծառայության պետին՝ Տեսչության 

առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար օրենքով, այլ 

իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված գործունեության 

բնագավառի, նպատակների ու խնդիրների վերաբերյալ.  

5) իր իրավասության սահմաններում Տեսչության աշխատողներին տալիս է 

համապատասխան հանձնարարականներ և ցուցումներ.   

6) իր իրավասության սահմաններում Ծառայության աշխատակազմի 

ղեկավարին ներկայացնում է առաջարկություններ Տեսչության աշխատողների 
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նկատմամբ խրախուսանքի կամ կարգապահական տույժի միջոցների կիրառման 

վերաբերյալ. 

7) իր լիազորությունների սահմաններում համագործակցում է պետական 

կառավարման, տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների հետ. 

8) Ծառայության պետին ներկայացնում է առաջարկություններ Տեսչության 

կառուցվածքի և աշխատողների թվի, ինչպես նաև Տեսչության խորհրդակցական 

մարմիններ ստեղծելու վերաբերյալ. 

9) Ծառայության պետին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն 

Տեսչության կողմից իրականացվող աշխատանքների ընթացքի մասին. 

10) Ծառայության և սույն կանոնադրության համապատասխան սահմանում է 

Տեսչության աշխատողների իրավասությունները. 

11) լսում է Տեսչության աշխատողների գործունեության մասին 

հաշվետվությունները, քննարկում դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները. 

12) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` իր 

իրավասության սահմաններում և օրենքով նախատեսված դեպքերում կիրառում է 

պատասխանատվության միջոցներ. 

13) պատասխանատվություն է կրում օրենքների, այլ իրավական ակտերի 

պահանջները, իրեն վերապահված լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ 

կատարելու, կամ վերազանցելու, ինչպես նաև Տեսչության առջև դրված խնդիրները և 

տրված  հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար. 

14) իրականացնում է օրենքով, այլ  իրավական ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ  նախատեսված այլ լիազորություններ: 

15. Տեսչության պետի բացակայության կամ պաշտոնական 

պարտականությունների կատարման ժամանակավոր անհնարինության հարցը 

կարգավորվում է «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքին 

համապատասխան: 

 

5. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

 

16. Օրենքով, այլ իրավական ակտերով, Ծառայության և սույն 

կանոնադրությամբ Տեսչությանը վերապահված լիազորությունների լիարժեք և 

արդյունավետ իրականացումը, ինչպես նաև քաղաքացիական 

իրավահարաբերություններին նրա մասնակցությունն ապահովում է Ծառայության 

աշխատակազմը: 

17. Տեսչության աշխատողները քաղաքացիական ծառայողներ են: 

18. Տեսչության վերակազմակերպման ու նրա գործունեության դադարեցման 

կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով և այլ իրավական ակտերով:»: 

 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                         Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

4 հունիսի 2021թ.                                                          N 583-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 23-Ի N 607-Ն ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 26-Ի 

 N 320-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ 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 2011 

թվականի օգոստոսի 23-ի «Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների 

հաշվառման կարգը հաստատելու մասին» N 607-Ն որոշման 1-ին կետում 

կատարել հետևյալ փոփոխությունները.  

1) 1-ին ենթակետով հաստատված N 1 հավելվածի 3-րդ կետում 

«Արցախի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և 

զբոսաշրջության նախարարությունը» բառերը փոխարինել «Արցախի 

Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարությունը» 

բառերով. 

2) 3-րդ ենթակետով հաստատված N 3 հավելվածը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 հավելվածի: 

2.  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 

թվականի մայիսի 26-ի «Զբոսաշրջային գործունեությամբ զբաղվող 

սուբյեկտների հաշվառման կարգը սահմանելու մասին» N 320-Ն որոշման 1-ին 

կետով սահմանված հավելվածում (այսուհետ՝ հավելված) կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները. 

1) հավելվածի 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝  

«3. Զբոսաշրջային գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտներին 

հաշվառում է Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և 

գյուղատնտեսության նախարարությունը (այսուհետ՝ հաշվառող մարմին)՝ 

Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարի 

հրամանով ստեղծված հանձնաժողովի միջոցով, զբոսաշրջային 

գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների հաշվառման կարգին 

համապատասխան:». 

2) հավելվածով սահմանված ձև N 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 

համաձայն N 2 հավելվածի:  

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 հունիսի 4-ի N 583-Ն որոշման 

 

«Հավելված N 3 

                                                       ԼՂՀ կառավարության 

«23» օգոստոսի 2011թ. N 607-Ն որոշման 

 

 

 
  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

  

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ 

№_____________ 

___________________________________ 
հաշվառված հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի անվանումը, 

հյուրանոցային ծառայություններ մատուցող անձի անվանումը և 

իրավաբանական հասցեն) 

 

Տրված է` «______» _______________ 201__ թ 

  

ՀԱՇՎԱՌՈՂ ՄԱՐՄՆԻ 

ՂԵԿԱՎԱՐ _____________ 
                                        (ստորագրությունը) 

_____________________________ 
          (անուն, ազգանուն)   

Կ.Տ. 

MINISTRY OF ECONOMY AND 

 AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF 

ARTSAKH 
  

 

Registration certificate 
№________________ 

 

___________________________________ 
(name of the registrated hotel object, name and the  

hotel service provider) 

 

 

 Issued by “______” _______________ 201__ 
  

THE HEAD OF THE REGISTRATION 

BODY _______________ 
                                             (signature) 

 ________________________________ 

         (first name, last  name)  
    

S.P.»:  

 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                         Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի հունիսի 4-ի N 583-Ն որոշման 

 

«Ձև N 2 

Զբոսաշրջային գործունեությամբ զբաղվող 

 սուբյեկտների հաշվառման կարգի 
 
 

 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

  

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ  

ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ  

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՄԲ  

ԶԲԱՂՎՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ 

№_____________ 

 

______________________________________         
(հաշվառված զբոսաշրջային գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտի                               

գործունեության տեսակը, անվանումը) 

 

Տրված է` «______» _______________ 201__ թ 

  

ՀԱՇՎԱՌՈՂ ՄԱՐՄՆԻ 

ՂԵԿԱՎԱՐ ___________________ 

                       (ստորագրությունը) 

_____________________________ 
                                   (անուն, ազգանուն)   

Կ.Տ. 

MINISTRY OF ECONOMY AND 

AGRICULTURE OF THE REPUBLIC  

OF ARTSAKH 

 

  

REGISTRATION CERTIFICATE                         

OF THE SUBJECT ENGAGED 

 IN TOURISM ACTIVITIES 

 

№________________ 

 

__________________________________                          
(the name and the type of activities of the  

registered subject engaged in tourism activities) 

 

 Issued on “______” _______________ 201__ 

  

THE HEAD OF THE REGISTRATION 

BODY ____________________ 
                                             (signature) 

 _______________________________ 

         (first name, last  name)  

  

  S.P.»:  

 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                         Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

4 հունիսի 2021թ.                                                          N 588-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

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

փետրվարի 26-ի «Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական 

բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 145-Ն որոշմամբ 

սահմանված  N 2 հավելվածի N 1 աղյուսակի և N 3 հավելվածի ցուցանիշ-

ներում 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 

մայիսի 26-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ա.  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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Հավելված N 1  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի հունիսի 4-ի N 588-Ն որոշման 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 

26-Ի N 145-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  N1 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`  
- 2,270,000.0 439,000.0 - 

11       
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ 

ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ 
- 2,270,000.0 439,000.0 - 

  1     

Պետական բյուջեի և 

համայնքների պահուստային 

ֆոնդեր 

- 700,000.0 400,000.0 - 

    1   
Պետական բյուջեի 

պահուստային ֆոնդ 
- 700,000.0 400,000.0 - 

      01 
Պետական բյուջեի 

պահուստային ֆոնդ 
- 700,000.0 400,000.0 - 

        ԱՀ կառավարություն  
 

700,000.0 400,000.0 
 

  2     Այլ ծախսեր - 1,570,000.0 39,000.0 - 

    1   Այլ ծրագրեր - 1,570,000.0 39,000.0 - 

      02 Կապիտալ ներդրումներ - 1,500,000.0 - - 

        
ԱՀ քաղաքաշինության 

նախարարություն 
- 1,500,000.0 - - 

      05 Գույքի գնման ծախսեր - 70,000.0 39,000.0 - 

        ԱՀ կառավարություն  - 70,000.0 39,000.0 - 

 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                         Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի հունիսի 4-ի N 588-Ն որոշման 

 
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 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամյակ  
Ինն ամիս Տարի 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ - (19,118,713.9) (10,257,713.9)   -    

այդ թվում` 
   

  

 Փոխառու զուտ միջոցներ - (19,118,713.9) (10,257,713.9)     -    

1. Վարկերի և փոխատվությունների 

ստացում 
- (19,118,713.9) (10,257,713.9)   -    

2. Ստացված վարկերի և 

փոխատվությունների մարում 
- - - - 

 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                         Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

4 հունիսի 2021թ.                                                          N 589-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 11-Ի N 137-Ն  ՈՐՈՇՄԱՆ  

ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

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

1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի 

մարտի 11-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2015 թվականի փետրվարի 12-ի N 49-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» N 137-Ն որոշման 2-րդ կետի 3-րդ 

պարբերությունում «2020» թիվը փոխարինել «2021» թվով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի 

դեկտեմբերի 31-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                 Ա.  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

7 հունիսի 2021թ.                                                          N 593-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՄԻՋԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԿԱԶՄԸ  ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 31-Ի 

 N 434-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հիմք ընդունելով «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների և 

պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» օրենքի 

26-րդ և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածները` 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Հաստատել` 

1) Միջգերատեսչական հնագիտական հանձնաժողովի կանոնադրու-

թյունը` համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) Միջգերատեսչական հնագիտական հանձնաժողովի կազմը` համա-

ձայն N 2 հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության կառավա-

րության 2019 թվականի մայիսի 31-ի «Միջգերատեսչական հնագիտական 

հանձնաժողովի կանոնադրությունն ու կազմը հաստատելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի մայիսի 30-ի 

N 319-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 434-Ն որոշումը: 

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 հունիսի 7-ի N 593-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ,  

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ՄԻՋԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Միջգերատեսչական հնագիտական հանձնաժողովը հուշարձանների 

հետախուզման և հնագիտական պեղումների թույլտվության, 

նպատակահարմարության, արդյունավետության խնդիրները  քննարկող և 

գիտամեթոդական եզրակացություններ տվող մարմին է: 

2. Միջգերատեսչական հնագիտական  հանձնաժողովի (այսուհետ` Հանձնա-

ժողով) եզրակացությունները Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի նախարարության (այսուհետ՝ Նախարարություն) կողմից 

հաստատվելուց հետո պարտադիր են հուշարձանների հետախուզում և հնագիտական 

պեղումներ իրականացնող իրավաբանական ու ֆիզիկական անձանց համար: 

3. Հանձնաժողովն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ, ինչպես նաև սույն կանոնադրությամբ: 

 

2. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

4. Հանձնաժողովի խնդիրներն ու գործառույթներն են` 

1) հանրապետության տարածքում գտնվող հուշարձանների հետախուզման և 

հնագիտական պեղումների վերաբերյալ գիտական հաշվետվությունների, նյութերի, 

փաստաթղթերի և տեղեկությունների ստացումն ու քննարկումը. 

2) հանրապետության տարածքում գտնվող հուշարձանների հետախուզման և 

հնագիտական պեղումների ու գիտահետազոտական ծրագրերի, նախագծերի և 

նպատակային աշխատանքների քննարկումն ու դրանց իրականացման 

անհրաժեշտության վերաբերյալ համապատասխան եզրակացություն տալը. 

3) հանրապետության տարածքում գտնվող հուշարձանների հետախուզման և 

հնագիտական պեղումների կատարման թույլտվության վերաբերյալ եզրակացություն 

տալը. 

4) հանրապետության տարածքում գտնվող հուշարձանների հետախուզման և 

հնագիտական պեղումների ծրագրերի ու աշխատանքների համակարգված 

իրականացման նպատակով Արցախի Հանրապետության և օտարերկրյա շահագրգիռ 

իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ համագործակցության ապահովումը: 

5. Հանձնաժողովն անհրաժեշտության դեպքում Նախարարություն է 

ներկայացնում առաջարկություններ Արցախի Հանրապետության օտարերկրյա 

պետությունների տարածքներում գտնվող վտանգված հայկական հուշարձանների 

պահպանման միջոցառումների իրականացման, ինչպես նաև դրանց հետախուզման, 

հնագիտական պեղումների և ֆինանսավորման վերաբերյալ: 

 

3. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ 

 

6. Հանձնաժողովի գործունեության հետ կապված ծախսերը, Նախարարության 

սահմանած կարգով, փոխհատուցվում են հնագիտական պեղումներ   ձեռնարկողների 

տրամադրած միջոցներից:  

7. Հանձնաժողովի` հնավայր մեկնման տրանսպորտային ծախսերը 

սահմանվում են տվյալ պահին գործող շուկայական գներով, իսկ օրապահիկը` 

Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված չափերով: 
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4. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

 

8. Հանձնաժողովն իր աշխատանքը կազմակերպում է նիստերի ձևով, ազատ 

քննարկման և հրապարակայնության պայմաններում, իսկ անհրաժեշտության 

դեպքում` հուշարձանների տարածքում: Նիստերը հրավիրվում են  ըստ 

անհրաժեշտության:              

9. Հանձնաժողովի աշխատանքը ղեկավարում է Հանձնաժողովի նախագահը: 

10. Հանձնաժողովի նախագահը` 

1) հրավիրում է Հանձնաժողովի նիստերը և վարում դրանք. 

2) կազմակերպում է Հանձնաժողովի աշխատանքները, 

պատասխանատվություն կրում   Հանձնաժողովի խնդիրների և գործառույթների 

իրականացման համար: 

11. Հանձնաժողովի նախագահի բացակայության ժամանակ նրա 

պարտականությունները կատարում է Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը: 

12. Հանձնաժողովի քարտուղարը` 

1) նախապատրաստում է Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը, կազմակերպում 

նիստերի անցկացումը. 

2) իրականացնում է Հանձնաժողովի ընթացիկ կազմակերպման և տեխնիկական 

աշխատանքները. 

3) համակարգում և քննարկման է ներկայացնում Հանձնաժողովի 

գործունեությանն առնչվող ընթացիկ հարցերը. 

4) կազմում և Հանձնաժողովի նախագահին է ներկայացնում հաշվետվություն 

ընթացիկ աշխատանքների վերաբերյալ: 

13. Հանձնաժողովի անդամները Հանձնաժողովի նիստից առնվազն երկու 

շաբաթ առաջ, Հանձնաժողովի նիստի օրակարգում ընդգրկելու նպատակով, 

առաջադրում են հարցեր և Հանձնաժողովի նիստից առնվազն մեկ շաբաթ առաջ 

կարծիք հայտնում դրա օրակարգի վերաբերյալ: 

14. Հանձնաժողովի նիստերն իրավազոր են, եթե դրանց մասնակցում է 

Հանձնաժողովի անդամների կեսից ավելին: Հանձնաժողովի որոշումներն ընդունվում 

են, եթե դրանց օգտին քվեարկել է նիստին մասնակցած անդամների կեսից ավելին: 

Հանձնաժողովի նախագահի ձայնը վճռորոշ է: 

15. Հանձնաժողովը իր աշխատանքներին կարող է խորհրդակցական ձայնի 

իրավունքով   մասնակից դարձնել այլ մասնագետների և փորձագետների: 

16. Նախարարության և Հանձնաժողովի միջև ծագած տարաձայնությունների 

դեպքում Նախարարությունը կենսագործում է իր ընդունած որոշումը` դրա մասին 

տեղյակ պահելով Արցախի Հանրապետության կառավարությանը: 

17. Հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները` դրանց անցկացման 

պահից, իսկ որոշումները` պետական լիազորված մարմնի կողմից հաստատվելու 

պահից տասնօրյա ժամկետում ուղարկվում են Հանձնաժողովի անդամներին և 

համապատասխան շահագրգիռ կազմակերպություններ: 

18. Հանձնաժողովի գործունեությունը դադարում է Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի հունիսի 7-ի N 593-Ն որոշման 

 

 

Կ Ա Զ Մ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ  

ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ  

ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

  

1. Գայանե Գրիգորյան Արցախի  Հանրապետության  կրթության, 

գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 

տեղակալ, հանձնաժողովի նախագահ 
 

2. Բեգլար Քարամյան Արցախի  Հանրապետության  կրթության, 

գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարության աշխատակազմի մշակույթի և 

երիտասարդության հարցերի վարչության պետ, 
հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ 
 

3. Արման Գրիգորյան Արցախի  Հանրապետության  կրթության, 

գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարության աշխատակազմի մշակույթի և 

երիտասարդության հարցերի վարչության 

պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձան-

ների պահպանման, ուսումնասիրման և վերա-

կանգնման բաժնի վարիչ (համաձայնությամբ) 
 

4. Իգոր Թևոսյան Արցախի  Հանրապետության  կրթության, 

գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարության աշխատակազմի մշակույթի և 

երիտասարդության հարցերի վարչության 

պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձան-

ների պահպանման, ուսումնասիրման և 

վերականգնման բաժնի գլխավոր մասնագետ 

(համաձայնությամբ) 
 

5. Լուսինե Ավանեսյան Արցախի  Հանրապետության  կրթության, 

գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարու-

թյան աշխատակազմի տեղեկատվության և հա-

սարակայնության հետ կապերի բաժնի I-կարգի 

մասնագետ, հանձնաժողովի քարտուղար 
 

6. Մելանյա Բալայան Արցախի Հանրապետության կրթության, 

գիտության,  մշակույթի և սպորտի   նախարարի  

խորհրդական, պատմական գիտությունների 

թեկնածու (համաձայնությամբ) 
 

7. Սլավա Սարգսյան Արցախի  Հանրապետության  կրթության, 

գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարության «Պատմական միջավայրի 

պահպանության պետական ծառայություն» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

փոխտնօրեն (համաձայնությամբ) 
 

8. Մանուշակ Տիտանյան Ճարտարապետ-վերահսկող (համաձայնությամբ) 
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9. Վարդգես Սաֆարյան Արցախի պետական համալսարանի դասախոս, 

պատմական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, հնագետ (համաձայնությամբ) 
 

10. Լեռնիկ Հովհաննիսյան Արցախի պետական համալսարանի  դասախոս, 

պատմաբան, ազգագրագետ (համաձայնությամբ) 
 

11. Յուրի Առաքելյան Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, 

Արցախի պետական համալսարանի  դոցենտ 

(համաձայնությամբ) 
 

12. Վահրամ Հայրապետյան «Կանաչ Արցախ» կենսոլորտային համալիր» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

տնօրեն, կենսաբանական գիտությունների 

դոկտոր, պրոֆեսոր (համաձայնությամբ) 
 

13. Երազիկ Դանիելյան Արցախի  Հանրապետության  կրթության, 

գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարության աշխատակազմի մշակույթի և 

երիտասարդության հարցերի վարչության 

մշակութային ժառանգության և ժողովրդական 

արհեստների բաժնի վարիչ  (համաձայնությամբ) 
 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

8 հունիսի 2021թ.                                                          N 599-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 17-Ի N 222-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

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

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՝                                                                                                  

1) 3-րդ կետի 5-րդ ենթակետից հանել «Արցախի Հանրապետության» 

բառերը. 

2) 21-րդ կետից հանել «Սույն կետով սահմանված կորստի ու դրա չափի 

արձանագրումը կատարվում է 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի 

Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների 

հետևանքով նյութական վնաս կրած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց 

աջակցության տրամադրման հանձնաժողովի կողմից:» նախադասությունը.   

3) 21.2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ` 

«21.2 Ծրագրի 20-րդ և 21-րդ կետերով սահմանված կորստի ու դրա 

չափի հաստատումը կատարվում է 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին 

Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական 

գործողությունների հետևանքով նյութական վնաս կրած ֆիզիկական և 

իրավաբանական անձանց աջակցության տրամադրման հանձնաժողովի 

կողմից:  Սույն կետում նշված կետերով սահմանված աջակցությունը 

տրամադրվում է մինչև 2031 թվականի ապրիլի 1-ը` տարաժամկետ 

վճարմամբ:»:   

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 ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

8 հունիսի 2021թ.                                                          N 600-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 Հիմք ընդունելով  «Հիմնադրամների մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ 

մասը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 
1. Հիմնադրել «Արցախի տարածքային զարգացման հիմնադրամ» 

(այսուհետ՝ հիմնադրամ): 

2. Հաստատել հիմնադրամի կանոնադրությունը՝ համաձայն հավելվածի: 

3. Հիմնադրի անունից հանդես եկող պետական կառավարման մարմին 

սահմանել Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարությունը: 

4. Հիմնադրամի տնօրեն  նշանակել  Մխիթար Սերգեյի Գրիգորյանին 

(անձնագիր՝    AR 0567000, տրված 28.02.2018 թվականին 070-ի կողմից, 

հաշվառված՝ Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ  քաղաքի 

Հեքիմյան փողոցի թիվ 18 շենքի թիվ 6 բնակարանում, հանրային 

ծառայությունների համարանիշ՝ 1804920551) (այսուհետ՝ տնօրեն): 

5. Տնօրենին՝  սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա 

ժամկետում Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով ապահովել հիմնադրամի պետական գրանցումը: 

6. Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարին՝ հիմնադրամի պետական գրանցումից 

հետո եռամսյա ժամկետում Արցախի Հանրապետության կառավարության 

հաստատմանը ներկայացնել հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 

անհատական կազմը: 

7. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                            Ա.  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված   

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2021 թվականի հունիսի 8-ի N 600-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

«ԱՐՑԱԽԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ» 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. «Արցախի տարածքային զարգացման հիմնադրամը» (այսուհետ՝ հիմնադրամ) 

կամավոր գույքային վճարների հիման վրա ստեղծված և անդամություն չունեցող ոչ 

առևտրային կազմակերպություն է, որը հետապնդում է սոցիալական, բարեգործական, 

մշակութային, կրթական, առողջապահական, բնապահպանական և (կամ) այլ 

հանրօգուտ նպատակներ: 

2. Հիմնադրամը ստեղծվել է Քաղաքացիական օրենսգրքի, «Հիմնադրամների 

մասին» օրենքի պահանջներին համապատասխան և իր գործունեության ընթացքում 

ղեկավարվում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և սույն կանոնադրությամբ: 

3. Հիմնադրամի հիմնադիրն է Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս Արցախի 

Հանրապետության կառավարության: Հիմնադրի անունից հանդես եկող պետական 

կառավարման մարմինը Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարությունն է: 

4. Հիմնադրամի անվանումն է՝ 

հայերեն լրիվ՝ Արցախի տարածքային զարգացման հիմնադրամ հայերեն կրճատ՝ ԱՏԶՀ 

ռուսերեն լրիվ՝ Арцахский фонд территориального развития ռուսերեն կրճատ՝ АФТР 

անգլերեն լրիվ՝ Artsakhian Territorial Development Foundation անգլերեն կրճատ՝ ATDF: 

5. Հիմնադրամի գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապետություն, քաղաք 

Ստեփանակերտ, Նաբերեժնայա 3-րդ նրբանցք 35/12: 

6. Հիմնադրամի գործունեությունն անժամկետ է: 

7. Հիմնադրամի շահառուներն են՝  ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք: 

  

2. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

  

8. Հիմնադրամի գործունեության առարկան է` 

1) Արցախի տարածքային զարգացման համար անհրաժեշտ ծրագրերի 

մշակումը և դրանց իրականացումը. 

2) անհրաժեշտության դեպքում իր գործունեության մասին տեղեկությունների 

տրամադրումը տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններին ու հասարակական կազմակերպություններին. 

3) ներկայացվող ծրագրերի փորձաքննումը և հաստատումը, դրանց 

իրականացման աշխատանքների ֆինանսավորումը, կապալառուների և 

խորհրդատուների ընտրության նպատակով անցկացվող մրցույթների ու 

շինարարական աշխատանքների ընթացքի վերահսկումը՝ համապատասխան 

ֆինանսավորող կողմերի հետ համաձայնեցված կարգով. 

4) իր գործունեության համար անհրաժեշտ հետազոտությունների, նախագծային 

աշխատանքների, փորձագիտական գնահատումների պատվիրումը կամ 

իրականացումը. 

5) տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, տեղական հասարակական և 

այլ ոչ պետական կազմակերպություններին օժանդակելը՝ հիմնադրամի 

գործունեությանը վերաբերող ծրագրերի նախապատրաստման ու իրականացման 

գործում: 

9. Հիմնադրամի նպատակներն են` 

1) Արցախի Հանրապետությունում բնակչության նյութական և ոչ նյութական 

բարեկեցության աճին նպաստելը՝ սոցիալական ու տնտեսական 

ենթակառուցվածքների ու հանրային ծառայությունների որակի և հասանելիության 

բարձրացման, զբաղվածության և տնտեսական ու ներդրումային ակտիվության 

խթանման միջոցով. 
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2) Արցախի Հանրապետության ինստիտուցիոնալ և ֆինանսական 

կարողությունների հզորացմանն օժանդակելը. 

3) Արցախի Հանրապետության սոցիալական ու տնտեսական 

ենթակառուցվածքների և մատուցվող համայնքային ու հանրային ծառայությունների 

որակը, հասանելիությունն ու արդյունավետությունը բարելավելը և զարգացնելը. 

4) Արցախի Հանրապետության տնտեսական ու ներդրումային ակտիվության 

աճին նպաստելը. 

5) Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացմանն ուղղված 

պետական, դոնոր կազմակերպությունների և մասնավոր ներդրումների ու ծրագրերի 

նպատակայնությունն ու արդյունավետությունը բարձրացնելը. 

6) Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման ոլորտում 

բարեփոխումների իրականացմանը, մասնավորապես, հանրային կառավարման 

ապակենտրոնացմանն ու միջհամայնքային համագործակցության ընդլայնմանն 

օժանդակելը և համայնքների տնտեսական զարգացմանը նպաստելը. 

7) համայնքներում նպաստավոր բիզնես միջավայրի ձևավորմանն աջակցելը. 

8) համայնքներում թվայնացմանն ու նորարարական տեխնոլոգիաների և 

գաղափարների կիրառմանը նպաստելը. 

9)  Արցախի Հանրապետության տարաբնակեցմանը և համայնքների 

բնակչության ավելացմանը նպաստելը. 

10) Արցախի Հանրապետության համաչափ զարգացմանը, առողջապահական, 

կրթական, մարզական, բնապահպանական և այլ ոլորտներում իրականացվող այն 

ծրագրերի խրախուսումը, որը կնպաստի համայնքներում կենսամակարդակի 

բարձրացմանը. 

11) համայնքների ու բնակավայրերի զարգացման համալիր ծրագրերի 

մշակմանն օժանդակելը: 

  

3. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ 

  

10. Հիմնադրամը պետական գրանցման պահից ձեռք է բերում իրավաբանական 

անձի կարգավիճակ: 

11. Հիմնադրամն օգտվում է իրավաբանական անձի համար օրենքով 

սահմանված բոլոր իրավունքներից և կրում է համապատասխան 

պարտականություններ: 

12. Հիմնադրամն ունի առանձնացված գույք, ինքնուրույն հաշվեկշիռ, Արցախի 

Հանրապետության և այլ պետությունների բանկերում հաշվարկային ու այլ հաշիվներ, 

իր անվանմամբ կլոր կնիք, դրոշմակնիք, ձևաթուղթ և անհատականացման այլ 

միջոցներ: Հիմնադրամի ձևաթուղթը պարունակում է նշումներ հիմնադրամի 

անվանման, գտնվելու վայրի, կապի միջոցների, համարների մասին: 

13. Հիմնադրամը կարող է ունենալ խորհրդանիշ: 

14. Հիմնադրամն իր անունից կարող է ձեռք բերել գույքային և անձնական ոչ 

գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ 

որպես հայցվոր կամ պատասխանող: Հիմնադրամն իր պարտավորությունների համար 

պատասխանատու է սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքով: 

15. Հիմնադիրը պատասխանատվություն չի կրում  հիմնադրամի 

պարտավորությունների համար, իսկ հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում 

հիմնադրի պարտավորությունների համար: Հիմնադիրը պատասխանատվություն է 

կրում մինչև հիմնադրամի պետական գրանցումը ծագած՝ նրա ստեղծման հետ 

կապված պարտավորությունների համար: 

16. Հիմնադրամի իրավունքները կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով 

նախատեսված դեպքերում և կարգով: 

17. Հիմնադրամը շահույթ ստանալու նպատակ չի հետապնդում: Տարբեր 

աղբյուրներից, ինչպես նաև իր տնտեսական գործունեությունից ստացված միջոցներն 

օգտագործվում են միայն սույն կանոնադրությամբ սահմանված նպատակներով: 

18. Հիմնադրամը կարող է՝ 

1) կնքել օրենսդրությամբ չարգելված պայմանագրեր և գործարքներ. 

2) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով ձեռք բերել, 

ստանալ, վարձակալել կամ այլ պայմաններով՝ այդ թվում նաև անհատույց, 

օգտագործել անշարժ գույք, հիմնական միջոցներ, օրենքով չարգելված այլ գույք. 

3) օտարել, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման 

հանձնել հիմնադրամին պատկանող ցանկացած անշարժ և շարժական գույք. 
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4) կնքել համաձայնագրեր օտարերկրյա ոչ առևտրային և ոչ կառավարական 

կազմակերպությունների հետ, իր աշխատողներին և այլ անձանց գործուղել այլ 

երկրներ, հրավիրել այլ երկրներից քաղաքացիներ. 

5) ներդրումներ կատարել սույն կանոնադրության 21-րդ կետում նշված 

ֆինանսական ակտիվներում. 

6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը և սույն կանոնադրությանը 

համապատասխան անդամակցել տեղական, միջազգային և օտարերկրյա պետական և 

ոչ պետական կազմակերպություններին. 

7) ինքնուրույն կազմավորել իր ֆինանսական ռեսուրսները, այդ թվում՝ ստանալ 

վարկեր, փոխառություններ, դրամաշնորհներ, հանգանակություններ, ձեռք բերել 

գույքային և ոչ գույքային իրավունքներ, տիրապետել և տնօրինել դրանք և դրանցից 

ստացված եկամուտները. 

8) օրենքով սահմանված կարգով ստանալ բանկային գաղտնիք կազմող և այլ 

տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են իր կանոնադրական նպատակներն 

իրականացնելու համար. 

9) իրականացնել օրենսդրությամբ չարգելված այլ գործունեություն: 

  

4. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳՈՒՅՔԸ 

  

19. Հիմնադրի կողմից հիմնադրամին հանձնված գույքը հիմնադրամի 

սեփականությունն է: Հիմնադրամն այդ գույքն օգտագործում է սույն կանոնադրությամբ 

սահմանված նպատակներով: 

20. Հիմնադրամի գույքի, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցների գոյացման 

աղբյուրներն են` 

1) Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացվող 

ֆինանսական և նյութական ներդրումները. 

2) քաղաքացիների և կազմակերպությունների բարեգործական 

նվիրատվությունները. 

3) ծրագրերում ընդգրկված համայնքների դրամական և նյութական 

ներդրումները. 

4) տեղական և օտարերկրյա ոչ կառավարական կազմակերպությունների 

ֆինանսական ու նյութական ներդրումները և նվիրատվությունները. 

5) Արցախի  Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ: 

21. Հիմնադրամը Արցախի Հանրապետությունում և օտարերկրյա բանկերում 

Արցախի  Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող է բացել 

հաշվարկային ու այլ հաշիվներ (այդ թվում՝ տարադրամային): 

22. Հիմնադրամի բոլոր գործարքները և բանկային հաշիվներից վճարումները 

կատարվում են համապատասխան ֆինանսավորող կողմերի հետ համաձայնեցված 

կարգով և հիմնավորվում են անհրաժեշտ փաստաթղթերով: 

23. Հիմնադրամի ֆինանսական միջոցներն օգտագործվում են՝ վարկային 

համաձայնագրի և նվիրաբերությունների նպատակներին համապատասխան: 

24. Հիմնադրամը հրապարակում է տարեկան հաշվետվություն իր միջոցների 

օգտագործման մասին: 

  

5. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

25. Հիմնադրամն իր կանոնադրության նպատակներին համապատասխան՝ 

իրավունք ունի՝ 

1) անարգել տարածել տեղեկություններ իր գործունեության մասին. 

2) հիմնադրել մամուլի և զանգվածային լրատվության այլ միջոցներ. 

3) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից օրենքով 

սահմանված կարգով ստանալ տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են իր 

կանոնադրական նպատակներն իրականացնելու համար. 

4) ստեղծել առանձնացված ստորաբաժանումներ (մասնաճյուղեր, 

ներկայացուցչություններ) և հիմնարկներ. 

5) ստեղծել տնտեսական ընկերություններ կամ լինել նրանց մասնակիցը. 

6) իրականացնել օրենքով չարգելված այլ գործունեություն: 

26. Հիմնադրամը կարող է ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնել 

միայն այն դեպքերում, երբ դա ծառայում է այն նպատակների իրականացմանը, որոնց 

համար նա ստեղծվել է և համապատասխանում է այդ նպատակներին: Հիմնադրամը 
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ձեռնարկատիրական գործունեություն կարող է իրականացնել անձամբ կամ այդ 

նպատակով ստեղծել տնտեսական ընկերություններ կամ լինել դրանց մասնակից: 

27. Հիմնադրամը պարտավոր է՝ 

1) գործել Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությանը, օրենքներին ու 

իրավական ակտերին, ինչպես նաև հիմնադրամի կանոնադրությանը 

համապատասխան. 

2) օրենքով սահմանված կարգով վարել գործավարություն և հաշվապահական 

հաշվառում. 

3) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով տեղեկատվություն ու 

հաշվետվություններ ներկայացնել պետական մարմիններ. 

4) իրականացնել օրենքներով սահմանված այլ պարտականություններ: 

  

6. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

28. Հիմնադրամի մարմիններն են՝ 

1) հիմնադրամի կառավարման բարձրագույն և հսկողություն իրականացնող 

մարմինը՝  հոգաբարձուների խորհուրդը (այսուհետ՝ խորհուրդ). 

2) հիմնադրամի ընթացիկ գործունեությունը ղեկավարող 

կառավարիչը՝ հիմնադրամի տնօրենը: 

29. Խորհուրդը կազմված է երեք անդամից: Խորհրդի նախագահն ի պաշտոնե 

հանդիսանում է Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների  նախարարը: Խորհրդի ձևավորման աշխատանքներն 

ապահովում է Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարությունը: 

30. Հիմնադրամի տնօրենին ընտրում և պաշտոնից ազատում է խորհուրդը: Նրա 

պաշտոնում առաջին անգամ նշանակում կարող է կատարել նաև 

հիմնադիրը: Հիմնադրամի տնօրենի իրավունքներն ու պարտականությունները 

սահմանվում են օրենքով, սույն կանոնադրությամբ և նրա հետ կնքված 

աշխատանքային պայմանագրով: 

31. Խորհրդի անդամները չեն կարող լինել հիմնադրամի այլ մարմնի անդամ: 

32. Խորհրդի անդամներն իրենց պարտականությունները կատարում են առանց 

վարձատրության՝ հասարակական հիմունքներով: Խորհրդի անդամների համար 

կարող է սահմանվել փոխհատուցում նրանց այն ծախսերի համար, որոնք կապված են 

խորհրդի անդամի պարտականությունների կատարման հետ: Փոխհատուցման 

վճարման կարգը սահմանում է խորհուրդը: 

33. Խորհրդի անդամի լիազորությունը դադարում է օրենքով սահմանված 

դեպքերում: Խորհրդի անդամի լիազորությունների դադարման դեպքում խորհրդի նոր 

անդամը նշանակվում է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

34. Խորհրդի անդամներն իրավունք ունեն՝ 

1) ներկայացնելու առաջարկություններ խորհրդի նիստերի օրակարգի և 

քննարկվող հարցերի վերաբերյալ. 

2) նախապատրաստելու և խորհրդի քննարկմանը ներկայացնելու հարցեր, 

առաջարկություններ և որոշումների նախագծեր. 

3) ստանալու տեղեկություններ հիմնադրամի գործունեությանը վերաբերող 

ցանկացած հարցի վերաբերյալ. 

4) ստանալու իրենց պարտականությունների կատարմամբ պայմանավորված 

ծախսերի փոխհատուցում: 

35. Խորհրդի անդամները պարտավոր են՝ 

1) մասնակցել խորհրդի նիստերին. 

2) իրենց պարտականությունների կատարման ընթացքում գործել՝ 

ելնելով հիմնադրամի շահերից: 

36. Խորհրդի իրավասությանն են պատկանում՝ 

1) հիմնադրամի ռազմավարական և տարեկան ծրագրերի հաստատումը. 

2) հիմնադրամի կողմից իրականացվող (այդ թվում՝ անձամբ) 

ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակների սահմանումը. 

3) հիմնադրամի բյուջեի և նրա փոփոխությունների, տարեկան ֆինանսական 

հաշվետվությունների և  հիմնադրամի գործունեության տարեկան 

հաշվետվությունների հաստատումը. 

4) հիմնադրամի գույքի տնօրինման կարգի հաստատումը. 

5) հիմնադրամի վերակազմակերպման մասին որոշման ընդունումը. 
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6) հիմնադրամի լուծարման հարցով դատարան դիմելու մասին որոշման 

ընդունումը. 

7) հիմնադրամի լուծարման հանձնաժողովի (լուծարողի) նշանակումը, 

լուծարման կարգի ու ժամկետների սահմանումը, լուծարման միջանկյալ հաշվեկշռի և 

լուծարման հաշվեկշռի հաստատումը. 

8) խորհրդի անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման 

մասին որոշումների ընդունումը. 

9) խորհրդի նախագահի, տնօրենի և սույն կանոնադրությամբ սահմանված այլ 

մարմինների ընտրության և նրանց լիազորությունների վաղաժամկետ դադարման 

մասին որոշումների ընդունումը. 

10) հիմնադրամի կանոնադրությամբ նախատեսված այլ մարմինների 

ձևավորումը. 

11) հիմնադրամի կանոնադրության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու, կանոնադրության փոփոխություն, նոր խմբագրությամբ կանոնադրություն 

հաստատելու մասին որոշումների ընդունումը. 

12) տնտեսական ընկերությունների ստեղծման կամ դրանցում մասնակցության, 

ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների ստեղծման ու 

դրանց կանոնադրությունների հաստատման մասին որոշումների ընդունումը. 

13) հիմնադրամի ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկումը. 

14) տարեկան մեկ անգամ տնօրենի հաշվետվությունները լսելը. 

15) իր որոշումների կատարման ընթացքի վերահսկումը. 

16) հիմնադրամի աուդիտ իրականացնող անձի (աուդիտորի) ընտրությունը. 

17) հիմնադրամի կառուցվածքի հաստատումը. 

18) հիմնադրամի հաստիքացուցակի հաստատումը. 

19) հիմնադրամի աշխատողների վարձատրման, պարգևատրման և խորհրդի 

անդամների, իրենց կողմից խորհրդի անդամների պարտականությունների 

կատարման հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման վճարման կարգի հաստատումը. 

20) հիմնադրամի կողմից խոշոր գործարքների կնքման մասին որոշումների 

ընդունումը. 

21) օրենքով, սույն կանոնադրությամբ նախատեսված, ինչպես 

նաև հիմնադրամի այլ մարմիններին չվերապահված այլ լիազորությունների 

իրականացումը: 

37. Սույն կանոնադրության իմաստով խոշոր գործարք է համարվում մեկ կամ 

մի քանի փոխկապակցված գործարքների կնքումը, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի 

կապված են հիմնադրամի կողմից գույքի ձեռքբերման, օտարման կամ գույքի 

օտարման հնարավորության հետ, և որոնց արժեքը գործարքը կնքելու մասին որոշում 

ընդունելու պահի դրությամբ կազմում է տվյալ տարվա համար հաստատված 

վարչական ծախսերի հինգ տոկոսը: 

38. Խորհրդի իրավասություն հանդիսացող հարցերը կանոնադրությամբ չեն 

կարող փոխանցվել այլ մարմնի: 

39. Խորհուրդն իր լիազորություններն իրականացնում է նիստերի միջոցով: 

40. Խորհրդի նիստին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող է մասնակցել 

հիմնադրամի գործադիր տնօրենը: 

41. Եթե խորհրդի նիստում քննարկվում է խորհրդի որևէ անդամի կամ նրա հետ 

փոխկապված անձի գույքային և այլ շահերին վերաբերող հարց, ապա խորհրդի տվյալ 

անդամը քվեարկությանը չի մասնակցում: 

42. Խորհուրդն իրավունք ունի ծանոթանալու հիմնադրամի բոլոր 

փաստաթղթերին: 

43. Խորհրդի նախագահը՝ 

1) կազմակերպում է խորհրդի աշխատանքները, կարող է կազմավորել խորհրդի 

ժամանակավոր հանձնախմբեր. 

2) գումարում է խորհրդի նիստերը և նախագահում դրանք. 

3) կազմակերպում է նիստերի արձանագրության վարումը. 

4) հիմնադրամի տնօրենի հետ կնքում է աշխատանքային պայմանագիր. 

5) օրենքով նախատեսված դեպքերում խորհրդի քննարկմանն է ներկայացնում 

խորհրդի անդամների լիազորությունների դադարեցման մասին որոշման նախագիծ: 

44. Խորհրդի նախագահի բացակայության դեպքում նրա 

պարտականությունները, խորհրդի որոշմամբ, կատարում է անդամներից մեկը: 

45. Հիմնադրամի տնօրենը՝ 

1) ապահովում է հիմնադրամի բնականոն գործունեությունը. 
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2) պատրաստում է խորհրդի նիստի օրակարգը և որոշումների նախագծերը. 

3) տնօրինում է հիմնադրամի գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները, 

գործարքներ է կնքում հիմնադրամի անունից. 

4) ներկայացնում է հիմնադրամը Արցախի Հանրապետությունում և 

օտարերկրյա պետություններում. 

5) գործում է առանց լիազորագրի. 

6) տալիս է լիազորագրեր. 

7) սահմանված կարգով կնքում է պայմանագրեր, այդ թվում՝ աշխատանքային. 

8) բանկերում բացում է  հիմնադրամի հաշվարկային (այդ թվում՝ 

արտարժութային) և այլ հաշիվներ. 

9) խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում հիմնադրամի աշխատանքային 

ներքին կանոնակարգը, առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների 

ու հիմնադրամի կողմից հիմնադրվող տնտեսական ընկերությունների 

կանոնադրությունները, հիմնադրամի վարչակազմակերպական կառուցվածքը, 

հաստիքացուցակը, վարչական, գործառնական ծախսերի նախահաշիվը և 

ներդրումների ծրագիրը. 

10) առաջարկ է ներկայացնում արտահերթ խորհրդի նիստ գումարելու 

վերաբերյալ. 

11) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, 

կատարման համար տալիս է պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց 

կատարումը. 

12) սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից 

ազատում հիմնադրամի աշխատողներին, այդ թվում՝ հիմնադրամի առանձնացված 

ստորաբաժանումների, հիմնարկների ղեկավարներին ու աշխատողներին. 

13) աշխատողների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական 

պատասխանատվության միջոցներ. 

14) իր իրավասության սահմաններում ֆինանսավարկային 

կազմակերպություններին տալիս է երաշխավորագրեր: 

46. Հիմնադրամի տնօրենը առանց խորհրդի համաձայնության չի կարող 

զբաղեցնել այլ պաշտոն, կատարել վճարովի աշխատանք, բացի գիտական, 

մանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանքից: 

47. Խորհուրդն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ լուծել հիմնադրամի 

տնօրենի հետ կնքված աշխատանքային պայմանագիրը՝ օրենքով, սույն 

կանոնադրությամբ և տվյալ պայմանագրով սահմանված կարգով: 

48. Հիմնադրամի տնօրենի բացակայության կամ պաշտոնեական 

պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում տնօրենին 

փոխարինում է հիմնադրամի տնօրենի տեղակալը: 

  

7. ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

  

49. Խորհրդի անդամները, մինչև խորհրդի նիստի անցկացման օրվան 

նախորդող տասներորդ օրը հիմնադրամի տնօրենին ներկայացնում են նիստի 

օրակարգում ընդգրկվելիք հարցերը և դրանց վերաբերյալ անհրաժեշտ նյութերը 

(կարծիքները, խորհրդի որոշման նախագծերը): 

50. Հիմնադրամի տնօրենը, ստացված, ինչպես նաև իր կողմից բարձրացված 

հարցերի հիման վրա կազմում է խորհրդի նիստի օրակարգը և համապատասխան 

որոշումների նախագծերը: Հիմնադրամի տնօրենը կազմված օրակարգը, որոշումների 

նախագծերը, կից նյութերը ներկայացնում է խորհրդի անդամներին, խորհրդի նիստի 

անցկացման օրվան նախորդող երրորդ օրը: 

51. Խորհուրդը նիստի ընթացքում հաստատում է հիմնադրամի կողմից 

ներկայացված օրակարգը: 

52. Խորհուրդն իր գործունեությունն իրականացնում է նիստերի միջոցով: 

Խորհրդի նիստերը գումարվում են առնվազն տարեկան մեկ անգամ: Խորհրդի նիստերը 

կարող են հրավիրվել նաև խորհրդի անդամների 1/3–ի պահանջով, խորհրդի 

նախագահի կողմից՝ համապատասխան պահանջը ներկայացնելուց 30 օրվա 

ընթացքում: Եթե նշված ժամկետում խորհրդի նախագահը նիստ չի հրավիրում, ապա 

նիստ կարող են հրավիրել նման պահանջ ներկայացրած անձինք: 

53. Խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում է խորհրդի 

անդամների կեսից ավելին: Քվեարկության ժամանակ խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ 
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ունի մեկ ձայն: Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին մասնակցող անդամների 

ձայների մեծամասնությամբ՝ բացառությամբ օրենքով կամ սույն կանոնադրության  

55-57-րդ կետերով նախատեսված դեպքերի: Ձայների հավասարության դեպքում 

խորհրդի նախագահի, իսկ վերջինիս բացակայության դեպքում կամ պաշտոնեական 

պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում նախագահողի ձայնը 

վճռորոշ է: Նիստին մասնակից կարող են համարվել նաև խորհրդի այն անդամներն, 

ովքեր հարգելի պատճառով նիստից բացակայելով, խորհրդին նախօրոք ուղարկել են 

իրենց գրավոր կարծիքները նիստի օրակարգում ընդգրկված հարցերի վերաբերյալ: Այդ 

փաստաթղթերը խորհրդի կողմից կարող են ընդունվել որպես բացակայող խորհրդի 

անդամի քվեարկություն: Այդ դեպքում դրանք հաշվառվում են տվյալ հարցի 

քվեարկության արդյունքում և կցվում են նիստի արձանագրությանը: 

54. Եթե խորհրդի նիստում քննարկվում է հիմնադրամի որևէ անդամի կամ նրա 

հետ փոխկապակցված անձի (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, ամուսնու ծնող, 

զավակ, եղբայր և քույր) գույքային կամ այլ շահերի վերաբերյալ հարց, ապա խորհրդի 

տվյալ անդամը քվեարկությանը չի մասնակցում: 

55. Հիմնադրամի անվանման փոփոխության, լուծարման և կանոնադրության 

փոփոխության կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրության հաստատման մասին 

որոշումներն ընդունվում են խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների 

մեծամասնությամբ: 

56. Տնօրենի ընտրության և պաշտոնից ազատման մասին որոշումներն 

ընդունվում են խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների որակյալ (2/3) 

մեծամասնությամբ: 

57. Հիմնադրամի վերակազմակերպման մասին որոշումներն ընդունվում են 

խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների որակյալ (2/3) մեծամասնությամբ: 

58. Խորհրդի նիստերը կարող են անցկացվել էլեկտրոնային փոստի կամ կապի 

այլ միջոցների կիրառմամբ, ինչպես նաև հարցման կարգով: 

59. Խորհրդի նիստերին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող է 

մասնակցել հիմնադրամի տնօրենը: 

60. Խորհրդի նիստերը արձանագրվում են: Արձանագրությունը երկու օրվա 

ընթացքում ստորագրում են տվյալ նիստին մասնակցող բոլոր անդամները: 

Արձանագրությունը պահվում է հիմնադրամում առնվազն հինգ տարի, բացառությամբ 

օրենքով սահմանված դեպքերի: 

61. Խորհրդի որոշումների նախագծերի վերջնական տարբերակները 

համաձայնեցվում են խորհրդի անդամների հետ, որից հետո դրանք ստորագրում է 

խորհրդի նախագահը: 

  

8. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՈՒԴԻՏԸ 

  

62. Հիմնադրամի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտը կատարվում է 

անկախ աուդիտորների կողմից՝ առնվազն տարեկան մեկ անգամ: 

63. Խորհրդի անդամների մեկ երրորդի պահանջով կարող է անցկացվել 

արտահերթ աուդիտորական ստուգում: 

64. Աուդիտորներն ընտրվում են մրցութային կարգով և հաստատվում խորհրդի 

կողմից: Մրցույթը կազմակերպում է հիմնադրամի տնօրենը: 

  

9. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

65. Հիմնադրամն օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով 

վարում է հաշվապահական հաշվառում և ներկայացնում ֆինանսական ու 

վիճակագրական հաշվետվություններ: 

  

 

 

 

 

10. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ 

  

66. Հիմնադրամը կարող է վերակազմակերպվել կամ լուծարվել Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 
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67. Պարտատերերի պահանջները բավարարելուց հետո, ինչպես նաև այն 

դեպքում, երբ լուծարման միջանկյալ հաշվեկշիռը հաստատելու պահին հիմնադրամը 

չունի պարտավորություններ պարտատերերի նկատմամբ, գույքն ուղղվում 

է հիմնադրամի կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակներին, իսկ դրա 

անհնարինության դեպքում փոխանցվում է Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջե: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  

ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

2021 թվականի հունիսի 02-ի 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 16-Ի N 25-

Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 3-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն  

 

  

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը. 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 

 

1. Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

զարգացման նախարարի 2020 թվականի սեպտեմբերի 16-ի «Արցախի 

Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման 

նախարարության պետական ընդերքաբանական փորձաքննության 

հանձնաժողով ստեղծելու, պետական ընդերքաբանական փորձաքննության 

հանձնաժողովի կազմը, կանոնակարգը և պետական ընդերքաբանական 

փորձաքննության գործընթացում անկախ փորձագետների ներգրավման ու 

նրանց վճարման կարգը հաստատելու և Արցախի Հանրապետության 

բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարի 2018 թվականի 

սեպտեմբերի 21-ի N 97-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 25-Ն 

հրամանում կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

       1) հրամանի վերնագրում «ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ» բառը փոխարինել 

«ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ» բառով. 

      2) հրամանի 1-ին կետում, 2-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում 

«զարգացման» բառը փոխարինել «ենթակառուցվածքների» բառով.    

      3) հրամանով հաստատված N 1 հավելվածի՝ 

      ա. վերնագրում «ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ» բառը փոխարինել 

«ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ» բառով, 

      բ. 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ կետերում 

«զարգացման» բառը փոխարինել «ենթակառուցվածքների» բառով, 

      գ. 6-րդ կետում «զարգացման» բառը փոխարինել «ենթակառուցվածքների» 

բառով, իսկ «տարածքային կառավարման վարչության» բառերը հանել. 

      4) հրամանով հաստատված N 2 հավելվածի՝ 

      ա. վերնագրում «ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ» բառը փոխարինել 

«ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ» բառով, 

      բ. 1-ին կետում «զարգացման» բառը փոխարինել «ենթակառուցվածքների» 

բառով, 

      գ. 2-րդ կետում «զարգացման» բառը փոխարինել «ենթակառուցվածքների» 

բառով, իսկ «տարածքային կառավարման վարչության» բառերը հանել.    

     5) հրամանով հաստատված N 3 հավելվածի՝ 

      ա. 2-րդ և 4-րդ կետերում «զարգացման» բառը փոխարինել 

«ենթակառուցվածքների» բառով, 

      բ. Ձև N 1-ի տեքստում «զարգացման» բառը փոխարինել 

«ենթակառուցվածքների» բառով, իսկ «ք. Ստեփանակերտ, Թումանյան 50» 

բառերը հանել:   
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Հայկ Խանումյան 

 

 

 

2021 թվականի հունիսի 02 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

 


