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

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

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ  05 (462) «28»  փետրվարի 2022թ. 
 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

67 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 

թվականի նոյեմբերի 16-ի N 399 որոշման մեջ փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 146-Ն որոշումը…….. 

 

 

 

 

3 
 

68 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի 

հունվարի 10-ի N 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 149-Ն որոշումը…….. 
 

 

 

4 
 

69 ««Սոցիալ-հոգեբանական աջակցության կենտրոն» ոչ 

կառավարչական հիմնարկի կանոնադրությունն ու կառուցվածքը 

հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 152-Ն որոշումը…… 

 

 

7 
 

70 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի 

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

մասին» ԱՀ կառավարության N 157-Ն որոշումը…………………… 

 

 

12 
 

71 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 160-Ն որոշումը………………………………….. 

 

13 
 

72 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 161-Ն որոշումը………………………………….. 

 

14 
 

73 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 165-Ն որոշումը………………………………….. 

 

15 
 

74 «Արցախի Հանրապետությունում արտադրվող ակցիզային 

հարկով հարկման ենթակա ալկոհոլային խմիչքի դրոշմավորման 

համար «2022» թվագրմամբ ակցիզային դրոշմանիշները 

կիրառության մեջ դնելու մասին» ԱՀ կառավարության N 167-Ն 

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

 

 

 

 

16 

75 ««Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքով պարտադիր 

դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար «Թ» սերիայի 

դրոշմապիտակները կիրառության մեջ դնելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 168-Ն որոշումը……............................................. 

 

 

 

17 
 

76 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 

թվականի հունիսի 19-ի N 423-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ  

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 169-Ն որոշումը…… 

 

 

18 
 

77 «Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2022 թվականի գործու-

նեության միջոցառումների ծրագրի մասին» ԱՀ կառավարության 

N 170-Ն որոշումը……............................................................................... 

 

 

60 
 

 ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

 



2 
 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

78 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի մայիսի 18-ի N 23-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի N 4-Ն որոշումը……………………….. 

 

 

 

 

 

84 
 

79 «Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տն-

տեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժո-

ղովի 2021 թվականի մարտի 26-ի N 23-Ա որոշման մեջ լրացում 

կատարելու մասին» ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսա-

կան մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի N 

5-Ա որոշումը………………………........................................................... 

 

 

 

 

 

85 
 

80 ««Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 

մրցույթում հաղթող ճանաչելու և Ստեփանակերտ քաղաքի և 

միաժամանակ մեկ կամ մի քանի շրջանների տարածքում 

ընդհանուր ուղղվածության հեռուստածրագրերի կաբելային 

(լարային) հեռարձակման (վերահեռարձակման) լիցենզիա 

տրամադրելու մասին» ԱՀ հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնա-

ժողովի N 6-Ա որոշումը………………………........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

86 
 

 ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈԻԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

 

81 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական  

ծառայության խորհրդի 2011 թվականի մարտի 12-ի N 70-Ն 

որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ քաղաքա-

ցիական  ծառայության խորհրդի N 20-Ն որոշումը ...................... 

 

 

 

87 
 

82 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական  ծա-

ռայության խորհրդի 2011 թվականի մարտի 12-ի N 71-Ն որոշման 

մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ 

քաղաքացիական  ծառայության խորհրդի N 21-Ն որոշումը  ........ 

 

 

 

88 
 

 ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ, 

ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ  

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ 
 

 

83 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների գործունեության 

տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

N 10-Ա  հրամանը……………………………………………………….. 
 

 

 

91 

84 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիայի գործունեության 

տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

N 12-Ա  հրամանը……………………………………………………….. 
 

 

 

92 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

18 փետրվարի 2022թ.                                                              N 146-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 16-Ի N 399 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

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

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 

թվականի նոյեմբերի 16-ի «Ջրային ռեսուրսների և ջրային համակարգերի 

պահպանության բնագավառում պետական վերահսկողություն իրականացնող 

մարմինները և դրանց գործառույթները սահմանելու մասին» N 399 որոշման 1-

ին կետը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ՝ 

«1. Սահմանել, որ ջրային ռեսուրսների պահպանության բնագավառում 

պետական վերահսկողությունն իրականացնում է Արցախի Հանրապետու-

թյան բնապահպանության կոմիտեն, իսկ ջրային համակարգերի պահպա-

նության բնագավառում՝ Արցախի Հանրապետության ջրային կոմիտեն:»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

21 փետրվարի 2022թ.                                                              N 149-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 

ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 10-Ի N 2-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 2022 թվականի 

հունվարի 10-ի «Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական 

բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2-Ն որոշմամբ 

սահմանված N 2 հավելվածի N 1 աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել 

փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի փետրվարի 21-ի N 149–Ն որոշման 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՀՈՒՆՎԱՐԻ 10-Ի N 2-Ն ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 

ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
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04 

  

 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
- - - - 

 

1 

 

 Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, 

առևտրային և աշխատանքի գծով 

հարաբերություններ 

- - - - 

 

 

1 

 

 Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և 

առևտրային հարաբերություններ 
- - - - 

   01 Տնտեսական զարգացման ծրագրեր (6 570,0) (33 000,0) (23 320,0) - 

 

  

 ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտե-

սության նախարարություն 
(6 570,0) (33 000,0) (23 320,0) - 

 

2 

 

 Գյուղատնտեսություն, անտառային 

տնտեսություն, ձկնորսություն և 

որսորդություն 

- - - - 

  1  Գյուղատնտեսություն - - - - 

 

  

09 Գյուղատնտեսական կենդանիների 

արհեստական սերմնավորում 
1 120,0 - - - 

 

  

 ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտե-

սության նախարարություն 
1 120,0 - - - 

 

  

11 Գյուղատնտեսական միջոցառում-

ների իրականացման ծրագրեր 
(69 772,8) (34 756,3) 23 320,0 - 

 

  

 ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտե-

սության նախարարություն 
(69 772,8) (34 756,3) 23 320,0 - 

 

  

14 Արցախի Հանրապետությունում 

անասնապահության զարգացման 

խթանման ծրագիր 

33 121,5 32 100,0 - - 

 

  

 ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտե-

սության նախարարություն 
33 121,5 32 100,0 - - 

 

  

15 Անասնապահության կանոնակար-

գում և արոտների կառավարում 
41 311,3 35 656,3 - - 

 

  

 ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտե-

սության նախարարություն 
41 311,3 35 656,3 - - 

 

  

17 Նորարարության և ձեռներեցու-

թյան խրախուսման դրամաշնոր-

հային ծրագիր 

15 290,0 - - - 

 

  

 ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտե-

սության նախարարություն 
15 290,0 - - - 

 

  

19 ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտե-

սության նախարարության համա-

կարգի հիմնարկների համար գույքի 

և սարքավորումների ձեռքբերում 

(500,0) - - - 

 

  

 ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտե-

սության նախարարություն 
(500,0) - - - 

 

  

20 Մասնագիտական կրթական 

ծրագրերին և դասընթացներին 

մասնակցություն 

(2 000,0) - - - 

    ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտե- (2 000,0) - - - 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

սության նախարարություն 

 7   Այլ բնագավառներ - - - - 

  3  Զբոսաշրջություն - - - - 

 

  

01 ԱՀ զբոսաշրջության զարգացման 

ծրագիր 
(12 000,0) - - - 

 

  

 ԱՀ էկոնոմիկայի և գյուղատնտե-

սության նախարարություն 
(12 000,0) - - - 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

21 փետրվարի 2022թ.                                                              N 152-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ»  

ՈՉ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆ  

ՈՒ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 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՝ 

1) «Սոցիալ-հոգեբանական աջակցության կենտրոն» ոչ կառավարչական 

հիմնարկի կանոնադրությունը՝ համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) «Սոցիալ-հոգեբանական աջակցության կենտրոն» ոչ կառավարչական 

հիմնարկի կառուցվածքը՝ համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Արցախի Հանրապետության սոցիալական զարգացման և 

միգրացիայի նախարարին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից 

տասնօրյա ժամկետում, կազմակերպել Արցախի Հանրապետության 

սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարության համակարգում 

գործող «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և 

վերաբնակեցման նախարարության տնային պայմաններում միայնակ 

տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կենտրոն» և 

«Սոցիալական շտապ օգնության կենտրոն» ոչ կառավարչական հիմնարկների 

գույքի՝ «Սոցիալ-հոգեբանական աջակցության կենտրոն» ոչ կառավարչական 

հիմնարկին հանձնման-ընդունման աշխատանքները, իրավունքների և 

պարտականությունների փոխանցումը՝ փոխանցման ակտի միջոցով: 

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 

2022 թվականի փետրվարի 21-ի N 152-Ն որոշման 

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

«ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ»  

ՈՉ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ 

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. «Սոցիալ-հոգեբանական աջակցության կենտրոն» ոչ կառավարչական 

հիմնարկը (այսուհետ՝ կենտրոն) գործում է Արցախի Հանրապետության  սոցիալական 

զարգացման և միգրացիայի նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն) 

համակարգում։ Կենտրոնը ծառայություններ է մատուցում սոցիալական սպասարկման 

բնագավառում՝ հանդես գալով Արցախի Հանրապետության անունից:  

2. Կենտրոնը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա գործունեությունը 

դադարում է Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: Կենտրոնը 

գործում է իր կանոնադրության համաձայն, որը հաստատում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը՝ Արցախի Հանրապետության սոցիալական 

զարգացման և միգրացիայի նախարարի (այսուհետ՝ նախարար) ներկայացմամբ: 

3. Կենտրոնը հանդիսանում է «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության տնային պայմաններում 

միայնակ տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կենտրոն» և 

«Սոցիալական շտապ օգնության կենտրոն» ոչ կառավարչական հիմնարկների 

իրավահաջորդը: 

4. Կենտրոնի լիազորությունները սահմանվում են Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշումներով, սույն կանոնադրությամբ և այլ իրավական ակտերով: 

5. Կենտրոնն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությանը և այլ իրավական ակտերին համապատասխան: 

6. Կենտրոնն օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում 

իրավունք ունի Արցախի Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու 

գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, 

դատարանում հանդես գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

7. Կենտրոնն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և իր՝ 

հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ ու անհատականացման այլ 

միջոցներ:  

 

II. ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

   

8. Կենտրոնի գործունեության հիմնական նպատակները և խնդիրներն են՝ 

1) բնակչության խոցելի խմբերի ներկայացուցիչների՝ ներառական ակտիվացմանն 

ուղղված ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը. 

2) կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց, երեխաների և 

ընտանիքների դիմակայության ամրապնդմանն ու սոցիալական ներառմանն ուղղված 

ծառայությունների տրամադրումը. 

3) բնակչության սոցիալական հիմնախնդիրների խորացման կանխարգելումը և 

առկա կարիքներին արագ արձագանքման ապահովումը՝ ռիսկային իրավիճակների 

վաղ բացահայտման և մասնագիտական միջամտության միջոցով. 

4) ընտանիքների ամրապնդումը, գործող ծառայությունների հասանելիության 

ապահովումը. 

5) առավել հասցեական աջակցության տրամադրումը բնակչությանը՝ 

բնակչության կարիքների և ռեսուրսների համալիր գնահատման, ռեսուրսների 

մոբիլիզացման և համադրման միջոցով. 

6) բնակչության սոցիալական ակտիվացման խթանումը, որը ներառում է 

աշխատաշուկայում ներգրավումը, համայնքային կյանքին մասնակցության խթանումը։ 

  

III. ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

9. Կենտրոնն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.  
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1) սոցիալական մոնիթորինգի կազմակերպում` տնային այցելությունների 

միջոցով ընտանիքների եկամուտների, սոցիալական պայմանների, կարիքների 

ուսումնասիրություն և գնահատում. 

2) պետական և տարածքային կառավարման մարմիններից ընտանիքների 

եկամուտների, սոցիալական պայմանների, կարիքների վերաբերյալ տեղեկատվության 

ստացում. 

3) մոնիթորինգի արդյունքում ստացված տվյալների հիման վրա համալիր 

վերլուծության իրականացում, սոցիալական աջակցության տեսակների և չափերի 

որոշում. 

4) սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներին աջակցության 

տրամադրման կազմակերպում և դրա պատշաճ մակարդակի ապահովում. 

5) սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների հարցերով զբաղվող 

պետական և հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցություն. 

6) սոցիալական սպասարկման և սոցիալական ծառայությունների մատչելիության 

ապահովում. 

7) նախարարության թեժ գծի սպասարկում՝ քաղաքացիների կողմից 

բարձրացված հարցերին հրատապ լուծում և խորհրդատվության տրամադրում. 

8) բնակչության խոցելի խմբերի ներկայացուցիչների ներառական ակտիվացմանն 

ուղղված անհատական ծրագրերի մշակում և իրականացում. 

9) բնակչության խոցելի խմբերի տնտեսական ակտիվացմանն ուղղված սոցիալ-

հոգեբանական ծառայությունների տրամադրման կազմակերպում. 

10) բնակչության խոցելի խմբերի համար անհատական ծրագրերի իրականացման 

համար հնարավոր ռեսուրսների ներգրավում. 

11)   ռիսկային իրավիճակում հայտնված ընտանիքներին և երեխաներին սոցիալ-

հոգեբանական աջակցության ծառայությունների տրամադրման կազմակերպում. 

12) ռիսկային իրավիճակում հայտնված անձանց՝ երեխաների, տարեցների, 

հաշմանդամություն ունեցող, ազատազրկման վայրից վերադարձած և այլ անձանց, 

հայտնաբերում, իրավիճակի համալիր սոցիալական գնահատում, այդ թվում՝ 

ռիսկայնության որոշում. 

13) աջակցության և խորհրդատվության տրամադրում ընտանիքին՝ նրա 

սոցիալական ակտիվացումը ապահովելու համար. 

14) ռիսկային դեպքերի վարում, ընտանիքի հետ աշխատող տարբեր 

մասնագետների աշխատանքի համակարգում, այդ թվում՝ միջգերատեսչական 

աշխատանքների կազմակերպում, համագործակցության խթանում, ռեսուրսների 

համախմբում, ծառայությունների մատչելիության ապահովում. 

15) ծնողների համար ծնողավարման հմտությունների, կենցաղի կազմակերպման 

և այլ թեմաներով ուսուցողական հանդիպումների կազմակերպում.  

16) փոխուսուցման խմբերի (երիտասարդներ, երեխաներ, ծնողներ և այլն) 

ձևավորում և վարում. 

17) համայնքային իրազեկումների, հանդիպումների, ինչպես նաև համայնքային 

համախմբման միջոցառումների իրականացում. 

18) ընտանիքի անդամի՝ ընտանիք վերադարձի, ընտանիքից դուրս բերման կամ 

այլ վայրում տեղավորման, բռնության կամ այլ ռիսկային դեպքերի պարագայում՝ 

դեպքի քննարկումների հրավիրում շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ և 

շահառուների լավագույն շահից բխող որոշումների կայացման խթանում.   

19) տնային պայմաններում սոցիալական սպասարկման կարիք ունեցող տարեց և 

հաշմանդամ քաղաքացիների հայտնաբերում և նրանց սպասարկման կազմակերպում.  

20) միայնակ տարեց և հաշմանդամ քաղաքացիների համար տնային 

պայմաններում կենցաղային սպասարկման, իրավաբանական և սոցիալ-

հոգեբանական խորհրդատվության, բժշկական օգնության կազմակերպում. 

21) սոցիալական հիմնախնդիրների, դրանց միտումների ուսումնասիրում և 

վերլուծությունների կազմակերպում։ 

 

IV. ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

10. Կենտրոնը կառավարում և նրա գործունեության նկատմամբ 

վերահսկողությունն իրականացնում է նախարարը: 
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11. Կենտրոնի անմիջական ղեկավարումն իրականացնում է կենտրոնի տնօրենը, 

որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարը: Կենտրոնի տնօրենն 

անմիջականորեն ենթակա և հաշվետու է նախարարին: 

12. Կենտրոնի աշխատակիցները քաղաքացիական աշխատանք կատարողներ են, 

նրանց աշխատանքի ընդունում և աշխատանքից ազատում է նախարարը: 

13. Կենտրոնի տնօրենն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքներով և 

միջազգային պայմանագրերով, նախարարության և սույն կանոնադրություններով, 

ինչպես նաև այլ իրավական ակտերով: 

14. Նախարարը օրենքով և նախարարության կանոնադրությամբ նախատեսված 

իր  լիազորությունների  սահմաններում  կասեցնում   կամ ուժը կորցրած է ճանաչում 

կենտրոնի տնօրենի` Արցախի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին 

հակասող հանձնարարականները, կարգադրություններն ու ցուցումները: 

15. Կենտրոնի տնօրենը պատասխանատու է սույն կանոնադրությամբ 

սահմանված գործառույթների որակի, ինչպես նաև դրանց՝ օրենքների և այլ իրավական 

ակտերի համապատասխանության համար:  

16. Կենտրոնի տնօրենը՝ 

1) ղեկավարում է կենտրոնի ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է 

կենտրոնի առջև դրված խնդիրների լուծման, նպատակների և գործառույթների 

իրականացման համար. 

2) առաջարկություններ է ներկայացնում նախարարին՝ օրենքով, այլ իրավական 

ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված գործունեության բնագավառի 

նպատակների վերաբերյալ. 

3) իր իրավասության սահմաններում տալիս է հանձնարարականներ, 

կարգադրություններ ու ցուցումներ. 

4) իր իրավասության սահմաններում նախարարին ներկայացնում է 

առաջարկություններ՝ կենտրոնի աշխատողների նկատմամբ խրախուսանքի կամ 

կարգապահական տույժի միջոցների կիրառման վերաբերյալ. 

5) նախարարին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն կենտրոնի 

կողմից իրականացվող աշխատանքների ընթացքի մասին. 

6) ապահովում է նախարարի հրամանների, հանձնարարականների և ցուցումների 

կատարումն ու արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին. 

7) նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ կենտրոնի աշխատողների 

թվի մասին. 

8) իր լիազորությունների սահմաններում համագործակցում է պետական 

կառավարման, տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների հետ. 

9) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ 

նախատեսված այլ լիազորություններ: 

17. Կենտրոնի տնօրենի բացակայության կամ պաշտոնեական պարտականու-

թյունների կատարման անհնարինության դեպքում, նրան փոխարինելու հարցը 

կարգավորվում է նախարարի հրամանով:  

  

V. ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

 

18. Օրենքով, այլ իրավական ակտերով, նախարարության և սույն 

կանոնադրությամբ կենտրոնին վերապահված լիազորությունների լիարժեք ու 

արդյունավետ իրականացումը, ինչպես նաև քաղաքացիական իրավահարաբերու-

թյուններին նրա մասնակցությունն ապահովում է նախարարության աշխատակազմը:  

19. Կենտրոնի վերակազմակերպման և նրա գործունեության դադարման 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 

2022 թվականի փետրվարի 21-ի N 152-Ն որոշման 

  

 

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 

«ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ»  

ՈՉ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ 

 

  

1. Ծրագրերի համակարգման և վերլուծությունների բաժին 

2. Մեթոդական ղեկավարման և վերապատրաստման բաժին 

3. Թեժ գծի բաժին 

4. Ստեփանակերտի սոցիալ-հոգեբանական աջակցության բաժին 

5. Մարտակերտի սոցիալ-հոգեբանական աջակցության բաժին 

6. Մարտունու սոցիալ-հոգեբանական աջակցության բաժին 

7. Ասկերանի սոցիալ-հոգեբանական աջակցության բաժին 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

21 փետրվարի 2022թ.                                                              N 157-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 «2021» թիվը փոխարինել «2022» թվով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2021 թվականի 

դեկտեմբերի 31-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

21 փետրվարի 2022թ.                                                              N 160-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

թվականի հուլիսի 31-ի N 378 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Դաշուշենի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող քաղաքացու սեփականություն 

հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,0306 

հեկտար արոտավայրը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային 

նշանակության՝ բնակելի կառուցապատման հողերի: 

2. Առաջարկել Դաշուշենի գյուղական համայնքի ղեկավարին՝ 

ապահովել հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին 

առկա կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի 

նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային 

արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

21 փետրվարի 2022թ.                                                              N 161-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 463 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Շոշի գյուղական համայնքի հողերի 

օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, համայնքի 

վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,06 

հեկտար արոտավայրը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային 

նշանակության՝ հասարակական կառուցապատման հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

22 փետրվարի 2022թ.                                                              N 165-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

թվականի հուլիսի 31-ի N 384 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Քռասնիի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն 

հանդիսացող՝ անտառային նպատակային նշանակության 0,749939 հեկտար 

անտառը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ 

հասարակական կառուցապատման հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

23 փետրվարի 2022թ.                                                              N 167-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՐՏԱԴՐՎՈՂ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ  

ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔԻ ԴՐՈՇՄԱՎՈՐՄԱՆ 

ՀԱՄԱՐ «2022» ԹՎԱԳՐՄԱՄԲ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ԴՐՈՇՄԱՆԻՇՆԵՐԸ  

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

1. 2022 թվականի մարտի 15-ից կիրառության մեջ դնել Արցախի 

Հանրապետությունում արտադրվող ակցիզային հարկով հարկման ենթակա 

ալկոհոլային խմիչքի դրոշմավորման համար «2022» թվագրմամբ ակցիզային 

դրոշմանիշները: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

23 փետրվարի 2022թ.                                                              N 168 -Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

«ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՎ ՊԱՐՏԱԴԻՐ 

ԴՐՈՇՄԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «Թ» ՍԵՐԻԱՅԻ 

ԴՐՈՇՄԱՊԻՏԱԿՆԵՐԸ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքի 9.5-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը որոշում 

է. 

1. «Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքով սահմանված 

պարտադիր դրոշմավորման ենթակա ապրանքների դրոշմավորման համար 

2022 թվականի մարտի 15-ից կիրառության մեջ դնել «Թ» սերիայի 

դրոշմապիտակները: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

   23 փետրվարի 2022թ.                                                              N 169-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 19-Ի N 423-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

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

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

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 

թվականի հունիսի 19-ի «Նոտարական վավերացում չպահանջող 

պայմանագրերի օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին» N 423-Ն որոշման 

մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝ 

1) որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելվածը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի. 

2) որոշման 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ. 

«2. Սահմանել, որ սույն որոշման 1-ին կետով հաստատված 

պայմանագրերի օրինակելի ձևերում.  

1) պայմանագրի կողմ հանդիսացող անձանց վավերապայմանների և 

ստորագրությունների համար նախատեսված դաշտերը կարող են լրացվել, 

եթե պայմանագրի կողմ հանդիսացող անձանց թիվը գերազանցում է 

համապատասխան պայմանագրերում վավերապայմանների և 

ստորագրությունների համար նախատեսված դաշտերի քանակը.  

2) «Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ» բաժնում կարող են լրացվել 

միայն համապատասխան պայմանագրում նշված գրանցման վկայականի 

«Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ» բաժնում գրառված 

տեղեկությունները:»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2022 թվականի փետրվարի 23-ի N 169-Ն որոշման 

 

«Հավելված 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

 կառավարության 2012 թվականի 

հունիսի 19-ի N 423-Ն որոշման  

 

                                                                                                      Ձև 1 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

 

Ստորագրման վայրը՝__________________  

 

«____» _____________20____թ. ___________________________________________________ 
(փաստաթուղթը կազմելու (ստորագրելու) տարին, ամիսը, ամսաթիվը (թվերով և բառերով)) 

 

Անշարժ գույքի ընդհանուր սեփականության մասնակից (Կողմ 1)՝  

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ __________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ_______________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

□ Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս_______________________________________ 

□ Արցախի Հանրապետության ______________շրջանի______________համայնքն՝  

ի դեմս_________________________________  

 

Անշարժ գույքի ընդհանուր սեփականության մասնակից (Կողմ 2, Կողմ 3, Կողմ 4)՝ 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _______________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն_______________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _____________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

□ Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս ______________________________________ 
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□ Արցախի Հանրապետության ____________շրջանի___________համայնքն՝  

ի դեմս __________________________________ 

Սույն պայմանագրով Կողմերի ընդհանուր սեփականություն հանդիսացող և Արցախի 

Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից 

տրված __________ թ. N _____________ (, ____________ թ. N ___________,……) 

գրանցման վկայականում (վկայականներում) նշված անշարժ գույքը բաժանվում է սույն 

պայմանագրով նախատեսված բաժիններով: 

  

Ընդհանուր սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույք՝  

□ հողամաս________հա 

□ շենք, շինություններ ________________________________________________________  
ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը՝ ըստ առանձին շենք, շինությունների  

Հասցե (ներ)________________________________________________________________ 

Կողմերը երաշխավորում են, որ սույն պայմանագրով նշված գույքի սեփականատերն 

են, գույքը վաճառված չէ, դատական վեճի առարկա չէ, գույքի նկատմամբ բաժանման 

սահմանափակում առկա չէ: 

Կողմերը համաձայն են, որ մինչև սույն պայմանագրով կողմերի ընդհանուր 

սեփականությունը հանդիսացող գույքը բաժանելը ընդհանուր սեփականությունը 

հանդիսացող գույքի նկատմամբ ընդհանուր սեփականության իրավունքում կողմերի 

 

Հողամասի նկատմամբ՝ 

□ բաժինները հավասար են 

□ հավասար չեն և կողմերը ունեն հետևյալ բաժինները` 

Կողմ 1_______ բաժնեմաս, Կողմ 2 (Կողմ 3, Կողմ 4…)_______ բաժնեմաս  

Շենք, շինությունների նկատմամբ՝ 

□ բաժինները հավասար են 

□ հավասար չեն և կողմերը ունեն հետևյալ բաժինները` 

Կողմ 1_______ բաժնեմաս, Կողմ 2 (Կողմ 3, Կողմ 4…)_______ բաժնեմաս 

Սույն պայմանագրով նշված անշարժ գույքը ենթակա է բաժանման Կողմերի միջև 

հետևյալ չափերով՝  

Կողմ 1 

□ հողամաս_____հա, □ որից ____ -ի նկատմամբ ____ բաժնեմաս Կողմ 2 (Կողմ 3, Կողմ 

4…) _____-ի հետ՝ որպես ընդհանուր բաժնային. 

□ շենք, շինություններ________________________________________________________, 
ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների  

□ որից _____ -ի նկատմամբ _____ բաժնեմաս Կողմ 2 (Կողմ 3, Կողմ 4…) _____-ի հետ՝ 

որպես ընդհանուր բաժնային.  

Կողմ 2 (Կողմ 3, Կողմ 4…) 

□ հողամաս_____հա, □ որից _____ -ի նկատմամբ ____ բաժնեմաս Կողմ 1 (Կողմ 3, Կողմ 

4…) _____-ի հետ՝ որպես ընդհանուր բաժնային. 

□ շենք, շինություններ_______________________________________________________, 
ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների 

□ որից _____ -ի նկատմամբ _____ բաժնեմաս Կողմ 1 (Կողմ 3, Կողմ 4…) _____-ի հետ՝ 

որպես ընդհանուր բաժնային. 

Սույն պայմանագրին կցվում է և դրա բաղկացուցիչ մաս է կազմում անշարժ գույքի 

հատակագիծը յուրաքանչյուր կողմի առանձնացված մասի տեղակայման նշումով: 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմանա-

գրով_______________ հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
           (նշել համապատասխան կողմը) 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են 

պայմանագրի կնքման պահին գործող Արցախի Հանրապետության օրենսդրությունը:  

 

□ Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ _________________________________________  
(կարող են լրացվել միայն գրանցման վկայականի «Լրացուցիչ նշումներ և 

____________________________________________ (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
տեղեկություններ» բաժնում գրառված տեղեկությունները)  

 

Ստորագրություններ՝  

Կողմ 1 
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_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

Կողմ 2 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

Կողմ 3 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

Կողմ 4 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության 

կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի աշխատակազմի անշարժ 

գույքի կադաստրի վարչության _______________________________ բաժնի աշխատակից` 

__________________________________________________________ներկայությամբ: Նրանց 

(նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Արցախի 

Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական 

անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:  

_____________________________________ 
(տարեթիվ, ստորագրություն)  
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Ձև 2 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

 

Ստորագրման վայրը՝__________________  

«____» _____________20____թ. ___________________________________________________ 
(փաստաթուղթը կազմելու (ստորագրելու) տարին, ամիսը, ամսաթիվը (թվերով և բառերով)) 

Նվիրատու՝ 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

□ Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս_________________________________________ 

□ Արցախի Հանրապետության _______________շրջանի_______________համայնքն՝  

ի դեմս_________________________________ 

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _______________________________ 
     (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Նվիրառու՝ 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _______________________________ 
   (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

□ Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս_________________________________________ 

□ Արցախի Հանրապետության _____________շրջանի_________________համայնքն՝  

ի դեմս_________________________________  

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _______________________________ 
      (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Սույն պայմանագրով նվիրատուն նվիրառուի սեփականությանն անհատույց հանձնում է 

սույն պայմանագրով նշված անշարժ գույքը:  

Պայմանագրի առարկան. 

□ հողամաս________հա 

□ շենք, շինություններ ___________________________________________________________  
                             (ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը՝ ըստ առանձին շենք, շինությունների) 

Հասցե _________________________________________________________________________ 

Շենքի/շինության օգտագործման նպատակային նշանակությունը_____________________ 

Նվիրատուն երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի 

սեփականատերն է, գույքը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ, գույքը 

նվիրառուին սեփականությանն անհատույց հանձնելու սահմանափակում առկա չէ: 
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Նվիրատուն երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը 

գրավ դրված կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ 

կերպ ծանրաբեռնված չէ: 

□ նվիրառուն տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի՝ այլ 

անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին: 

Կողմերը տեղեկացված են Արցախի Հանրապետության հարկային օրենսդրությամբ  

սահմանած հարկային պարտավորությունների, հարկային պարտավորությունների 

գանձման կարգի ու ժամկետների, ինչպես նաև հարկային արտոնությունների մասին, 

եթե կիրառելի է: 

□ Սույն պայմանագրով նվիրատուն նվիրառուին սեփականության իրավունքով 

հանձնում է Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի կառավարման 

կոմիտեի կողմից տրված ______ թ. N ______________ գրանցման վկայականի համաձայն 

նվիրատուի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքը ամբողջությամբ: 

□ Սույն պայմանագրով նվիրատուն նվիրառուի սեփականությանն է հանձնում Արցախի 

Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից 

տրված _________ թ. N ___________________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ 

գույքի միավորի` նախօրոք որպես առանձին գույքային միավոր չառանձնացված մասը, 

որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը: 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմանագրով 

___________________ հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
(նշել համապատասխան կողմը)  

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են 

պայմանագրի կնքման պահին գործող Արցախի Հանրապետության օրենսդրությունը:  

□ Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ __________________________________________  
(կարող են լրացվել միայն գրանցման վկայականի «Լրացուցիչ նշումներ և 

___________________________________________ (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
տեղեկություններ» բաժնում գրառված տեղեկությունները)  

Ստորագրություններ՝  

Նվիրատու 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

Նվիրառու 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն)  

□ (Եթե առկա է) Անշարժ գույքի համատեղ սեփականության մասնակից  

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն)  
Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության կադաստրի և 

պետական գույքի կառավարման կոմիտեի աշխատակազմի անշարժ գույքի կադաստրի 

վարչության _________________ բաժնի աշխատակից`_____________________ ներկայությամբ: 

Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Արցախի 

Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) 

անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:  

_____________________________________ 
(տարեթիվ, ստորագրություն)  

                                                                                                                          Ձև 3 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԲԱԺՆԵՄԱՍԻ ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  

 

Ստորագրման վայրը՝__________________  

 

«____» _____________20____թ. ___________________________________________________ 
     (փաստաթուղթը կազմելու (ստորագրելու) տարին, ամիսը, ամսաթիվը (թվերով և բառերով)) 

Նվիրատու՝ 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ __________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

□ Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս_________________________________________ 
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□ Արցախի Հանրապետության ________շրջանի___________համայնքն՝ ի դեմս________ 

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

Նվիրառու՝ 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ ________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

□ Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս__________________________________________ 

□ Արցախի Հանրապետության _________շրջանի__________համայնքն՝ ի դեմս________ 

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

Սույն պայմանագրով նվիրատուն նվիրառուի սեփականությանն անհատույց 

հանձնում է սույն պայմանագրով նշված գույքը: 

Պայմանագրի առարկան. 

□ ________հա հողամասի _________ բաժնեմաս 

□ _________________________________________ շենք, շինությունների _____ բաժնեմաս 
ընդհանուր մակերեսը կամ մակերեսները ըստ առանձին շենք, շինությունների 

(այսուհետ՝ Գույք) 

Հասցե ______________________________________________________________________ 

Նվիրատուն երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված Գույքի 

սեփականատերն է, Գույքը օտարված կամ դատական վեճի առարկա չէ, Գույքը 

նվիրառուին սեփականությանն անհատույց հանձնելու սահմանափակում առկա չէ: 

Նվիրատուն երաշխավորում է, որ 

□ սույն պայմանագրով նախատեսված Գույքը գրավ դրված կամ կամ այլ կերպ 

ծանրաբեռնված չէ: 

□ նվիրառուն տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված Գույքի՝ այլ անձանց 

իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին: 

Կողմերը տեղեկացված են Արցախի Հանրապետության հարկային օրենսդրությամբ 

սահմանած հարկային պարտավորությունների, հարկային պարտավորությունների 

գանձման կարգի ու ժամկետների, ինչպես նաև հարկային արտոնությունների մասին, 

եթե կիրառելի է: 

□ Սույն պայմանագրով նվիրատուն նվիրառուին սեփականության իրավունքով 

հանձնում է Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի 

կառավարման կոմիտեի կողմից տրված _________ թ. N ________________ գրանցման 

վկայականի համաձայն անշարժ գույքի նկատմամբ նվիրատուի սեփականությունը 

հանդիսացող բաժնեմասը ամբողջությամբ: 

□ Սույն պայմանագրով նվիրատուն նվիրառուին սեփականության իրավունքով 

հանձնում է Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի 
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կառավարման կոմիտեի կողմից տրված _________ թ. N ________________ գրանցման 

վկայականի համաձայն անշարժ գույքի նկատմամբ նվիրատուի սեփականությունը 

հանդիսացող բաժնեմասի _____մասը: 

 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմանա-

գրով_____________ հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
(նշել համապատասխան կողմը)  

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում 

են պայմանագրի կնքման պահին գործող Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությունը:  

□ Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ _______________________________________  
(կարող են լրացվել միայն գրանցման վկայականի «Լրացուցիչ նշումներ և 

_________________________________________ (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
            տեղեկություններ» բաժնում գրառված տեղեկությունները)  

 

Ստորագրություններ՝  

Նվիրատու 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

Նվիրառու 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

□ (Եթե առկա է) Անշարժ գույքի համատեղ սեփականության մասնակից  

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության 

կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի աշխատակազմի անշարժ 

գույքի կադաստրի վարչության _____________ բաժնի աշխատակից` _______________ 

ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են 

գալիս Արցախի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետության համայնքը կամ 

իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:  

_____________________________________ 
(տարեթիվ, ստորագրություն)  

 

 
                                                                                                                        Ձև 4 

 

       ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  

 

Ստորագրման վայրը՝__________________ 

 

«___» _________________20___թ. _________________________________________________ 
(փաստաթուղթը կազմելու (ստորագրելու) տարին, ամիսը, ամսաթիվը (թվերով և բառերով)) 

 

Սեփականատեր՝  

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

□ Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս__________________________________________ 

□ Արցախի Հանրապետության _____________շրջանի_________________համայնքն՝  

ի դեմս_________________________________  

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 
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որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Փոխառու՝ 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

□ Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս__________________________________________ 

□ Արցախի Հանրապետության _____________ շրջանի _______________համայնքն՝  

ի դեմս_________________________________ 

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

Սույն պայմանագրով սեփականատերը պարտավոր է փոխառուի անհատույց 

օգտագործմանը հանձնել սույն պայմանագրում նշված անշարժ գույքը  

Պայմանագրի առարկան 

Բնակելի տարածության մակերեսը_____________________________________________ 

Հասցե_______________________________________________________________________ 

□ Սույն պայմանագրով սեփականատերը փոխառուի ժամանակավոր օգտագործմանն 

է հանձնում Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի 

կառավարման կոմիտեի կողմից _________ թ. N ________________________ գրանցման 

վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ: 

□ Սույն պայմանագրով սեփականատերը փոխառուի ժամանակավոր օգտագործմանն 

է հանձնում Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի 

կառավարման կոմիտեի կողմից տրված _________ թ. N ________________ գրանցման 

վկայականում նշված  անշարժ գույքի միավորի` նախօրոք որպես առանձին գույքային 

միավոր չառանձնացված մասը, որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և 

կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:  

 

Պայմանագրի ժամկետը  

□ անորոշ ժամկետով 

□ «___»___________20__թ-ից մինչև «____»___________20__թ.: 

  

Պայմանագրի ժամկետի ավարտին (կետը լրացվում է ըստ անհրաժեշտության՝ 

պայմանագիրը ժամկետով կնքելիս)՝ 

□ պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտով կողմերի պարտավորությունները 

դադարում են։ 

□ Եթե կողմերից որևէ մեկը մինչև պայմանագրի ժամկետի ավարտը չի ծանուցել մյուս 

կողմին պայմանագիրը լուծելու մասին, ապա այն համարվում է անորոշ ժամկետով 

կնքված (երկարաձգված): 

Ընթացիկ վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է 

□ փոխառուն, 

□ սեփականատերը: 

Հիմնական վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է 
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□ սեփականատերը, 

□ փոխառուն:  

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմանա-

գրով____________ հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
(նշել համապատասխան կողմը)  

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում 

են պայմանագրի կնքման պահին գործող Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությունը:  

□ Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ _______________________________________  
                                                                                                                         (կարող են լրացվել միայն գրանցման վկայականի «Լրացուցիչ նշումներ և 

__________________________________________ (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
      տեղեկություններ» բաժնում գրառված տեղեկությունները)  

 

Ստորագրություններ՝  

Սեփականատեր 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

Փոխառու 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն)  

□ (Եթե առկա է) Բնակելի տարածության համատեղ սեփականության մասնակից  

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության 

կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի աշխատակազմի անշարժ 

գույքի կադաստրի վարչության ______________ բաժնի աշխատակից` _______________ 

ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են 

գալիս Արցախի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետության համայնքը կամ 

իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:  

_____________________________________ 
(տարեթիվ, ստորագրություն)  

 

 

 
Ձև 5 

ՑՄԱՀ  ՌԵՆՏԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

 

Ստորագրման վայրը՝__________________ 

 

«___» _________________20___թ. _______________________________________________ 
(փաստաթուղթը կազմելու (ստորագրելու) տարին, ամիսը, ամսաթիվը (թվերով և բառերով)) 

Ռենտա ստացող՝ 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ ________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Ռենտա վճարող՝ 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)                                      

Սույն պայմանագրով ռենտա ստացողը ռենտա վճարողին սեփականության 

իրավունքով հանձնում է սույն պայմանագրով նշված անշարժ գույքը, իսկ ռենտա 
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վճարողը պարտավորվում է ռենտա ստացողին վերջինիս կյանքի ընթացքում այդ 

գույքի դիմաց սույն պայմանագրով նշված պարբերականությամբ վճարել ռենտա: 

Սույն պայմանագրով կողմերը երաշխավորում են միմյանց միջև ազգակցական կապի 

առկայությունը:  

Անշարժ գույքը 

□ հողամաս_____________________հա 

□ շենք, շինություններ __________________________________________________________  
ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը՝ ըստ առանձին շենք, շինությունների  

Հասցե_______________________________________________________________________ 

Շենքի/շինության օգտագործման նպատակային նշանակությունը _________________ 

Ռենտա ստացողը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ 

գույքի սեփականատերն է, գույքը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ, գույքը 

օտարելու սահմանափակում առկա չէ: 

Ռենտա ստացողը երաշխավորում է, որ 

□ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը գրավ դրված կամ վարձակա-

լության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ: 

□ ռենտա վճարողը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ 

գույքի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին: 

Սույն պայմանագրով ռենտա ստացողը ռենտա վճարողի սեփականությանն է 

հանձնում Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի կառավարման 

կոմիտեի կողմից տրված _________ թ. N ____________ գրանցման վկայականի 

համաձայն ռենտա ստացողի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքը 

ամբողջությամբ:  

Ռենտայի վճար  

Յուրաքանչյուր ամսվա վճարը կազմում է_____________________ ՀՀ դրամ: 

Յուրաքանչյուր ամսվա վճարը վճարվում է. 

□ մինչև ընթացիկ ամսվա ____ը 

□ ընթացիկ ամսվան նախորդող ____ օրվա ընթացքում 

□ ընթացիկ ամսվան հաջորդող ____ օրվա ընթացքում: 

Կողմերը տեղեկացված են Արցախի Հանրապետության հարկային օրենսդրությամբ 

սահմանած հարկային պարտավորությունների, հարկային պարտավորությունների 

գանձման կարգի ու ժամկետների, ինչպես նաև հարկային արտոնությունների մասին, 

եթե կիրառելի է: 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմանա-

գրով_____________ հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
(նշել համապատասխան կողմը) 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում 

են պայմանագրի կնքման պահին գործող Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությունը:  

□ Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ________________________________________  
(կարող են լրացվել միայն գրանցման վկայականի «Լրացուցիչ նշումներ և 

___________________________________________ (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):  
տեղեկություններ» բաժնում գրառված տեղեկությունները)  

 

Ստորագրություններ`  

 

Ռենտա ստացող 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

Ռենտա վճարող 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

□ (Եթե առկա է) Ռենտայի օբյեկտի համատեղ սեփականության մասնակից  

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության 

կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի աշխատակազմի անշարժ 

գույքի կադաստրի վարչության _____________________________ բաժնի աշխատակից` 

________________________________ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, 
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եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Արցախի Հանրապետությունը, Արցախի 

Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, 

ինքնությունը ստուգված են:  

_____________________________________ 
(տարեթիվ, ստորագրություն) 

 

 
Ձև 6 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

(ՓՈԽԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ)  

 

Ստորագրման վայրը՝__________________  

 

«___» _________________20___թ. ________________________________________________ 
(փաստաթուղթը կազմելու (ստորագրելու) տարին, ամիսը, ամսաթիվը (թվերով և բառերով)) 

Փոխատու՝ 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

□ Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս__________________________________________ 

□ Արցախի Հանրապետության ______________շրջանի______________համայնքն՝  

ի դեմս_________________________________ 

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ ________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Փոխառու՝ 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ ________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

□ Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս__________________________________________ 

□ Արցախի Հանրապետության ______________շրջանի_______________համայնքն՝  

ի դեմս_________________________________ 

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Սույն պայմանագրով փոխատուն պարտավոր է փոխառուի անհատույց ժամանա-

կավոր օգտագործմանը հանձնել սույն պայմանագրում նշված անշարժ գույքը:  
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Անհատույց օգտագործման հանձնվող անշարժ գույքը 

Անշարժ գույքի տեսակը`  

□ հողամասեր 

□ շենքեր, շինություններ 

□ այլ անշարժ գույք_______________________________________________ 

Անշարժ գույքի մակերեսը՝ 

□ հողամաս_____________________հա 

□ շենք, շինություններ __________________________________________________________  
ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների  

Հասցե____________________________________________________________________  

Ընթացիկ վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է 

□ փոխառուն, 

□ փոխատուն: 

Հիմնական վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է 

□ փոխատուն, 

□ փոխառուն: 

Կողմերը տեղեկացված են Արցախի Հանրապետության հարկային օրենսդրությամբ 

սահմանած հարկային պարտավորությունների, հարկային պարտավորությունների 

գանձման կարգի ու ժամկետների, ինչպես նաև հարկային արտոնությունների մասին, 

եթե կիրառելի է: 

Փոխատուն երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի 

սեփականատերն է, գույքը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ, գույքը 

անհատույց օգտագործման հանձնելու սահմանափակում առկա չէ: 

Փոխատուն երաշխավորում է, որ 

□ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը գրավ դրված կամ վարձակա-

լության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ: 

□ փոխառուն տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի՝ այլ 

անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին: 

□ Սույն պայմանագրով փոխատուն փոխառուի անհատույց օգտագործմանն է 

հանձնում Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի կառավարման 

կոմիտեի կողմից _________ թ. N _______________ գրանցման վկայականի համաձայն 

փոխատուի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքը ամբողջությամբ: 

□ Սույն պայմանագրով փոխատուն փոխառուի անհատույց օգտագործմանն է 

հանձնում Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի կառավարման 

կոմիտեի կողմից տրված _________ թ. N __________________ գրանցման վկայականի 

համաձայն փոխատուի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքի մասը, որի 

հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:  

Պայմանագրի ժամկետը  

□ անորոշ ժամկետով  

□ «___»__________________20____ թ-ից մինչև «____»__________________20____ թ.:  

Պայմանագրի ժամկետի ավարտին (կետը լրացվում է ըստ անհրաժեշտության՝ 

պայմանագիրը ժամկետով կնքելիս)՝ 

□ պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտով կողմերի պարտավորությունները 

դադարում են։ 

□ Եթե կողմերից որևէ մեկը մինչև պայմանագրի ժամկետի ավարտը չի ծանուցել մյուս 

կողմին պայմանագիրը լուծելու մասին, ապա այն համարվում է անորոշ ժամկետով 

կնքված (երկարաձգված): 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմանա-

գրով____________ հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
(նշել համապատասխան կողմը)  

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում 

են պայմանագրի կնքման պահին գործող Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությունը:  

□ Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ _______________________________________  
(կարող են լրացվել միայն գրանցման վկայականի «Լրացուցիչ նշումներ և 

__________________________________________ (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
          տեղեկություններ» բաժնում գրառված տեղեկությունները)  

Ստորագրություններ՝  

Փոխատու 
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_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

Փոխառու 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

□ (Եթե առկա է) Անհատույց հանձնված գույքի համատեղ սեփականության մասնակից  

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության 

կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի աշխատակազմի անշարժ 

գույքի կադաստրի վարչության ____________________________ բաժնի աշխատակից` 

________________________ ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե 

պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Արցախի Հանրապետությունը, Արցախի 

Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, 

ինքնությունը ստուգված են:  

_____________________________________ 
(տարեթիվ, ստորագրություն)  

 

 
Ձև 7 

 

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

 

Ստորագրման վայրը՝__________________  

 

«___» _________________20___թ.__________________________________________________ 
(փաստաթուղթը կազմելու (ստորագրելու) տարին, ամիսը, ամսաթիվը (թվերով և բառերով)) 

Սեփականատեր՝ 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________  

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ __________________________________ 
                                                                                                                                                                (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

□ Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս__________________________________________ 

□ Արցախի Հանրապետության _________շրջանի________համայնքն՝ ի դեմս_________ 

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ __________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Կառուցապատող՝ 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

□ Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս__________________________________________ 

□ Արցախի Հանրապետության _________շրջանի_________համայնքն՝ ի դեմս_________ 

□ Իրավաբանական անձ 
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անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Սույն պայմանագրով կառուցապատողը ձեռք է բերում սեփականատիրոջ՝ սույն 

պայմանագրում նշված չկառուցապատված հողամասում քաղաքաշինական նորմերի ու 

կանոնների, ինչպես նաև հողամասի նշանակության վերաբերյալ պահանջների 

պահպանմամբ սահմանված կարգով շենքեր և շինություններ կառուցելու, դրանք 

վերակառուցելու կամ քանդելու և կառուցապատման իրավունքի գործողության 

ժամկետի ընթացքում այդ գույքը տիրապետելու և օգտագործելու իրավունք: 

Սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում կառուցապատված հողամասի 

օգտագործման արդյունքում կառուցապատման իրավունք ունեցող անձի ստացած 

եկամուտները նրա սեփականությունն են: 

Կառուցապատման իրավունքի ժամկետի ավարտից հետո կառուցապատման 

իրավունք ունեցող անձի կատարած անբաժանելի բարելավումները չեն հատուցվում:  

Կառուցապատվող օբյեկտ՝ 

Հողամասի մակերեսը__________ հա 

Հասցե ________________________________________________ (առկայության դեպքում): 

Հողամասը տրամադրվում է______________________________________ համար  
                                                                                                           (հողամասի տրամադրման նպատակը)  

Վարձավճար 

Կառուցապատման իրավունքի տրամադրման վճարի չափը` 

□ յուրաքանչյուր ամսվա համար կազմում է___________________ ՀՀ դրամ. 

□ յուրաքանչյուր տարվա համար կազմում է___________________ ՀՀ դրամ. 

□ Հողամասի տարեկան վարձավճարը կազմում է տվյալ հողամասի հողի հարկի 

տարեկան դրույքաչափի_________ տոկոսը: Պայմանագրի կնքման պահին հողի հարկի 

տարեկան դրույքաչափը կազմում է____________ դրամ (պետական կամ համայնքային 

հողամասերի դեպքում կետը լրացվում է պարտադիր):  

Վարձավճարը վճարվում է՝ 

□ մինչև ընթացիկ ամսվա ____ը (կետը լրացվում է վարձավճարը յուրաքանչյուր ամսվա 

համար սահմանելիս). 

□ ընթացիկ ամսվան նախորդող ____ օրվա ընթացքում (կետը լրացվում է վարձավճարը 

յուրաքանչյուր ամսվա համար սահմանելիս). 

□ ընթացիկ ամսվան հաջորդող ____ օրվա ընթացքում (կետը լրացվում է վարձավճարը 

յուրաքանչյուր ամսվա համար սահմանելիս). 

□ հաջորդող տարվա մինչև _____________ ____ ը (կետը լրացվում է վարձավճարը 

յուրաքանչյուր տարվա համար սահմանելիս)։ 

□ Վարձավճարը կառուցապատողի կողմից մուծվում է հավասար չափերով` ըստ 

տարվա օրացուցային եռամսյակների, ոչ ուշ, քան մինչև համապատասխան եռամսյակի 

վերջին ամսվա ____ ը: Առաջին վարձակալական վճարումները կատարվում են ոչ ուշ, 

քան պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից ________օրվա ընթացքում: Վերջին 

վարձակալական վճարումը կատարվում է ոչ ուշ, քան մինչև պայմանագրի 

գործողության ժամկետի վերջին ամսվա ____ ը (պետական կամ համայնքային 

հողամասերի դեպքում կետը լրացվում է պարտադիր)։ 

Կողմերը տեղեկացված են Արցախի Հանրապետության հարկային օրենսդրությամբ 

սահմանած հարկային պարտավորությունների, հարկային պարտավորությունների 

գանձման կարգի ու ժամկետների, ինչպես նաև հարկային արտոնությունների մասին, 

եթե կիրառելի է: 

Սեփականատերը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված հողամասի 

սեփականատերն է, հողամասը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ, 

հողամասը կառուցապատման իրավունքով հանձնելու սահմանափակում առկա չէ: 

Սեփականատերը երաշխավորում է, որ 
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□ սույն պայմանագրով նախատեսված հողամասը գրավ դրված կամ վարձակալության 

կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ: 

□ կառուցապատողը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված հողամասի՝ 

այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին: 

□ Սույն պայմանագրով սեփականատերը կառուցապատողին է տրամադրում Արցախի 

Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից 

_________ թ. N ____________________ գրանցման վկայականում նշված ամբողջ 

հողամասի նկատմամբ կառուցապատման իրավունքը: 

□ Սույն պայմանագրով սեփականատերը կառուցապատողին է տրամադրում Արցախի 

Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից 

տրված _________ թ. N _________________ գրանցման վկայականում նշված հողամասի` 

նախօրոք որպես առանձին գույքային միավոր չառանձնացված մասի նկատմամբ 

կառուցապատման իրավունքը: Կառուցապատման իրավունքով տրամադրվող 

հողամասի մասի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա 

բաղկացուցիչ մասը:  

 

Պայմանագրի ժամկետը՝  

«___»_______________20____թ-ից մինչև «____»_______________20____թ.:  

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմանա-

գրով_____________ հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
 (նշել համապատասխան կողմը)  

  

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են 

պայմանագրի կնքման պահին գործող Արցախի Հանրապետության օրենսդրությունը:  

□ Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ ________________________________________  
(կարող են լրացվել միայն գրանցման վկայականի «Լրացուցիչ նշումներ և 

_____________________________________________ (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
        տեղեկություններ» բաժնում գրառված տեղեկությունները)  

 

Ստորագրություններ՝  

Սեփականատեր 

__________________________(անուն, ազգանուն) 

__________________________(ստորագրություն) 

Կառուցապատող 

 

__________________________(անուն, ազգանուն) 

__________________________(ստորագրություն)  

□ (Եթե առկա է) Կառուցապատվող օբյեկտի համատեղ սեփականության մասնակից  

__________________________(անուն, ազգանուն) 

__________________________(ստորագրություն)  

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության 

կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի աշխատակազմի անշարժ 

գույքի կադաստրի վարչության_________________________ բաժնի աշխատակից` 

_________________ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի 

կողմ հանդես են գալիս Արցախի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետության 

համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված 

են:  

_____________________________________ 
                          (տարեթիվ, ստորագրություն) 
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     Ձև 8 

 

ՄՇՏԱԿԱՆ ՌԵՆՏԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

 

Ստորագրման վայրը՝__________________  

 

«___» _________________20___թ. _________________________________________________ 
(փաստաթուղթը կազմելու (ստորագրելու) տարին, ամիսը, ամսաթիվը (թվերով և բառերով)) 

Ռենտա ստացող՝ 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ ________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Ռենտա վճարող՝ 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _______________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Սույն պայմանագրով ռենտա ստացողը ռենտա վճարողին սեփականության 

իրավունքով հանձնում է սույն պայմանագրով նշված անշարժ գույքը, իսկ ռենտա 

վճարողը պարտավորվում է ստացողին այդ գույքի դիմաց սույն պայմանագրով նշված 

պարբերականությամբ վճարել ռենտա: 

Սույն պայմանագրով կողմերը երաշխավորում են միմյանց միջև ազգակցական կապի 

առկայությունը:  

Անշարժ գույքը 

□ հողամաս_____________________հա 

□ շենք, շինություններ _________________________________________________________  
ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը՝ ըստ առանձին շենք, շինությունների  

Հասցե_______________________________________________________________________ 

Շենքի/շինության օգտագործման նպատակային նշանակությունը___________________ 

Ռենտա ստացողը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ 

գույքի սեփականատերն է, գույքը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ, գույքը 

օտարելու սահմանափակում առկա չէ: 

Ռենտա ստացողը երաշխավորում է, որ 

□ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը գրավ դրված կամ վարձակա-

լության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ: 

□ ռենտա վճարողը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ 

գույքի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին: 

 

Սույն պայմանագրով ռենտա ստացողը ռենտա վճարողի սեփականությանն է 

հանձնում Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի կառավարման 

կոմիտեի կողմից տրված _________ թ. N _________ գրանցման վկայականի համաձայն 

ռենտա ստացողի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքը ամբողջությամբ:  

Ռենտայի վճար 

Յուրաքանչյուր ամսվա վճարը կազմում է_____________________ ՀՀ դրամ: 

Յուրաքանչյուր ամսվա վճարը վճարվում է.            

□ մինչև ընթացիկ ամսվա ____ը 

□ ընթացիկ ամսվան նախորդող ____ օրվա ընթացքում 

□ ընթացիկ ամսվան հաջորդող ____ օրվա ընթացքում: 

Կողմերը տեղեկացված են Արցախի Հանրապետության հարկային օրենսդրությամբ 

սահմանած հարկային պարտավորությունների, հարկային պարտավորությունների 

գանձման կարգի ու ժամկետների, ինչպես նաև հարկային արտոնությունների մասին, 

եթե կիրառելի է:  

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմանա-

գրով___________ հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
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(նշել համապատասխան կողմը)  

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում 

են պայմանագրի կնքման պահին գործող Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությունը:  

□ Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ _______________________________________  
(կարող են լրացվել միայն գրանցման վկայականի «Լրացուցիչ նշումներ և  

___________________________________________ (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
տեղեկություններ» բաժնում գրառված տեղեկությունները)  

 

Ստորագրություններ՝  

Ռենտա ստացող 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

Ռենտա վճարող 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

□ (Եթե առկա է) Ռենտայի օբյեկտի համատեղ սեփականության մասնակից  

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության 

կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի աշխատակազմի անշարժ 

գույքի կադաստրի վարչության _______________________ բաժնի աշխատակից` 

_______________________________ ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, 

եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Արցախի Հանրապետությունը, Արցախի 

Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, 

ինքնությունը ստուգված են:  

_____________________________________ 
(տարեթիվ, ստորագրություն)  

 

 
 

  Ձև 9 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  

 

Ստորագրման վայրը՝__________________  

 

«___» _________________20___թ. _________________________________________________ 
(փաստաթուղթը կազմելու (ստորագրելու) տարին, ամիսը, ամսաթիվը (թվերով և բառերով))  

Վարձատու՝ 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

□ Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս__________________________________________ 

□ Արցախի Հանրապետության ______________շրջանի_______________համայնքն՝  

ի դեմս_________________________________ 

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 
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անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ __________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Վարձակալ՝ 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

□ Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս__________________________________________ 

□ Արցախի Հանրապետության _______________շրջանի_______________համայնքն՝  

ի դեմս_________________________________ 

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Սույն պայմանագրով վարձատուն պարտավոր է նշված վճարի դիմաց վարձակալի 

ժամանակավոր տիրապետմանը և օգտագործմանը հանձնել սույն պայմանագրում 

նշված օբյեկտը:  

Վարձակալության օբյեկտ՝ 

□ հողամաս________հա 

□ շենք, շինություններ __________________________________________________________  
ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը՝ ըստ առանձին շենք, շինությունների 

Հասցե _______________________________________________________________________ 

Օգտագործման նպատակային նշանակությունը _________________________________ 

Ընթացիկ վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է՝ 

□ վարձակալը. 

□ վարձատուն։ 

Հիմնական վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է՝ 

□ վարձակալը. 

□ վարձատուն։ 

Երրորդ անձին ենթավարձակալության տրամադրումը` 

□ թույլատրվում է առանց վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության. 

□ չի թույլատրվում առանց վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության: 

 

Վարձակալը պարտավոր է (կետը լրացվում է ըստ անհրաժեշտության)՝ 

□ ապահովել հողահատկացման մասին որոշմամբ նախատեսված հողամասի 

օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները և պահպանման միջոցառումները. 

□ խնամել և պահպանել հողամասի կանաչապատ գոտին։ 

Վարձատուն երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրի վարձակալության օբյեկտի 

սեփականատերն է,օբյեկտը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ, օբյեկտը 

վարձակալության հանձնելու սահմանափակում առկա չէ: 

Վարձատուն երաշխավորում է, որ՝ 

□ սույն պայմանագրի վարձակալության օբյեկտը վարձակալության կամ անհատույց 

օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ. 

□ վարձակալը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված վարձակալության 

օբյեկտի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին: 

□ Սույն պայմանագրով վարձատուն վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանն ու 

օգտագործմանն է հանձնում Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական 

գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից տրված _________ թ. N __________ գրանցման 

վկայականի համաձայն վարձատուի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքը 

ամբողջությամբ: 



37 
 

□ Սույն պայմանագրով վարձատուն վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանն ու 

օգտագործմանն է հանձնում Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական 

գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից տրված _________ թ. N ____________ 

գրանցման վկայականի համաձայն վարձատուի սեփականությունը հանդիսացող 

անշարժ գույքի մասը, որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է 

դրա բաղկացուցիչ մասը:  

Վարձավճար  

Վարձակալության իրավունքի տրամադրման վճարի չափը՝ 

□ յուրաքանչյուր ամսվա վարձավճարը կազմում է___________________ ՀՀ դրամ: 

□ յուրաքանչյուր տարվա վարձավճարը կազմում է__________________ ՀՀ դրամ. 

□ Հողամասի տարեկան վարձավճարը կազմում է տվյալ հողամասի հողի հարկի 

տարեկան դրույքաչափի_________ տոկոսը: Պայմանագրի կնքման պահին հողի 

հարկի տարեկան դրույքաչափը կազմում է_____________ դրամ (պետական կամ 

համայնքային չկառուցապատված հողամասերի դեպքում կետը լրացվում է 

պարտադիր): 

□ Վարձավճարը վճարվում է՝ 

□ մինչև ընթացիկ ամսվա ____ը (կետը լրացվում է վարձավճարը յուրաքանչյուր 

ամսվա համար սահմանելիս). 

□ ընթացիկ ամսվան նախորդող ____ օրվա ընթացքում (կետը լրացվում է 

վարձավճարը յուրաքանչյուր ամսվա համար սահմանելիս). 

□ ընթացիկ ամսվան հաջորդող ____ օրվա ընթացքում (կետը լրացվում է վարձավճարը 

յուրաքանչյուր ամսվա համար սահմանելիս). 

□ հաջորդող տարվա մինչև _____________ ____ ը (կետը լրացվում է վարձավճարը 

յուրաքանչյուր տարվա համար սահմանելիս)։ 

□ Վարձավճարը վարձակալի կողմից մուծվում է հավասար չափերով` ըստ տարվա 

օրացուցային եռամսյակների, ոչ ուշ, քան մինչև համապատասխան եռամսյակի 

վերջին ամսվա ____ ը: Առաջին վարձակալական վճարումները կատարվում են ոչ ուշ, 

քան պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից ________օրվա ընթացքում: Վերջին 

վարձակալական վճարումը կատարվում է ոչ ուշ, քան մինչև պայմանագրի 

գործողության ժամկետի վերջին ամսվա ____ ը (պետական կամ համայնքային 

անշարժ գույքի դեպքում կետը լրացվում է պարտադիր)։ 

Կողմերը տեղեկացված են Արցախի Հանրապետության հարկային օրենսդրությամբ 

սահմանած հարկային պարտավորությունների, հարկային պարտավորությունների 

գանձման կարգի ու ժամկետների, ինչպես նաև հարկային արտոնությունների մասին, 

եթե կիրառելի է:  

Վարձավճարը վճարվում է՝  

□ կանխիկ. 

□ անկանխիկ _________________ հաշվեհամարին։ 

 

Հողամասի վարձակալության դեպքում հողի կադաստրային արժեքի աճի դեպքում՝ 

□ վարձավճարը չի փոփոխվում. 

□ վարձավճարի չափն ավելանում է հողի կադաստրային արժեքի փոփոխման (աճի) 

դեպքում կամ պայմանագիրը համարվում է լուծված (սույն տարբերակն ընտրելիս 

հողի նոր կադաստրային արժեքի հիման վրա հաշվարկված վարձավճարը ենթակա է 

կիրառման) դրա մասին վարձակալին գրավոր տեղեկացնելուց 15-օր հետո: Գրավոր 

տեղեկացվելուց հետո 15-օրյա ժամկետում վարձակալն իրավունք ունի միակողմանի 

դադարեցնելու (հրաժարվելու) պայմանագիրը` դրա մասին գրավոր ծանուցելով 

վարձատուին, որի դեպքում պայմանագիրը համարվում է լուծված: Հակառակ 

դեպքում վարձավճարը կսկսվի հաշվարկվել նոր գնով։ 

Վարձակալը վարձավճարն ամբողջությամբ կամ մասնակի ուշացման յուրաքանչյուր 

օրվա համար (կետը լրացվում է ըստ անհրաժեշտության)՝ 

□ վճարում է տուժանք՝ վարձատուին չվճարված գումարի _______ տոկոսի չափով։  

Պայմանագրի ժամկետը՝  

□ անորոշ ժամկետով  

□ «____»__________________20____ թ-ից մինչև «____»__________________20____ թ.:  

Պայմանագրի ժամկետի ավարտին (կետը լրացվում է ըստ անհրաժեշտության՝ 

պայմանագիրը ժամկետով կնքելիս)՝ 

□ պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտով կողմերի պարտավորությունները 

դադարում են։ 
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□ Եթե կողմերից որևէ մեկը մինչև պայմանագրի ժամկետի ավարտը չի ծանուցել մյուս 

կողմին պայմանագիրը լուծելու մասին, ապա այն համարվում է անորոշ ժամկետով 

կնքված (երկարաձգված): 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմանա-

գրով____________ հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
(նշել համապատասխան կողմը)  

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում 

են պայմանագրի կնքման պահին գործող Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությունը:  

□ Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ _______________________________________  

                                                                           (կարող են լրացվել միայն գրանցման վկայականի «Լրացուցիչ նշումներ և  

__________________________________________ (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
      տեղեկություններ» բաժնում գրառված տեղեկությունները)  

 

Ստորագրություններ՝  

Վարձատու 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

Վարձակալ 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

□ (Եթե առկա է) վարձակալության օբյեկտի համատեղ սեփականության մասնակից  

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության 

կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի աշխատակազմի անշարժ 

գույքի կադաստրի վարչության _____________________________ բաժնի աշխատակից` 

________________________ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե 

պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Արցախի Հանրապետությունը, Արցախի 

Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, 

ինքնությունը ստուգված են:  

_____________________________________ 
(տարեթիվ, ստորագրություն)  

 

 
Ձև 10 

 

ՇԵՆՔԻ ԿԱՄ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

 

 

Ստորագրման վայրը՝__________________  

 

«___» _________________20___թ. ________________________________________________ 
(փաստաթուղթը կազմելու (ստորագրելու) տարին, ամիսը, ամսաթիվը (թվերով և բառերով))  

Վարձատու՝ 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ ________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

□ Արցախի Հանրապետությունը ՝ ի դեմս________________________________________ 

□ Արցախի Հանրապետության ________________շրջանի______________համայնքն՝  

ի դեմս_________________________________ 

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 
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գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ  _________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Վարձակալ՝ 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

□ Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս__________________________________________ 

□ Արցախի Հանրապետության ________________շրջանի______________համայնքն՝  

ի դեմս_________________________________ 

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Սույն պայմանագրով վարձատուն պարտավոր է նշված վճարի դիմաց վարձակալի 

ժամանակավոր տիրապետմանը և օգտագործմանը հանձնել սույն պայմանագրում 

նշված օբյեկտը` □ շենքը, □ շինությունը:  

Վարձակալության օբյեկտ  

Օբյեկտի մակերեսը__________________________________________________________  
ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը՝ ըստ առանձին շենք, շինությունների 

Հասցե________________________________________________________________________ 

Օգտագործման նպատակային նշանակությունը__________________________________ 

Ընթացիկ վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է □ վարձակալը, 

□ վարձատուն: 

Հիմնական վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է □ վարձակալը, 

□ վարձատուն: 

Երրորդ անձին ենթավարձակալության տրամադրումը` 

□ թույլատրվում է առանց վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության 

□ չի թույլատրվում առանց վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության 

Վարձատուն երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրի վարձակալության օբյեկտի 

սեփականատերն է, օբյեկտը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ, օբյեկտը 

վարձակալության հանձնելու սահմանափակում առկա չէ: 

Վարձատուն երաշխավորում է, որ 

□ սույն պայմանագրի վարձակալության օբյեկտը վարձակալության կամ անհատույց 

օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ: 

□ վարձակալը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված վարձակալության 

օբյեկտի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին: 

□ Սույն պայմանագրով վարձատուն վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանն ու 

օգտագործմանն է հանձնում Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական 

գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից տրված _________ թ. N __________ գրանցման 

վկայականի համաձայն վարձատուի սեփականությունը հանդիսացող բոլոր 

շինությունները ամբողջությամբ: 

□ Սույն պայմանագրով վարձատուն վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանն ու 

օգտագործմանն է հանձնում Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական 
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գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից տրված _______թ. N __________ գրանցման 

վկայականի համաձայն վարձատուի սեփականությունը հանդիսացող շինության 

(շինությունների) մասը, որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է 

դրա բաղկացուցիչ մասը:  

 

Վարձավճար  

Յուրաքանչյուր ամսվա վարձավճարը կազմում է__________________ ՀՀ դրամ: 

Յուրաքանչյուր ամսվա վարձավճարը վճարվում է. 

□ մինչև ընթացիկ ամսվա ____ը 

□ ընթացիկ ամսվան նախորդող ____ օրվա ընթացքում 

□ ընթացիկ ամսվան հաջորդող ____ օրվա ընթացքում: 

Կողմերը տեղեկացված են Արցախի Հանրապետության հարկային օրենսդրությամբ 

սահմանած հարկային պարտավորությունների, հարկային պարտավորությունների 

գանձման կարգի ու ժամկետների, ինչպես նաև հարկային արտոնությունների մասին, 

եթե կիրառելի է:  

Պայմանագրի ժամկետը՝  

□ անորոշ ժամկետով  

□ «____»__________________20____ թ-ից մինչև «____»__________________20____ թ.:  

Պայմանագրի ժամկետի ավարտին (կետը լրացվում է ըստ անհրաժեշտության՝ 

պայմանագիրը ժամկետով կնքելիս)՝ 

□ պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտով կողմերի պարտավորությունները 

դադարում են։ 

□ Եթե կողմերից որևէ մեկը մինչև պայմանագրի ժամկետի ավարտը չի ծանուցել մյուս 

կողմին պայմանագիրը լուծելու մասին, ապա այն համարվում է անորոշ ժամկետով 

կնքված (երկարաձգված): 

 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմանա-

գրով____________ հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
(նշել համապատասխան կողմը)  

 

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում 

են պայմանագրի կնքման պահին գործող Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությունը:  

□ Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ _______________________________________  
                                                                                                                      (կարող են լրացվել միայն գրանցման վկայականի «Լրացուցիչ նշումներ և  

___________________________________________ (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
             տեղեկություններ» բաժնում գրառված տեղեկությունները)  

 

Ստորագրություններ՝  

Վարձատու 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

Վարձակալ 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

□ (Եթե առկա է) վարձակալության օբյեկտի համատեղ սեփականության մասնակից  

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության 

կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի աշխատակազմի անշարժ 

գույքի կադաստրի վարչության ____________________________ բաժնի աշխատակից` 

______________________________ ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, 

եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Արցախի Հանրապետությունը, Արցախի 

Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, 

ինքնությունը ստուգված են:  

 

_____________________________________ 
(տարեթիվ, ստորագրություն)  
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Ձև 11 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

 

Ստորագրման վայրը՝__________________  

 

«___» _________________20___թ. _____________________________________________ 
(փաստաթուղթը կազմելու (ստորագրելու) տարին, ամիսը, ամսաթիվը (թվերով և բառերով)) 

Կողմ 1 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ ______________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _______________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

□ Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս__________________________________________ 

□ Արցախի Հանրապետության______________շրջանի________________համայնքն՝  

ի դեմս_________________________________  

 

Կողմ 2 (Կողմ 3, Կողմ 4…)՝  

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _______________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ ________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

□ Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս __________________________________________ 

□ Արցախի Հանրապետության _____________շրջանի______________համայնքն՝  

ի դեմս _________________________________ 

Սույն պայմանագրով նշված կողմերի սեփականությունը հանդիսացող գույք 1-ը և 

գույք 2-ը (գույք 3-ը, գույք 4-ը…) միավորվում են՝ վերածվելով կողմերի ընդհանուր 

բաժնային սեփականությունը հանդիսացող ընդհանուր գույքի:  

Միավորման ենթակա անշարժ գույք՝  

Գույք 1, որը պատկանում է ___________________________________  

                                                                    նշվում է կողմը կամ կողմերը  

□ հողամաս_____________________հա 

□ շենք, շինություններ __________________________________________________________ 
                                                                               ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը՝ ըստ առանձին շենք, շինությունների 
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Հասցե_______________________________________________________________________  

Գույք 2 (Գույք 3, Գույք 4…), որը պատկանում է __________________________________  

                                                                                          նշվում է կողմը կամ կողմերը  

□ հողամաս_____________________հա 

□ շենք, շինություններ __________________________________________________________ 
                                                                 ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը՝ ըստ առանձին շենք, շինությունների  

Հասցե_______________________________________________________________________ 

Յուրաքանչյուր Կողմ երաշխավորում է, որ իրեն պատկանող և միավորման ենթակա 

անշարժ գույքի սեփականատերն է (համասեփականատերն է), գույքը վաճառված չէ, 

դատական վեճի առարկա չէ, գույքի նկատմամբ միավորման սահմանափակում առկա 

չէ: 

Սույն պայմանագրով նշված գույք 1-ը և գույք 2-ը (գույք 3-ը, գույք 4-ը…) ենթակա են 

միավորման, որի արդյունքում Կողմ 1-ը և Կողմ 2-ը (Կողմ 3-ը, Կողմ 4-ը…) ձեռք են 

բերում ________________հասցեում գտնվող ընդհանուր գույքի նկատմամբ ընդհանուր 

բաժնային սեփականության իրավունք հետևյալ բաժիններով`  

Կողմ 1-ի համար __________________________________________________ բաժնեմաս 
                                                                                          բաժնեմասի չափը` կոտորակով  

Կողմ 2-ի (Կողմ 3-ի, Կողմ 4-ի…) համար _______________________________ բաժնեմաս  
                                                                                                                                                      բաժնեմասի չափը` կոտորակով  

Սույն պայմանագրով ընդհանուր գույքի կազմում ընդգրկվում են Արցախի 

Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից 

_________թ. N _______ և_________ թ. N ________ (և_______ թ. N __________) գրանցման 

վկայականներում նշված անշարժ գույքի միավորները ամբողջությամբ: 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմա-

նագրով__________ հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
                (նշել համապատասխան կողմը)  

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում 

են պայմանագրի կնքման պահին գործող Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությունը:  

□ Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ _______________________________________  

                                                                       (կարող են լրացվել միայն գրանցման վկայականների «Լրացուցիչ նշումներ և 

__________________________________________ (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
           տեղեկություններ» բաժնում գրառված տեղեկությունները)  

 

Ստորագրություններ՝ 

 Կողմ 1 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

Կողմ 2 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

 

Կողմ 3 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

Կողմ 4 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության 

կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի աշխատակազմի անշարժ 

գույքի կադաստրի վարչության ____________________________ բաժնի աշխատակից` 

_______________________________ ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, 

եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Արցախի Հանրապետությունը, Արցախի 

Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, 

ինքնությունը ստուգված են:  

 

_____________________________________ 
(տարեթիվ, ստորագրություն)  
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        Ձև 12 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

 

Ստորագրման վայրը՝__________________  

 

«___» _________________20___թ. _______________________________________________ 

                          (փաստաթուղթը կազմելու (ստորագրելու) տարին, ամիսը, ամսաթիվը (թվերով և բառերով)) 

Գնորդ՝ 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ __________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

□ Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս__________________________________________ 

□ Արցախի Հանրապետության ______________շրջանի______________համայնքն՝  

ի դեմս_________________________________ 

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Վաճառող՝ 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

□ Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս________________________________________ 

□ Արցախի Հանրապետության _____________շրջանի_______________համայնքն՝  

ի դեմս_________________________________ 

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից  

□ կանոնադրության հիման վրա 

 □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________  

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ ______________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Սույն պայմանագրով վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով նշված գնի 

դիմաց գնորդի սեփականությանը հանձնել սույն պայմանագրում նշված անշարժ 

գույքը:  

Պայմանագրի առարկան. 

□ հողամաս________հա (չի լրացվում, եթե պայմանագրի առարկա շենք, շինությունը 

գտնվում է բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքերում) 

□ շենք, շինություններ _______________________________________________________  
                                                                            ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը՝ ըստ առանձին շենք, շինությունների 

Հասցե ______________________________________________________________________ 
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Շենք, շինությունը բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի բնակարան և 

(կամ) ոչ բնակելի տարածք հանդիսանալու դեպքում գնորդին սեփականության 

իրավունքով փոխանցվում է նաև բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի 

ընդհանուր սեփականություն հանդիսացող գույքի նկատմամբ վաճառողին 

սեփականության իրավունքով պատկանող համապատասխան բաժնեմասը: 

Վաճառողը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի 

սեփականատերն է, գույքը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ, գույքը 

վաճառելու սահմանափակում առկա չէ: 

Վաճառողը երաշխավորում է, որ 

□ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը վարձակալության կամ 

անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ: 

□ գնորդը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի՝ այլ 

անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին: 

□ Սույն պայմանագրով վաճառողը գնորդի սեփականությանն է հանձնում Արցախի 

Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից 

տրված ____________ թ. N _________________ գրանցման վկայականի համաձայն 

վաճառողի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքը ամբողջությամբ: 

□ Սույն պայմանագրով վաճառողը գնորդի սեփականությանն է հանձնում Արցախի 

Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից 

տրված ____________ թ. N ___________________ գրանցման վկայականում նշված 

անշարժ գույքի միավորի` նախօրոք որպես առանձին գույքային միավոր 

չառանձնացված մասը, որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է 

դրա բաղկացուցիչ մասը:  

Անշարժ գույքի նշանակությունը՝  

□ բնակելի 

□ հողամաս 

□ այլ անշարժ գույքի _______________________________  

Գինը  

Սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի գինը կազմում է_______ՀՀ դրամ:  
                                  (թվերով և բառերով) 

Կողմերը տեղեկացված են Արցախի Հանրապետության հարկային օրենսդրությամբ 

սահմանած հարկային պարտավորությունների, հարկային պարտավորությունների 

գանձման կարգի ու ժամկետների, ինչպես նաև հարկային արտոնությունների մասին, 

եթե կիրառելի է: 

 

Սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի գինը՝ 

□ վճարվել է ամբողջությամբ, 

□ վճարվելու է ________ օրվա ընթացքում:  

Անշարժ գույքը գնորդին հանձնելը 

□ Անշարժ գույքի հանձնման ակտը պետք է կազմվի սույն պայմանագիրը 

հաստատելուց հետո________________ընթացքում: 

□ Անշարժ գույքը սույն պայմանագիրը հաստատելու պահին հանձնվել է գնորդին: 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմանա-

գրով _____________ հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
      (նշել համապատասխան կողմը)  

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում 

են պայմանագրի կնքման պահին գործող Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությունը:  

□ Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ _______________________________________  
(կարող են լրացվել միայն գրանցման վկայականի «Լրացուցիչ նշումներ և 

__________________________________________ (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
տեղեկություններ» բաժնում գրառված տեղեկությունները)  

Ստորագրություններ՝  

Գնորդ 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

Վաճառող 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 



45 
 

□ (Եթե առկա է) Անշարժ գույքի համատեղ սեփականության մասնակից  

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության 

կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի աշխատակազմի անշարժ 

գույքի կադաստրի վարչության _____________________________ բաժնի աշխատակից` 

_____________________________ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե 

պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Արցախի Հանրապետությունը, Արցախի 

Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, 

ինքնությունը ստուգված են:  

 

_____________________________________ 
(տարեթիվ, ստորագրություն)  

 

 

 
Ձև 13 

 

ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

 

 

Ստորագրման վայրը՝__________________  

 

«___» _________________20___թ. _______________________________________________ 
(փաստաթուղթը կազմելու (ստորագրելու) տարին, ամիսը, ամսաթիվը (թվերով և բառերով)) 

Վարձատու՝ 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

□ Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս__________________________________________ 

□ Արցախի Հանրապետության ______________շրջանի_______________համայնքն՝  

ի դեմս_________________________________ 

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից 

 □ կանոնադրության հիման վրա  

□ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ 

______________________________________ 

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Վարձակալ՝  

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ 

______________________________________ 

(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

□ Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս__________________________________________ 
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□ Արցախի Հանրապետության _________շրջանի___________համայնքն՝ ի 

դեմս_________________________________ 

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից  

□ կանոնադրության հիման վրա 

 □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Սույն պայմանագրով վարձատուն պարտավոր է նշված վճարի դիմաց վարձակալի 

ժամանակավոր տիրապետմանը և օգտագործմանը հանձնել սույն պայմանագրում 

նշված օբյեկտը:  

Վարձակալության օբյեկտ՝  

Վարձակալության օբյեկտը` բնակելի տարածություն 

Բնակելի տարածության մակերեսը______________________________________________ 

Հասցե________________________________________________________________________ 

Օգտագործման նպատակային նշանակությունը__________________________________ 

Ընթացիկ վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է՝ 

□ վարձակալը. 

□ վարձատուն։ 

Հիմնական վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է՝ 

□ վարձակալը. 

□ վարձատուն։ 

Երրորդ անձին ենթավարձակալության տրամադրումը` 

□ թույլատրվում է առանց վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության. 

□ չի թույլատրվում առանց վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության: 

Վարձատուն երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրի վարձակալության օբյեկտի 

սեփականատերն է, օբյեկտը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ, օբյեկտը 

վարձակալության հանձնելու սահմանափակում առկա չէ: 

Վարձատուն երաշխավորում է, որ՝ 

□ սույն պայմանագրի վարձակալության օբյեկտը վարձակալության կամ անհատույց 

օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ. 

□ վարձակալը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված վարձակալության 

օբյեկտի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին: 

□ Սույն պայմանագրով վարձատուն վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանն ու 

օգտագործմանն է հանձնում Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական 

գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից տրված _________ թ. N __________ գրանցման 

վկայականի համաձայն վարձատուի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքը 

ամբողջությամբ: 

□ Սույն պայմանագրով վարձատուն վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանն ու 

օգտագործմանն է հանձնում Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական 

գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից տրված ______ թ. N ______ գրանցման վկայա-

կանի համաձայն վարձատուի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքի մասը, 

որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:  

Վարձավճար  

Յուրաքանչյուր ամսվա վարձավճարը կազմում է_____________ ՀՀ դրամ: 

Յուրաքանչյուր ամսվա վարձավճարը վճարվում է. 

□ մինչև ընթացիկ ամսվա ____ը 

□ ընթացիկ ամսվան նախորդող ____ օրվա ընթացքում 

□ ընթացիկ ամսվան հաջորդող ____ օրվա ընթացքում: 

Կողմերը տեղեկացված են Արցախի Հանրապետության հարկային օրենսդրությամբ 

սահմանած հարկային պարտավորությունների, հարկային պարտավորությունների 

գանձման կարգի ու ժամկետների, ինչպես նաև հարկային արտոնությունների մասին, 

եթե կիրառելի է:  
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Պայմանագրի ժամկետը՝  

□ անորոշ ժամկետով 

□ «____»__________________20____ թ-ից մինչև «____»__________________20____ թ.:  

Պայմանագրի ժամկետի ավարտին (կետը լրացվում է ըստ անհրաժեշտության՝ 

պայմանագիրը ժամկետով կնքելիս)՝ 

□ պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտով կողմերի պարտավորությունները 

դադարում են։ 

□ Եթե կողմերից որևէ մեկը մինչև պայմանագրի ժամկետի ավարտը չի ծանուցել մյուս 

կողմին պայմանագիրը լուծելու մասին, ապա այն համարվում է անորոշ ժամկետով 

կնքված (երկարաձգված): 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմանա-

գրով ______________ հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
(նշել համապատասխան կողմը)  

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են 

պայմանագրի կնքման պահին գործող Արցախի Հանրապետության օրենսդրությունը:  

□ Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ _______________________________________  
(կարող են լրացվել միայն գրանցման վկայականի «Լրացուցիչ նշումներ և 

_____________________________________________ (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
տեղեկություններ» բաժնում գրառված տեղեկությունները)  

 

Ստորագրություններ՝  

Վարձատու 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

Վարձակալ 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն)  

□ (Եթե առկա է) վարձակալության օբյեկտի համատեղ սեփականության մասնակից  

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության 

կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի աշխատակազմի անշարժ 

գույքի կադաստրի վարչության ______________________________ բաժնի աշխատակից` 

__________________________________________________________ներկայությամբ: Նրանց 

(նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Արցախի 

Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական 

անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:  

 

_____________________________________ 
(տարեթիվ, ստորագրություն)  

 

 
 

Ձև 14 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

 

Ստորագրման վայրը՝__________________  

 

«___» _________________20___թ. ______________________________________________ 
(փաստաթուղթը կազմելու (ստորագրելու) տարին, ամիսը, ամսաթիվը (թվերով և բառերով)) 

Կառավարման հիմնադիր՝ 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 
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□  Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս__________________________________________ 

□ Արցախի Հանրապետության _______շրջանի________համայնքն՝ ի դեմս___________ 

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից  

□ կանոնադրության հիման վրա 

□ լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _______________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Հավատարմագրային կառավարիչ ՝ 

Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _____________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Շահառու՝ 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ ______________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

□ Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս__________________________________________ 

□ Արցախի Հանրապետության _______շրջանի_________համայնքն՝ ի դեմս__________ 

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ ______________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Սույն պայմանագրով կառավարման հիմնադիրը սույն պայմանագրով նշված 

ժամկետով գույքը հանձնում է հավատարմագրային կառավարչի հավատարմագրային 

կառավարմանը, իսկ հավատարմագրային կառավարիչը պարտավորվում է այդ գույքի 

կառավարումն իրականացնել՝ ի շահ  

□ կառավարման հիմնադրի 

□ սույն պայմանագրով նշված անձի (շահառուի), որը չի կարող լինել հավատարմա-

գրային կառավարիչը:  

Հավատարմագրային կառավարման օբյեկտը՝  

Օբյեկտի տեսակը՝ 

□ անշարժ գույքի առանձին տեսակներ_________________________________________  
(անշարժ գույքի գտնվելու հասցեն, մակերեսը)  

Հավատարմագրային կառավարման օբյեկտի կազմը ______________________________ 

______________________________________________________________________________  
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Կառավարման հիմնադիրը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրի օբյեկտի 

սեփականատերն է, օբյեկտը վաճառված, գրավ դրված, վարձակալության կամ 

անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, դատական վեճի 

առարկա չէ, օբյեկտը hավատարմագրային կառավարման հանձնելու սահմանափակում 

առկա չէ: 

□ Սույն պայմանագրով կառավարման հիմնադիրը հավատարմագրային կառավարչի 

հավատարմագրային կառավարմանն է հանձնում Արցախի Հանրապետության 

կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից տրված _________ թ. N 

__________ գրանցման վկայականի համաձայն վարձատուի սեփականությունը 

հանդիսացող անշարժ գույքը ամբողջությամբ: 

□ Սույն պայմանագրով կառավարման հիմնադիրը հավատարմագրային կառավարչի 

հավատարմագրային կառավարմանն է հանձնում Արցախի Հանրապետության 

կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից  տրված _________ թ. N 

____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորի` նախօրոք 

որպես առանձին գույքային միավոր չառանձնացված մասը, որի հատակագիծը կցվում է 

սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:  

Հավատարմագրային կառավարչի վարձատրության չափը և ձևը  

□ առանց վարձատրության 

□ վարձատրություն չափը յուրաքանչյուր ամսվա կազմում է____________ՀՀ դրամ, 

որը վճարվում է 

□ մինչև ընթացիկ ամսվա ____ը 

□ ընթացիկ ամսվան նախորդող ____ օրվա ընթացքում 

□ ընթացիկ ամսվան հաջորդող ____ օրվա ընթացքում: 

Կողմերը տեղեկացված են Արցախի Հանրապետության հարկային օրենսդրությամբ 

սահմանած հարկային պարտավորությունների, հարկային պարտավորությունների 

գանձման կարգի ու ժամկետների, ինչպես նաև հարկային արտոնությունների մասին, 

եթե կիրառելի է:  

Պայմանագրի ժամկետը՝  

«____»__________________20____ թ-ից մինչև «____»__________________20____ թ.:  

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմանա-

գրով _____________ հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
(նշել համապատասխան կողմը)  

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են 

պայմանագրի կնքման պահին գործող Արցախի Հանրապետության օրենսդրությունը: 

□ Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ ________________________________________  
(կարող են լրացվել միայն գրանցման վկայականի «Լրացուցիչ նշումներ և 

____________________________________________ (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
տեղեկություններ» բաժնում գրառված տեղեկությունները)  

Ստորագրություններ՝  

Կառավարման հիմնադիր 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

Հավատարմագրային կառավարիչ 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

□ (Եթե առկա է) Օբյեկտի համատեղ սեփականության մասնակից 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության 

կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի աշխատակազմի անշարժ 

գույքի կադաստրի վարչության _______________________________ բաժնի աշխատակից` 

_________________________________________________________ ներկայությամբ: Նրանց 

(նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Արցախի 

Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական 

անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:  

 

_____________________________________ 
(տարեթիվ, ստորագրություն)  
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Ձև 15 

  

ԿԱՄԱՎՈՐ ՍԵՐՎԻՏՈՒՏԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  

 

Ստորագրման վայրը՝__________________  

 

«___» _________________20___թ. _________________________________________________ 
(փաստաթուղթը կազմելու (ստորագրելու) տարին, ամիսը, ամսաթիվը (թվերով և բառերով)) 

Անշարժ գույքի սեփականատեր՝ 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

□ Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս__________________________________________ 

□ Արցախի Հանրապետության ________շրջանի_________համայնքն՝ ի դեմս_________ 

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ ________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Սերվիտուտ պահանջող անձ ՝ 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

□ Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս__________________________________________ 

□ Արցախի Հանրապետության_________շրջանի_________համայնքն՝ ի դեմս_________ 

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________  

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ ________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Սույն պայմանագրով անշարժ գույքի սեփականատերը պարտավոր է.  

□ նշված վճարի դիմաց, □ առանց վճարի սերվիտուտ պահանջող անձին սույն պայմա-

նագրով նշված անշարժ գույքից սահմանափակ օգտվելու իրավունք տրամադրել:  

Սերվիտուտով ծանրաբեռնված անշարժ գույքի տեսակը 

□ հողամաս, □ շենք, շինություններ, □ այլ անշարժ գույք:  

Սերվիտուտով ծանրաբեռնված անշարժ գույքը 

□ հողամաս_____________________հա 

□ շենք, շինություններ ________________________________________________________  
ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը՝ ըստ առանձին շենք, շինությունների  

Հասցե_______________________________________________________________  
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Սույն պայմանագրին կցվում է և դրա բաղկացուցիչ մաս է կազմում սերվիտուտով 

ծանրաբեռնված անշարժ գույքի հատակագիծը սերվիտուտի տեղակայման նշումով:  

Սերվիտուտի տրամադրման նպատակը 

□ անցնելու և երթևեկելու, 

□ էլեկտրահաղորդման, 

□ կապի գծերի կամ խողովակաշարերի անցկացման կամ շահագործման, 

□ ջրամատակարարման և հողաբարելավման, 

□ այլ կարիքների համար__________________________:  

Սերվիտուտի համար վճարը 

□ առանց վճարի, 

□ յուրաքանչյուր ամսվա վճարը կազմում է__________________ ՀՀ դրամ: 

որը վճարվում է. 

□ մինչև ընթացիկ ամսվա ____ը, 

□ ընթացիկ ամսվան նախորդող ____ օրվա ընթացքում, 

□ ընթացիկ ամսվան հաջորդող ____ օրվա ընթացքում: 

Կողմերը տեղեկացված են Արցախի Հանրապետության հարկային օրենսդրությամբ 

սահմանած հարկային պարտավորությունների, հարկային պարտավորությունների 

գանձման կարգի ու ժամկետների, ինչպես նաև հարկային արտոնությունների մասին, 

եթե կիրառելի է:  

Պայմանագրի ժամկետը  

Պայմանագիրը գործում է «____»__________20___թ-ից մինչև «____»__________20___թ.: 

Պայմանագրի ժամկետի ավարտին՝ 

□ պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտով կողմերի պարտավորությունները 

դադարում են։ 

□ Եթե կողմերից որևէ մեկը մինչև պայմանագրի ժամկետի ավարտը չի ծանուցել մյուս 

կողմին պայմանագիրը լուծելու մասին, ապա այն համարվում է անորոշ ժամկետով 

կնքված (երկարաձգված): 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմանա-

գրով ____________ հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
(նշել համապատասխան կողմը)  

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում 

են պայմանագրի կնքման պահին գործող Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությունը:  

□ Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ _______________________________________  
(կարող են լրացվել միայն գրանցման վկայականի «Լրացուցիչ նշումներ և  

__________________________________________ (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):  
տեղեկություններ» բաժնում գրառված տեղեկությունները)  

 

Ստորագրություններ՝ Անշարժ գույքի սեփականատեր 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

Սերվիտուտ պահանջող անձ  

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

□ (Եթե առկա է) Սերվիտուտով ծանրաբեռնված անշարժ գույքի համատեղ 

սեփականության մասնակիցներ  

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության 

կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի աշխատակազմի անշարժ 

գույքի կադաստրի վարչության _____________________________ բաժնի աշխատակից` 

________________________________________________________ ներկայությամբ: Նրանց 

(նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Արցախի 

Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական 

անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:  

 

_____________________________________ 
(տարեթիվ, ստորագրություն) 
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Ձև 16 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎԻ (ՀԻՓՈԹԵՔԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

 

Ստորագրման վայրը՝__________________  

 

«___» _________________20___թ. ______________________________________________ 
(փաստաթուղթը կազմելու (ստորագրելու) տարին, ամիսը, ամսաթիվը (թվերով և բառերով)) 

Գրավատու՝ 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ ______________________________ 
     (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _______________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Գրավառու (Բանկ/ՈՒՎԿ ընկերություն)՝ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _______________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

 

Պարտապան՝                                                                                                     

Վարկառու 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե_________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _______________________________ 
                         (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

Համավարկառու 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե_________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _______________________________ 
      (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

Սույն պայմանագրով ի ապահովումն գրավառուի և պարտապանների միջև կնքված 

վարկային պայմանագրով գրավառուի հանդեպ պարտապանների ստանձնած 

պարտավորությունների կատարման՝ գրավատուն պարտավորվում է հօգուտ 

գրավառուի գրավ դնել սույն պայմանագրում նշված անշարժ գույքը:  

 

Գրավի առարկան 
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□ հողամաս_____________________հա 

□ շենք, շինություններ________________________________________________________  

                                         ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների  

Հասցե_____________________________________________________________________ 

Գրավատուն երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ 

գույքի սեփականատերն է, օբյեկտը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ, 

գույքը գրավ դնելու սահմանափակում առկա չէ: 

Գրավատուն երաշխավորում է, որ 

□ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը վարձակալության կամ 

անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ: 

□ գրավառուն տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի՝ 

այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին: 

Ի ապահովումն վարկառուի` վարկային պայմանագրով և վերջինիս կից հետագա-

յում կնքվելիք համաձայնագրերով ստանձնած պարտավորությունների կատարման՝ 

գրավատուն, ի օգուտ գրավառուի,գրավադրում է իրեն սեփականության 

իրավունքով պատկանող սույն պայմանագրում նշված անշարժ գույքը: 

□ Սույն պայմանագրով գրավատուն գրավադրում է Արցախի Հանրապետության 

կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից _____ թ. N_______ 

գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ: 

Սույն պայմանագրի կողմերը համաձայնություն են ձեռք բերել այն մասին, որ` 

□ Գրավատուն իրավունք ունի գրավի առարկան օտարելու, այն տրամադրելու 

վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման: 

□ Գրավատուն իրավունք ունի գրավի առարկան օտարելու, այն տրամադրելու 

վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման կամ ծանրաբեռնելու այլ կերպ 

միայն գրավառուի նախնական գրավոր համաձայնությամբ: 

□ Գրավառուն իր պահանջի բավարարման նպատակով իրավունք ունի 

Քաղաքացիական օրենսգրքի 249-րդ հոդվածով սահմանված կարգով առանց 

դատարան դիմելու գրավի առարկայի վրա բռնագանձում տարածելու և իրացնելու 

այն, այդ թվում՝ գրավ դրված գույքը հիմնական պարտավորության 

համապատասխան չափի դիմաց գրավառուին կամ գրավառուի նշած երրորդ անձին 

ի սեփականություն հանձնելու: 

□ Գրավի առարկայի վրա գրավառուի պահանջի բավարարման նպատակով 

բռնագանձում կարող է տարածվել  միայն դատական կարգով: 

Գրավառուն Վարկային պայմանագրով □ Գրավատուին, □ Պարտապանին տրամա-

դրում է վարկ հետևյալ պայմաններով՝ 

Վարկի գումարը_____________________________________________________________ 

Վարկի տոկոսը տարեկան____________________________________________________ 

Վարկի մարման ամսաթիվը__________________________________________________ 

Վարկի վճարման պարբերականությունը_______________________________________ 

Վարկի վճարման ենթակա գումարները________________________________________ 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմա-

նագրով ________ հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
(նշել համապատասխան կողմը)  

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում 

են պայմանագրի կնքման պահին գործող Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությունը:  

□ Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ ______________________________________ 
                                                                     (կարող են լրացվել միայն գրանցման վկայականի «Լրացուցիչ նշումներ և 

_________________________________________ (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
տեղեկություններ» բաժնում գրառված տեղեկությունները)  

 

Ստորագրություններ՝  

Գրավատու 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

Գրավառու 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

Պարտապան 
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_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

□ (Եթե առկա է) Անշարժ գույքի համատեղ սեփականության մասնակից  

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության 

կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի աշխատակազմի անշարժ 

գույքի կադաստրի վարչության ___________________________ բաժնի աշխատակից` 

_______________________________________________________ ներկայությամբ: Նրանց 

(նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Արցախի 

Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական 

անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:  

 

_____________________________________ 
(տարեթիվ, ստորագրություն)  

 
   Ձև 17 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԵՎ ԳՐԱՎԻ (ՀԻՓՈԹԵՔԻ) ԵՌԱԿՈՂՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  

 

Ստորագրման վայրը՝__________________  

 

«___» _________________20___թ. ________________________________________________ 
(փաստաթուղթը կազմելու (ստորագրելու) տարին, ամիսը, ամսաթիվը (թվերով և բառերով)) 

Գնորդ-գրավատու և վարկառու՝ 

Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ ________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Վաճառող ՝ 

Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Գրավառու (Բանկ/ՈՒՎԿ ընկերություն)՝ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________  

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ _______________________________ 
    (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

Սույն պայմանագրով վաճառողը վաճառում է, իսկ գնորդ-գրավատուն որպես 

սեփականություն ձեռք է բերում վաճառողին սեփականության իրավունքով 

պատկանող բնակելի անշարժ գույքը: 

Ի ապահովումն վարկառուի՝ վարկային պայմանագրով և վերջինիս կից հետագայում 

կնքվելիք համաձայնագրերով ստանձնած պարտավորությունների կատարման` 

գնորդ-գրավատուն, ի օգուտ վարկատու-գրավառուի, գրավադրում է իրեն սեփակա-

նության իրավունքով պատկանող սույն պայմանագրում նշված անշարժ գույքը:  

Պայմանագրի առարկան 
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□ հողամաս________հա (չի լրացվում, եթե պայմանագրի առարկա շենք, շինությունը 

գտնվում է բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքերում) 

□ շենք, շինություններ ________________________________________________________  

                                            ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը՝ ըստ առանձին շենք, շինությունների  

Հասցե ______________________________________________________________________ 

Շենք, շինությունը բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի բնակարան և 

(կամ) ոչ բնակելի տարածք հանդիսանալու դեպքում գնորդ-գրավատուին սեփակա-

նության իրավունքով փոխանցվում է նաև բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված 

շենքի ընդհանուր սեփականություն հանդիսացող գույքի նկատմամբ վաճառողին 

սեփականության իրավունքով պատկանող համապատասխան բաժնեմասը: 

Վաճառողը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի 

սեփականատերն է, օբյեկտը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ, գույքը 

վաճառելու սահմանափակում առկա չէ: 

Վաճառողը երաշխավորում է, որ 

□ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը վարձակալության կամ 

անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ: 

□ գնորդ-գրավատուն տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ 

գույքի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին: 

□ Սույն պայմանագրով գնորդ-գրավատուն ձեռք է բերում և գրավադրում է Արցախի 

Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի 

կողմից________ թ. N ____________ գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի 

միավորը ամբողջությամբ: 

Սույն պայմանագրի կողմերը համաձայնություն են ձեռք բերել այն մասին, որ` 

□ Գրավատուն իրավունք ունի գրավի առարկան օտարելու, այն տրամադրելու 

վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման: 

□ Գրավատուն իրավունք ունի գրավի առարկան օտարելու, այն տրամադրելու 

վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման միայն գրավառուի նախնական 

գրավոր համաձայնությամբ: 

□ Գրավառուն իր պահանջի բավարարման նպատակով իրավունք ունի 

Քաղաքացիական օրենսգրքի 249-րդ հոդվածով սահմանված կարգով առանց 

դատարան դիմելու գրավի առարկայի վրա բռնագանձում տարածելու և իրացնելու 

այն, այդ թվում՝ գրավ դրված գույքը հիմնական պարտավորության 

համապատասխան չափի դիմաց գրավառուին կամ գրավառուի նշած երրորդ անձին ի 

սեփականություն հանձնելու: 

□ Գրավի առարկայի վրա գրավառուի պահանջի բավարարման նպատակով 

բռնագանձում կարող է տարածվել միայն դատական կարգով:  

Վարկի պայմանները 

Վարկատու-գրավառուն վարկառուին սույն պայմանագրով սահմանված անշարժ 

գույքը ձեռք բերելու նպատակով տրամադրում է վարկ հետևյալ պայմաններով՝ 

Վարկի գումարը______________________________________________________________ 

Վարկի տոկոսը տարեկան_____________________________________________________ 

Վարկի մարման ամսաթիվը___________________________________________________ 

Վարկի վճարման պարբերականությունը_______________________________________ 

Վարկի վճարման ենթակա գումարները_________________________________________  

 

Վաճառքի գինը 

Սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի վաճառքի գինը կազմում 

է___________________ ՀՀ դրամ:  
(թվերով և բառերով)  

Վաճառողն անշարժ գույքի առուվաճառքի գնից որպես կանխավճար գնորդ-

գրավատուից ստացել է______________________________________ՀՀ դրամ:  
(թվերով և բառերով)  

Անշարժ գույքի առուվաճառքի գնի մնացած մասը, որը կազմում է __________ ՀՀ դրամ, 

գնորդ-գրավատուն պարտավորվում է փոխանցել վաճառողին սույն պայմանագրով 

նշված վարկը ստանալուց________ բանկային օրվա ընթացքում: 

□ Անշարժ գույքը հանձնվում է գնորդին գնի մնացած մասը վաճառողին 

փոխանցվելուց հետո ________ օրվա ընթացքում: 

Կողմերը տեղեկացված են Արցախի Հանրապետության  հարկային օրենսդրությամբ 

սահմանած հարկային պարտավորությունների, հարկային պարտավորությունների 
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գանձման կարգի ու ժամկետների, ինչպես նաև հարկային արտոնությունների մասին, 

եթե կիրառելի է: 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմանա-

գրով_____________ հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
(նշել համապատասխան կողմը)  

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում 

են պայմանագրի կնքման պահին գործող Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությունը:  

□ Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ _______________________________________  

                                                                (կարող են լրացվել միայն գրանցման վկայականի «Լրացուցիչ նշումներ և  

__________________________________________ (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
տեղեկություններ» բաժնում գրառված տեղեկությունները)  

 

Ստորագրություններ՝  

Գնորդ 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

Վաճառող 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

Գրավառու 

_____________________________ (անուն, ազգանուն) 

_____________________________ (ստորագրություն) 

□ (Եթե առկա է) Անշարժ գույքի համատեղ սեփականության մասնակից  

_____________________________                              __________________________  
                       ( անուն, ազգանուն)                                                                                                         (ստորագրություն) 

 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության 

կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի աշխատակազմի անշարժ 

գույքի կադաստրի վարչության ____________________________ բաժնի աշխատակից` 

______________________________________________________ ներկայությամբ: Նրանց 

(նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Արցախի 

Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական 

անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:  

 

_____________________________________ 
(տարեթիվ, ստորագրություն)  

 

   Ձև 18 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ (ԼԻԶԻՆԳԻ) 

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

  

Ստորագրման վայրը՝__________________  

 

«___» _________________20___թ. ______________________________________________ 
(փաստաթուղթը կազմելու (ստորագրելու) տարին, ամիսը, ամսաթիվը (թվերով և բառերով)) 

Գնորդ-Վարձատու՝ 

Իրավաբանական անձ, բանկ/լիզինգային կազմակերպություն 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն________________ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Վարձակալ՝ 
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□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ _________________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

□ Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս__________________________________________ 

□ Արցախի Հանրապետության_______շրջանի_______համայնքն՝ ի դեմս_____________ 

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ ______________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Վարձակալի կողմից որոշած վաճառող՝ 

□ Ֆիզիկական անձ 

անուն________________________ 

ազգանուն_____________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ _______________________________ 
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել) 

□ Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս__________________________________________ 

□ Արցախի Հանրապետության _________շրջանի________համայնքն՝ ի դեմս_________ 

□ Իրավաբանական անձ 

անվանում__________________________________ 

գրանցման համար__________________________ 

գտնվելու վայրը_____________________________ 

որի անունից □ կանոնադրության հիման վրա □ լիազորագրի հիման վրա հանդես է 

գալիս` 

անուն________________ 

ազգանուն______________________ 

հաշվառման հասցե________________________________________________ 

անձնագրի /նույնականացման քարտի/տվյալներ_________________________________ 
                                                                                                                                                          (սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)  

Սույն պայմանագրով վարձակալի կողմից որոշած վաճառողը վաճառում է, իսկ 

գնորդ-վարձատուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով նշած անշարժ գույքը 

սեփականության իրավունքով ձեռք բերել վարձակալի կողմից որոշած վաճառողից և 

վճարի դիմաց հանձնել վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանը:  

Պայմանագրի առարկան  

□ հողամաս________հա 

□ շենք, շինություններ ________________________________________________________  

                                             ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը՝ ըստ առանձին շենք, շինությունների  

Հասցե _______________________________________________________________________ 

 

Վաճառողը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի 

սեփականատերն է, օբյեկտը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ, 

վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ 

ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում: 

□ Սույն պայմանագրով գնորդ-վարձատուն ձեռք է բերում և վարձակալի 

օգտագործմանն է հանձնում Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական 

գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից _________ թ. N ________________ գրանցման 

վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:  

Վաճառքի գինը  
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Սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի վաճառքի գինը կազմում է 

_________________________ ՀՀ դրամ:  
                        (թվերով և բառերով)  

Սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի գինը՝  

□ վճարվել է ամբողջությամբ, 

□ վճարվելու է ________ օրվա ընթացքում __________________հաշվեհամարին:  

 

Անշարժ գույքը վարձակալին հանձնելը 

□ Անշարժ գույքի հանձնման ակտը պետք է կազմվի սույն պայմանագիրը 

հաստատելուց հետո____________ընթացքում: 

□ Անշարժ գույքը սույն պայմանագիրը ստորագրելու պահին հանձնվել է 

վարձակալին: 

Վարձավճարը 

Սույն պայմանագրով նշված գույքի օգտագործման վճարը կազմում է _______ՀՀ դրամ: 

Վարձակալը վճարում է գումարը գնորդ-վարձատուի նշած հաշվի համարին 

յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա__________օրը: 

Կողմերը տեղեկացված են Արցախի Հանրապետության հարկային օրենսդրությամբ 

սահմանած հարկային պարտավորությունների, հարկային պարտավորությունների 

գանձման կարգի ու ժամկետների, ինչպես նաև հարկային արտոնությունների մասին, 

եթե կիրառելի է:  

Պայմանագրի գործողության ժամկետը 

Լիզինգի օբյեկտը վարձակալին հանձնվում է օգտագործման մինչև «____»_____20__թ.: 

Ընթացիկ վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է 

□ վարձակալը 

□ գնորդ-վարձատուն: 

Հիմնական վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է 

□ վարձակալը 

□ գնորդ-վարձատուն: 

Երրորդ անձին ենթավարձակալության տրամադրումը` 

□ թույլատրվում է առանց գնորդ-վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության 

□ չի թույլատրվում առանց գնորդ-վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության:  

Վարձակալության պայմանները 

Վարձակալի կողմից պայմանագրով նախատեսված գինը վճարելու դեպքում 

վարձակալված գույքը 

□ անցնում է վարձակալի սեփականությանը 

□ չի անցնում վարձակալի սեփականությանը: 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմանա-

գրով____________ հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
(նշել համապատասխան կողմը)  

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում 

են պայմանագրի կնքման պահին գործող Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությունը:  

□ Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ ______________________________________  

                                                                       (կարող են լրացվել միայն գրանցման վկայականի «Լրացուցիչ նշումներ և  

_________________________________________ (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): 
տեղեկություններ» բաժնում գրառված տեղեկությունները)  

 

Ստորագրություններ՝  

 

Վարձակալի կողմից որոշած  

Վաճառող                                _________________________________________________ 
                                                                                                                 (անուն, ազգանուն)                                      (ստորագրություն) 

 Գնորդ-վարձատու                  __________________________________________________ 

                                                               (անուն, ազգանուն)                                      (ստորագրություն) 

Վարձակալ                             ___________________________________________________ 
                                                                                                                    (անուն, ազգանուն)                                      (ստորագրություն) 

   □ (Եթե առկա է) Անշարժ գույքի համատեղ սեփականության մասնակից  

 

            _____________________________                          __________________________  
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                                              (անուն, ազգանուն)                                                                                                       (ստորագրություն) 

Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Արցախի Հանրապետության 

կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի աշխատակազմի անշարժ 

գույքի կադաստրի վարչության ____________________________ բաժնի աշխատակից` 

______________________________________________________ ներկայությամբ: Նրանց 

(նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Արցախի 

Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական 

անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:  

_____________________________________ 
(տարեթիվ, ստորագրություն) 

                                                                                            »: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

23 փետրվարի 2022թ.                                                              N 170 -Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ                           

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 

թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 23-

րդ կետով` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2022 թվականի 

գործունեության միջոցառումների ծրագիրն ընդունել ի կատարումն՝ 

համաձայն հավելվածի:  
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2022 թվականի 

հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված 

Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2022 թվականի 

փետրվարի 23-ի N 170–Ն որոշման 

 

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

 

Հ/Հ Միջոցառման անվանումը Նպատակը Ժամկետը 
Ֆինանսական 

ապահովումը 

1 2 3 4 5 

Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն 

1 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2010 թվականի ապրիլի 16-ի  N 197-Ն  որոշման մեջ 

լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետությունում նոր 

պահանջարկ ունեցող բժշկական օգնության և 

սպասարկման տեսակների ավելացում, 

ծավալվող բժշկական օգնության և 

սպասարկման տեսակների իրավական 

կարգավորում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

2 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2003 թվականի դեկտեմբերի 23-ի  N 374 որոշման մեջ 

լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետությունում հսկման 

ենթակա թմրամիջոցների, հոգեմետ 

(հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց 

պրեկուրսորների կազմը (ցանկը) միջազգային 

ստանդարտներին և ՀՀ իրավական դաշտին 

համապատասխանեցում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

3 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 

թվականի մարտի 25-ի N 188-Ն որոշման մեջ փոփոխու-

թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Բժշկական օգնության և սպասարկման համար 

անհրաժեշտ պահանջների և պայմանների 

իրավական հստակեցում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

4 

««Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման 

մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենսդրական դաշտի կատարելագործում Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

5 

«Արցախի Հանրապետության 2023 թվականի 

առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերին 

հավանություն տալու մասին» Արցախի Հանրապետության 

Առողջապահության համակարգի 2023 

թվականի նպատակների ու խնդիրների 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 
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կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

իրականացում 

Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն 

6 

«Դատական կարգադրիչի համազգեստի, դատական 

կարգադրիչի համազգեստի տարբերանշանների և 

խորհրդանշանի նկարագրերը սահմանելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 

թվականի մարտի 28-ի N 165-Ն որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենսդրության կատարելագործում Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

7 

«Հրապարակային ծանուցման ներկայացման և Արցախի 

Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների 

պաշտոնական ինտերնետային կայքը վարող անձին 

փոխանցման, Արցախի Հանրապետության հրապարակային 

ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում 

հրապարակային ծանուցումների տեղադրման կարգը և 

տեղեկատվության արխիվացման ժամկետը սահմանելու 

մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

«Ինտերնետով հրապարակային և 

անհատական ծանուցման մասին» օրենքի 5-

րդ, 6-րդ և 9-րդ հոդվածների պահանջների 

ապահովում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

8 

««Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենսդրության կատարելագործում, 

օրենսդրական կարգավորումների 

համապատասխանեցում արդի պահանջներին 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

9 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության մի շարք 

որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Հարկադիր կատարումն ապահովող 

ծառայության անվանման 

համապատասխանեցում «Հարկադիր 

կատարումն ապահովող ծառայության մասին» 

օրենքին 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

10 

«Օրենսդրական ակտի և Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման վերաբերյալ պաշտոնական 

պարզաբանում տվող պետական կառավարման համակարգի 

մարմինների և համապատասխան բնագավառների ցանկը 

սահմանելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 

օրենքի 48-րդ հոդվածի պահանջների 

ապահովում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն 
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11 

«Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական 

բյուջեով նախատեսված էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության 

ոլորտի ծրագրերի և միջոցառումների մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և 

գյուղատնտեսության ոլորտի 2022 թվականի 

պետական բյուջեի միջոցների հաշվին 

իրականացվող միջոցառումների կատարման 

ապահովում 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 

12 

«Արցախի Հանրապետությունում արտադրված կաթի դիմաց 

լրավճարի տրամադրման ծրագիրը հաստատելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետությունում կաթի 

արտադրության խթանում 

 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 

13 

«Արցախի Հանրապետությունում նորարարության և 

ձեռներեցության խրախուսման դրամաշնորհային ծրագիրը 

հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Նորարարությունների կիրառմամբ գործարար 

ծրագրերի իրականացում, տնտեսական 

ակտիվության խթանում, տնտեսության 

ապակենտրոնացում 

Առաջին 

եռամսյակ 

ԱՀ պետական 

բյուջե 

Արցախի Հանրապետության սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն 

14 

««Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Քաղաքացիների կենսաթոշակային 

ապահովության իրավունքների ընդլայնում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

15 

««Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի 

մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Պարգևավճար ստանալու իրավունք ունեցող՝ 

զոհված զինծառայողների ընտանիքների 

անդամների շրջանակի ընդլայնում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

16 

««Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության 

նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Մայրության նպաստների հաշվառման 

պայմանների վերանայում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե, 

գործատուների 

միջոցներ 

17 

««Արցախի Հանրապետության պետական պարգևների և 

պատվավոր կոչումների մասին» օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Պատվովճար ստանալու իրավունք ունեցող 

անձանց շրջանակի ընդլայնում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

18 

««Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական 

երաշխիքների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում 

կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենքով սահմանված կենսաթոշակի չափի 

հաշվարկի վերանայում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 
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19 

««Սոցիալ-հոգեբանական աջակցության կենտրոն» ոչ 

կառավարչական հիմնարկի կանոնադրությունը և 

կառուցվածքը հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապե-

տության կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն  ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության սոցիալական 

զարգացման և միգրացիայի նախարարության 

կառուցվածքի փոփոխություններից բխող 

պահանջների կատարում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

20 

«Հայաստանի Հանրապետության  2004  թվականի աշխա-

տանքային օրենսգիրքը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տությունում գործողության մեջ դնելու մասին» օրենքում 

լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն  ներկայացնելը 

Աշխատանքային գրքույկների մասին 

իրավակարգավորումների սահմանում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

21 

«Արցախի Հանրապետության դեմ սադրիչ գործողությունների 

հետևանքով քաղաքացիական անձանց շրջանում մահացած, 

անհայտ կորած անձանց ընտանիքներին, ինչպես նաև 

հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց սոցիալական 

աջակցության նշանակման ու վճարման կարգը հաստատելու 

մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը  

Արցախի Հանրապետության դեմ սադրիչ 

գործողությունների հետևանքով տուժած 

քաղաքացիական անձանց և նրանց 

ընտանիքների համար սոցիալական 

աջակցության սահմանում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

22 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2012 թվականի հունվարի 19-ի  N 9-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Որոշման համապատասխանեցում «Պետական 

կենսաթոշակների մասին» օրենքին 

 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

23 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2012 թվականի հունվարի 19-ի  N 10-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Որոշման համապատասխանեցում 

«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի 

կարգավիճակի մասին» օրենքին 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

24 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2008 թվականի ապրիլի 15-ի N 284 որոշման մեջ փոփոխու-

թյուններ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Որոշման համապատասխանեցում «Արցախի 

Հանրապետության պետական պարգևների և 

պատվավոր կոչումների մասին» օրենքին 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

25 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2009 թվականի մարտի 6-ի  N 133-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Հիշարժան օրերի կապակցությամբ տրվող 

միանվագ դրամական օգնության չափերի 

վերանայում առանձին խմբերի անձանց 

համար 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 
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Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

26 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2012 թվականի մարտի 14-ի  N 110-Ն որոշման մեջ փոփոխու-

թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Որոշման համապատասխանեցում 

«Ժամանակավոր անաշխատունակության և 

մայրության նպաստների մասին» օրենքին 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

27 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ի  N 902-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Որոշման համապատասխանեցում «Պետական 

պաշտոններ զբաղեցրած անձանց 

սոցիալական երաշխիքների մասին» օրենքին 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

28 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության  2019 թվա-

կանի ապրիլի 17-ի N 273-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Պետական նպաստներ ստացողների 

շրջանակի և չափերի վերանայում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

29 

«2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված պատե-

րազմական գործողությունների հետևանքով տեղահանված 

անձի կարգավիճակը սահմանելու, տեղահանված անձի 

վկայականի տրամադրման կարգը և ձևը հաստատելու 

մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին 

սանձազերծված պատերազմական 

գործողությունների հետևանքով տեղահանված 

անձանց կարգավիճակի սահմանում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

30 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2008 թվականի մայիսի 20-ի N 371 որոշման մեջ փոփոխու-

թյուններ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն  ներկայացնելը 

Աշխատանքային գրքույկների վարման և 

կրկնօրինակների տրամադրման կարգի 

հստակեցում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

31 

«Զբաղվածության կարգավորման 2023 թվականի պետական 

ծրագրին և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ցանկին 

հավանություն տալու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

«Զբաղվածության մասին» օրենքի 

պահանջների ապահովում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 
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32 

«Հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 2023 

թվականի տարեկան ծրագրին և ծրագրով նախատեսված 

միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը  

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 

հաշմանդամների սոցիալական 

պաշտպանության մասին» օրենքի 

պահանջների ապահովում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

33 

«Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2023 թվականի 

տարեկան ծրագիրը և ծրագրով նախատեսված 

միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Երեխաների իրավունքների 

պաշտպանությանն ուղղված տարեկան 

ծրագրի սահմանում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 

34 

««Եկամտային հարկի մասին» օրենքում լրացում կատարելու 

մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետությունում հավատար-

մագրված բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների՝ կառավարության 

հաստատած մասնագիտություններով առկա 

ուսուցմամբ մագիստրատուրայում և 

ասպիրանտուրայում սովորող (ուսանող) 

վարձու աշխատողի եկամտային հարկից 

ուսման վարձավճարի փոխհատուցում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

35 

««Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 

կրթության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունում ռազմական ամբիոնի 

ստեղծում՝ ռազմական կրթության որակի ու 

արդյունավետության բարձրացման 

նպատակով 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

36 

««Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

«Պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների մասին» օրենքում 

լրացում՝ պայմանավորված ռազմական 

ամբիոնի ստեղծման հետ 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

37 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 

թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 1105-Ա որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Ուսանողներին ֆինանսական աջակցության 

տրամադրում՝ վարձավճարների 

փոխհատուցմամբ 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

38 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 

թվականի հուլիսի 27-ի N 610-Ա որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի 

«Արցախի պետական համալսարան» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 

խորհրդի կազմի փոփոխություն 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 
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Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

39 

««Կամավորական գործունեության և կամավոր աշխատանքի 

մասին» օրենքի հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը  

Կամավորական գործունեության և կամավոր 

աշխատանքի ամբողջական օրենսդրական 

կարգավորման համապատասխան հիմքերի և 

ուղղությունների մատնանշում, կամավորի 

ինստիտուտի կայացման և զարգացման 

ապահովում, կամավոր աշխատանքների 

խթանում, քաղաքացիական հասարակության 

կյանքում վերջինիս դերի բարձրացման 

նախապայմանների ստեղծում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

40 

«Մտքի, խղճի, դավանանքի ազատության և կրոնական 

կազմակերպությունների մասին» օրենքի նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Հոգևոր ոլորտի օրենսդրության կարգավորում Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

41 

««Կրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում 

կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը  

Համակարգի արդյունավետության 

բարձրացում, համակարգի զարգացման 

հնարավորությունների խրախուսում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

42 

«Հանրակրթական պետական ուսումնական հաստատու-

թյունների մանկավարժներին տրանսպորտային 

ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման կարգը 

հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Փաստացի բնակության վայրից տարբերվող 

այլ բնակավայրում տեղակայված 

ուսումնական հաստատության ուսուցիչների 

տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

43 

«Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններում Արցախի Հանրապե-

տությանը հատկացվելիք 2022-2023 ուսումնական տարվա 

ընդունելության մասնագիտությունների և պետության 

կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ 

փոխհատուցմամբ (անվճար) և բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի 

կիրառման իրավունքով (վճարովի) բակալավրի ու 

անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրով տեղերը 

հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության տարբեր 

ոլորտների համար որակյալ մասնագետների 

պատրաստում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

44 
«Արցախի Հանրապետության պետական բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների 2022-2023 ուսումնական 

Արցախի Հանրապետության պետական 

բարձրագույն ուսումնական 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 
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տարվա ընդունելության՝ ըստ մասնագիտությունների 

պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման 

վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման վարձի 

մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքով (վճարովի) 

բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ տեղերը և 

հեռակա ուսուցմամբ վճարովի տեղերը հաստատելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

հաստատությունների 2022 թվականի 

ընդունելության առկա և հեռակա ուսուցմամբ 

անվճար և վճարովի համակարգերում 

մրցութային կարգով ընդունելության 

կազմակերպում՝ միասնական և բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների 

ընդունելության քննությունների 

արդյունքներով 

45 

«Արցախի Հանրապետության նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնա-

կան հաստատությունների առկա և հեռակա ուսուցման 2022-

2023 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների ցանկը 

հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) և 

միջին մասնագիտական կրթության 

իրականացման նպատակով 

մասնագիտությունների սահմանում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

46 

«Արցախի Հանրապետության նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 

ուսումնական հաստատությունների 2022-2023 ուսումնական 

տարվա ընդունելության` ըստ մասնագիտությունների 

պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման 

վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և ուսումնական 

հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի 

կիրառման իրավունքով (վճարովի) առկա ուսուցման տեղերը 

և հեռակա ուսուցման վճարովի տեղերը հաստատելու 

մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) և 

միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատություններում 2022 թվականի 

ընդունելության կազմակերպում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

47 

«Արցախի Հանրապետության պետական բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններում 2022-2023 

ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի ընդունելության 

մասնագիտությունների ցանկը, անվճար և վճարովի 

ուսուցման տեղերը և պետության կողմից ուսանողական 

նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ 

(անվճար) և բարձրագույն ուսումնական հաստատություն-

ների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման 

իրավունքով (վճարովի) առկա և հեռակա ուսուցման 

Գիտական և գիտամանկավարժական 

կադրերի պատրաստում և հետբուհական 

կրթության ապահովում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 
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մագիստրոսի կրթական ծրագրով տեղերը` ըստ 

մասնագիտությունների հաստատելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

48 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2011 

թվականի հուլիսի 4-ի N 470-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի, 

Եվրոպայի առաջնություններում և գավաթի 

խաղարկություններում, Հայաստանի 

Հանրապետության չեմպիոնատներում, 

առաջնություններում և համահայկական 

խաղերում մրցանակային տեղերի գրավման 

համար մարզիկներին և մարզիչներին 

դրամական ձևով պարգևատրում նախատեսող 

մարզաձևերի ընդլայնում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

49 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2005 

թվականի հունվարի 26-ի N 35 որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության առաջնություն-

ների, շրջանային առաջնությունների և 

Արցախի Հանրապետությունից Հայաստանի 

Հանրապետության առաջնությունների 

մասնակիցների գիշերավարձի և սննդի 

օրական վճարման չափերի հստակեցում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

50 

««Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի» «Սոցիալական 

աշխատանք» մասնագիտության մագիստրատուրայի առկա 

ուսուցման վճարովի համակարգում սովորող բարձր 

առաջադիմություն ունեցող ուսանողների ուսման 

վարձավճարի փոխհատուցման կարգը հաստատելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

«Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան» ՍՊԸ-ում 

«Սոցիալական աշխատանք» մագիստրոսի 

կրթական ծրագրի ներդնում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

51 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2011 թվականի մարտի 22-ի  N 147-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների նախորդ տարիների 

շրջանավարտների պետական նմուշի դիպլոմ 

ստանալու համար ամփոփիչ ատեստավորման 

քննությունների կազմակերպում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

52 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 

թվականի մայիսի 4-ի N 409-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության պետական և ոչ 

պետական բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների և Հայաստանի 

Հանրապետության պետական բուհերում 

Արցախի Հանրապետությանը հատկացված 

տեղերի ընդունելության կարգի՝ նոր 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 
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խմբագրությամբ հաստատում 

53 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2010 թվականի հունիսի 15-ի N 302-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Գիտական և գիտատեխնիկական 

գործունեության ծրագրերում ընդգրկված 

գիտությունների թեկնածուների համար 

սահմանված հավելավճարի չափի ավելացում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

54 

«Ազգային փոքրամասնությունների մասին» օրենքի 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության ազգային 

փոքրամասնությունների իրավունքների 

օրենսդրական ապահովում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

55 

««Հանրակրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը  

Հանրակրթության արդյունավետության 

բարձրացում, ուսուցիչների մասնագիտական 

կատարելագործման շարունակականության 

ապահովում, ուսումնական հաստատություն-

ների կառավարման մեխանիզմների 

կատարելագործում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

56 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2001 թվականի մայիսի 4-ի N125 որոշման մեջ փոփոխություն 

և լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունում ռազմական ամբիոնի 

ստեղծում՝ ռազմական կրթության որակի ու 

արդյունավետության բարձրացման 

նպատակով 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

57 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2007 թվականի մայիսի 15-ի N211 որոշման մեջ փոփոխու-

թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետությունում գիտության 

զարգացում և տնտեսության մեջ դրա 

արդյունքների արդյունավետ կիրառում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

58 

«Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի 

ատեստավորման, ատեստավորման միջոցով որակավորում 

ստացած հանրակրթական ուսումնական հաստատություն-

ների մանկավարժական աշխատողներին հավելավճար 

տալու կարգերը հաստատելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների ուսուցիչների կամավոր 

ատեստավորման սկզբունքի ներդնում՝ 

ուսուցման որակի բարձրացման նպատակով 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 



71 
 

59 

«Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների հաշվառման 

կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի 

օգոստոսի 23-ի N 607-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների 

հաշվառման կարգի հստակեցում, հաշվառման 

ընթացքում առաջացած խնդիրների լուծում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

60 

«Արցախի Հանրապետությունում հավատարմագրված 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 

մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի այն 

մասնագիտությունները հաստատելու մասին, որոնցից որևէ 

մեկով առկա ուսուցմամբ սովորողի (ուսանողի) 

աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների 

մասով «Եկամտային հարկի մասին» օրենքով սահմանված 

կարգով հաշվարկված եկամտային հարկն ուսման 

վարձավճարի փոխհատուցման նպատակով վերադարձվում 

է» Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետությունում 

հավատարմագրված բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների՝ 

կառավարության հաստատած 

մասնագիտություններով առկա ուսուցմամբ 

մագիստրատուրայում և ասպիրանտուրայում 

սովորող (ուսանողի) վարձու աշխատողի 

եկամտային հարկից ուսման վարձավճարի 

փոխհատուցում նախատեսող 

մասնագիտությունների հաստատում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

61 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2010 թվականի հունվարի 26-ի  N 29-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը  

Միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունների բարձր առաջադիմու-

թյուն ցուցաբերած շրջանավարտների 

ուսուցման շարունակականության 

ապահովում համապատասխան բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների նաև 

առկա ուսուցման համակարգում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

62 

«Արցախի Հանրապետության երիտասարդական պետական 

քաղաքականության հայեցակարգին հավանություն տալու 

մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը  

Երիտասարդության ներուժի իրացման և 

զարգացման, երիտասարդության 

մասնակցության խթանման համար սոցիալ-

տնտեսական, իրավաքաղաքական, հոգևոր-

մշակութային պայմանների ստեղծում, 

առաջնահերթությունների, ծրագրերի, 

միջոցառումների և մեխանիզմների 

ուրվագծում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն 
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63 

««Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Ծառայողական քննության իրականացման 

արդյունավետության բարձրացման հետ 

կապված հարաբերությունների հստակեցում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

 

64 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2009 թվականի հուլիսի 30-ի N 467-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը  

Որոշակի դրույթների հստակեցում Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

65 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 

թվականի հունվարի 25-ի N 35-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը  

«Ոստիկանության մասին» օրենքի 3.1-ին 

հոդվածի պահանջի կատարում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

66 

«Պաշտպանության ենթակա անձանց նկատմամբ 

ոստիկանության կողմից իրականացվող պաշտպանության 

միջոցների իրականացման կարգը սահմանելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Պաշտպանության ենթակա անձանց 

նկատմամբ ոստիկանության կողմից 

պաշտպանության իրականացման հետ 

կապված հարաբերությունների 

կանոնակարգում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

67 

«Ոստիկանության ավագ և գլխավոր խմբերի թափուր 

պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը և 

պայմանները սահմանելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Ոստիկանության ավագ և գլխավոր խմբերի 

թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ 

անցկացնելու կարգի և պայմանների 

սահմանում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

68 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 

թվականի նոյեմբերի 14-ի N 943-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Որոշակի դրույթների համապատասխանեցում 

գործող օրենսդրական ակտերի դրույթներին 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

 

69 

««Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենքով կարգավորվող հարաբերությունների 

հստակեցում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 
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70 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2003 թվականի մարտի 11-ի N 66 որոշման մեջ լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Որոշակի իրավահարաբերությունների համա-

պատասխանեցում օրենքի դրույթներին, 

ինչպես նաև որոշման տեքստում առկա 

պետական կառավարման մարմինների և 

ստորաբաժանումների անվանումների 

համապատասխանեցում գործող 

անվանումներին 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

71 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2011 թվականի հուլիսի 26-ի N 516-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը  

Ոստիկանության ծառայողին, ինչպես նաև 

ոստիկանությունում ծառայության անցնող 

քաղաքացիներին ներկայացվող մասնագի-

տական, ֆիզիկական պատրաստվածության և 

առողջական վիճակի հետ կապված 

պահանջների հստակեցում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

72 

«Ռադիոակտիվ աղտոտվածության օջախներում 

փրկարարական աշխատանքների իրականացման կարգը 

սահմանելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

«Փրկարարական ծառայության կանոնագիրքը 

հաստատելու մասին» օրենքի 97-րդ հոդվածի 

1-ին մասի 1-ին կետի պահանջի կատարում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

73 

«Քիմիական աղտոտվածության օջախներում փրկարարական 

աշխատանքների իրականացման կարգը սահմանելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը  

«Փրկարարական ծառայության կանոնագիրքը 

հաստատելու մասին» օրենքի 97-րդ հոդվածի 

1-ին մասի 2-րդ կետի պահանջի կատարում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

74 

«Կենսաբանական վարակվածության օջախներում 

փրկարարական աշխատանքների իրականացման կարգը 

սահմանելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

«Փրկարարական ծառայության կանոնագիրքը 

հաստատելու մասին» օրենքի 97-րդ հոդվածի 

1-ին մասի 3-րդ կետի պահանջի կատարում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

75 

«Օդային տրանսպորտի աղետի ժամանակ 

որոնողափրկարարական աշխատանքների իրականացման 

կարգը սահմանելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

«Փրկարարական ծառայության կանոնագիրքը 

հաստատելու մասին» օրենքի 97-րդ հոդվածի 

1-ին մասի 4-րդ կետի պահանջի կատարում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 
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76 

«Պաշտպանության, քաղաքացիական պաշտպանության 

միջոցառումների, վթարավերականգնողական և այլ 

անհետաձգելի աշխատանքների իրականացման ու 

ապահովման նպատակով աշխատունակ բնակչության և 

տրանսպորտային միջոցների ներգրավման կարգը 

սահմանելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

«Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի 

մասին» օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ 

կետի պահանջի կատարում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

77 

«Արցախի Հանրապետությունում թմրամոլության և 

թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի 

2023 թվականի միջոցառումների ծրագրին և 

ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) 

նյութերի և դրանց պրեկուրսորների ապօրինի 

շրջանառության դեմ պայքարի 

արդյունավետության բարձրացում և այդ 

նպատակով պետական մարմինների 

համակարգված գործունեության ապահովում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն 

78 

«Պաշտպանության մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության կազմակերպման 

իրավական հիմքերի, պաշտպանության 

ոլորտում պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների, 

պաշտոնատար անձանց, զինված ուժերի և այլ 

զորքերի, անկախ կազմակերպական 

իրավական ձևից, կազմակերպությունների 

գործունեության, Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանությանը մասնակցելու 

գործընթացում քաղաքացիների իրավունքների 

և պարտականությունների, ինչպես նաև 

զորահավաքային նախապատրաստության և 

զորահավաքի անցկացման հետ կապված 

հարաբերությունների սահմանում: 

Քաղաքացիների զինապարտության և 

զինվորական հաշվառման, այդ գործընթացում 

պետական և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների, անկախ կազմակերպական 

իրավական ձևից, կազմակերպությունների, 

դրանց պաշտոնատար անձանց և 

քաղաքացիների պարտականությունների, 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 



75 
 

քաղաքացիների պահեստազորային 

կցագրման և զորահավաքային ամրագրման 

հետ կապված հարաբերությունների ներառում 

79 

««Զորահավաքային նախապատրաստության և զորահավաքի 

մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Զորահավաքային նախապատրաստության և 

զորահավաքի բնագավառում պետական և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 

կազմակերպությունների և քաղաքացիների, 

զորահավաքային մարմինների 

իրավասությունների ու 

պարտականությունների հստակեցում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

80 

«Զինվորական հաշվառման կարգը հաստատելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Քաղաքացիների զինվորական հաշվառման 

նպատակի, խնդիրների, հաշվառում 

իրականացնող մարմինների, քաղաքացիների 

զինվորական հաշվառման հետ կապված 

պետական և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների, անկախ կազմակերպական 

իրավական ձևից, կազմակերպությունների և 

ուսումնական հաստատությունների 

գործողությունների, զինվորական հաշվառման 

գործընթացում կիրառվող փաստաթղթերի 

ձևերի սահմանում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 

81 

«Միջհամայնքային միավորումների մասին» օրենքի 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Միջհամայնքային միավորումների 

կազմավորման և գործունեության իրավական 

դաշտի ապահովում 

Առաջին 

կիսամյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

82 

«2022 թվականի համար էլեկտրական էներգիայի ու բնական 

գազի հաղորդման (փոխադրման) և բաշխման ցանցերում 

նորմատիվային (բնական) կորուստների առավելագույն 

չափերը սահմանելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության էներգետիկայի 

բնագավառում արդյունավետ գործունեության 

խթանում 

Առաջին 

կիսամյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

83 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2014 թվականի հունիսի 19-ի N 385-Ն որոշման մեջ փոփո-

խություն կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Համայնքների ղեկավարների և համայնքների 

ղեկավարների աշխատակազմերի 

աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի 

բարձրացում 

Առաջին 

կիսամյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 
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84 

««Գույքահարկի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

ֆինանսական կայունության մակարդակի 

բարձրացում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

85 

«Արցախի Հանրապետության շրջաններում փոքր 

ձեռնարկատիրական գործունեության աջակցության 

նպատակով դրամաշնորհների տրամադրման կարգը 

հաստատելու և միջգերատեսչական հանձնաժողով 

ստեղծելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի 

Հանրապետության դեմ սանձազերծված 

պատերազմական գործողությունների 

հետևանքով ստեղծված տնտեսական և 

սոցիալական հետևանքների վերացման, 

ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության 

շրջաններում մարդկանց զբաղվածություն և 

կայուն եկամտի աղբյուր ունենալու 

նպատակով դրամաշնորհների տրամադրում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

86 

«Արցախի Հանրապետության չգազաֆիկացված 

բնակավայրերում արևային ջրատաքացուցիչների 

ձեռքբերման և տեղադրման աջակցության ծրագիրը 

հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության չգազաֆիկացված 

համայնքների բնակելի տներում արևային 

ջրատաքացուցիչների տեղադրմանն 

աջակցություն` ծախսերի 50 տոկոսի 

սուբսիդավորմամբ 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

87 

«Արցախի Հանրապետության համայնքներում արևային 

ֆոտովոլտային կայանների ձեռքբերման և տեղադրման 

մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության Էներգետիկ 

անվտանգության և էներգետիկ խնայողության 

խնդիրների լուծման նպատակով՝ գյուղական 

համայնքներում համայնքապետարանների, 

մանկապարտեզների և դպրոցների շենքերի 

տանիքներին արևային ֆոտովոլտային 

կայանների տեղադրում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

88 

«Արցախի Հանրապետությունում էներգետիկ 

անվտանգության բարձրացմանն ուղղված ծրագիրը 

հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության Էներգետիկ 

անվտանգության և հուսալիության 

մակարդակի բարձրացում` էլեկտրական 

էներգիայի անխափան մատակարարման 

հնարավորությունների ստեղծմանն ուղղված 

պիլոտային ծրագրի իրականացմամբ 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

89 

«Արցախի Հանրապետությունում ներդրումային ծրագրեր 

իրականացնող ռեզիդենտ կազմակերպություններին և 

անհատ ձեռնարկատերերին պետական աջակցության 

տրամադրման կարգը սահմանելու և Արցախի 

Հանրապետությունում պետական աջակցության 

տրամադրման նպատակով ներդրումային ծրագրի 

իրականացման պայմանագրի օրինակելի ձևը հաստատելու 

Ենթակառուցվածքների կառուցումը խթանելու 

նպատակով սոցիալական ձեռնարկատիրու-

թյան, արդյունաբերության (բացառությամբ 

ՀԷԿ-երի կառուցման), ծառայությունների և 

գյուղատնտեսության ոլորտներում ավելի քան 

50 մլն ՀՀ դրամ ներդրումային ծրագրեր 

իրականացնող Արցախի Հանրապետության 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 
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մասին»  Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

ռեզիդենտ կազմակերպություններին և անհատ 

ձեռնարկատերերին պետական աջակցության 

տրամադրում 

90 

«Արցախի Հանրապետության համայնքների էներգետիկայի 

համակարգի բաշխիչ ցանցի անվտանգության և 

հուսալիության բարձրացմանն ուղղված ծրագիրը 

հաստատելու մասին»  Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Համայնքների (բացառությամբ 

Ստեփանակերտ քաղաքի) էներգետիկայի 

համակարգի ներքին բաշխիչ ցանցի և 

էներգետիկ ենթակառուցվածքների 

վերազինում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

91 

«Արցախի Հանրապետության համայնքներում էլեկտրական 

հովիվների ձեռքբերման և տեղադրման ծրագիրը 

հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության սահմանամերձ 

համայնքներում ընտանի կենդանիների 

սահմանազանցման կանխարգելման 

նպատակով էլեկտրական ցանցով ապահովում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարություն 

92 

«Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական 

բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող կապիտալ 

ներդրումների պետական պատվերը հաստատելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Ծրագրով նախատեսված միջոցառումների 

իրականացում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 

93 

«Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական 

բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

«Արցախի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին» օրենքի 24-րդ հոդվածի 

պահանջի կատարման ապահովում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

94 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2014 թվականի հունիսի 19-ի  N 385-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 

վարձատրության մասին» և «Տեղական 

ինքնակառավարման մասին» օրենքների 

պահանջների կատարում՝ պայմանավորված 

աշխատավարձերի բարձրացմամբ 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

95 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2014 թվականի դեկտեմբերի 29-ի  N 948-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 

վարձատրության մասին» և «Դիվանագիտա-

կան ծառայության մասին» օրենքների 

պահանջների կատարում՝ պայմանավորված 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե  
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Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը աշխատավարձերի բարձրացմամբ 

96 

«Արցախի Հանրապետության ստանդարտացման լիազորված 

մարմին ու ստանդարտացման ազգային մարմին ճանաչելու և 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

սեպտեմբերի 12-ի  N 759-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչե-

լու մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

«Ստանդարտացման մասին» օրենքի 2-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի և 10-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի պահանջների կատարում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

97 

«Արցախի Հանրապետության չափագիտության ազգային 

մարմին ճանաչելու և Արցախի Հանրապետության կառավա-

րության 2018 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 760-Ն որոշման 

մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

«Չափումների միասնականության 

ապահովման մասին» 11-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի պահանջների կատարում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

98 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 

թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 758-Ն որոշման մեջ 

լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

«Հավատարմագրման մասին» օրենքի 11-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի, «Չափումների միասնա-

կանության ապահովման մասին» օրենքի 9-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի պահանջների կատարում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

99 

«Պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնեմասեր 

ունեցող բաժնետիրական ընկերությունների 2021 թվականի 

ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքում 

ստացված զուտ շահույթից պետական բյուջե վճարման 

ենթակա շահութաբաժինների չափերի մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2006 թվականի մարտի 28-ի 

«Պետության սեփականություն հանդիսացող 

բաժնեմաս ունեցող ընկերություններում 

շահութաբաժինների` Արցախի Հանրապետու-

թյան պետական բյուջե վճարման գործընթա-

ցում պետական բաժնեմասը կառավարող 

մարմինների աշխատանքը կազմակերպելու 

մասին»  N 165 որոշման պահանջների 

կատարման ապահովում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

100 

«Արցախի Հանրապետության 2021 թվականի պետական 

բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությանը 

հավանություն տալու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

«Արցախի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին» օրենքի 26-րդ հոդվածի 

պահանջների կատարման ապահովում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 
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101 

«Արցախի Հանրապետության 2023-2025 թվականների 

պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը հաստատելու 

մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

«Արցախի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին» օրենքի 22-րդ հոդվածի 

պահանջների կատարման ապահովում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

102 

«Արցախի Հանրապետության 2023 թվականի պետական 

բյուջեի մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

«Արցախի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին» օրենքի 22-րդ հոդվածի 

պահանջների կատարման ապահովում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

103 

«Չափագիտական վերահսկողություն իրականացնող մարմին 

սահմանելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

«Չափումների միասնականության 

ապահովման մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 

1-ին կետի պահանջների կատարում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե 

104 

«Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Հողերի նպատակային նշանակության 

համապատասխանեցում փաստացի 

օգտագործման տվյալներին 

Ըստ ան-

հրաժեշ-

տության 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

105 

««Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 

մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի 

լիազորությունների հստակեցում, անշարժ 

գույքի պետական միասնական կադաստրի 

տեղեկատվության մատչելիություն, անշարժ 

գույքի նկատմամբ իրավունքների ծագմանը, 

փոփոխմանը, փոխանցմանն ուղղված 

գործարքներից (բացառությամբ՝ միակողմ 

գործարքների) ծագող իրավունքների 

պետական գրանցման ժամկետի բացթողումը 

հարգելի համարելու հիմքերի հստակեցում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

 

106 

««Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» 

օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 

մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Շուկայական գնահատման ոլորտի 

ընդլայնում, կայացում, գույքի գնահատում 

իրականացնողների նկատմամբ շուկայի 

մասնակիցների ու հանրության վստահության 

բարձրացում, լիազոր մարմնի կողմից 

գնահատման կազմակերպման և 

որակավորված անձանց նկատմամբ 

արդյունավետ հսկողություն 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 
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107 

«Պետական գույքի մասնավորեցման 2010-2012 և 2019-2021 

թվականների ծրագրերի կատարման 2018-2021 թվականների 

հաշվետվությունը հաստատելու մասին» օրենքի նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

«Պետական գույքի մասնավորեցման 

(սեփականաշնորհման) մասին» օրենքի 

4-րդ հոդվածի պահանջների կատարում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

 

108 

«Արցախի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և 

բաշխման 2022 թվականի հաշվետվության (հողային 

հաշվեկշռի) մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը  

Արցախի Հանրապետության տարածքում 

անընդհատ իրականացվող հողերի պետական 

հաշվառման արդյունքում կազմված, 

հանրապետության տարածքում գտնվող 

հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման 

մասին հաշվետվության հաստատում 2022 

թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ` ըստ 

նպատակային նշանակության, հողատեսքերի, 

գործառնական նշանակության և 

սեփականության սուբյեկտների 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

 

109 
«Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենքի նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Պետական գույքի համակարգված 

կառավարման ապահովում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

Արցախի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտե 

110 

««Հարկերի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին» օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Հարկային պարտավորությունների հարկադիր 

գանձման ընթացակարգերի հստակեցում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

111 

««Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքի նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Օրենքի կիրառման ընթացքում առաջացած 

հարցերի կանոնակարգում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

112 

«Արցախի Հանրապետությունում արտադրվող ակցիզային 

հարկով հարկման ենթակա ալկոհոլային խմիչքի 

դրոշմավորման համար «2022» թվագրմամբ ակցիզային 

դրոշմանիշները կիրառության մեջ դնելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

«Ակցիզային հարկի մասին» օրենքի 7-րդ 

հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված պահանջի 

ապահովում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

113 

««Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքով պարտադիր 

դրոշմավորման ենթակա ապրանքների համար «Թ» սերիայի 

դրոշմապիտակները կիրառության մեջ դնելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

«Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքի 

9.5-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված 

պահանջի կատարում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 
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114 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2002 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 51 որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Հարկային ծառայողների ռոտացման գործուն 

համակարգի ձևավորում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

115 

«Մեդալի և կրծքանշանի տեսակները, ձևերը և շնորհման 

կարգը սահմանելու մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

«Հարկային ծառայության մասին» օրենքի 24-րդ 

հոդվածի 9-րդ մասի պահանջի ապահովում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

116 

«Հարկային ծառայության կադրերի ռեզերվը վարելու, 

հարկային ծառայողին կադրերի ռեզերվում գրանցելու և 

կադրերի ռեզերվից հանելու կարգը սահմանելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

«Հարկային ծառայության մասին» օրենքի  

191-ին հոդվածի 10-րդ մասի պահանջի 

ապահովում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

117 

«Հարկային մարմնի ծառայողական քննություն անցկացնող 

հանձնաժողովի անդամների թեկնածուների առաջարկման 

կարգը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 26-ի  N 52 

որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Հարկային մարմնի ծառայողական քննություն 

անցկացնող հանձնաժողովի գործունեության 

արդյունավետության բարձրացում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

Արցախի Հանրապետության ջրային կոմիտե 

118 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

ջրային օրենսգրքի անցումային դրույթներով 

սահմանված ջրային համակարգերի 

օգտագործման թույլտվության ժամկետի 

երկարաձգում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

119 

«2022-2025 թվականներին Արցախի Հանրապետության 

բնակավայրերի խմելու ջրի մատակարարման համակարգերի 

զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Ջրամատակարարման համակարգերի 

կառուցում, վերակառուցում, մատակարարվող 

ջրի որակի բարելավում, կայուն 

ջրամատակարարում, ջրի կորստի կրճատում, 

ինչպես նաև շուրջօրյա ջրամատակարարման 

աստիճանական ապահովում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե, 

բարեգործական 

ծրագրեր 

Արցախի Հանրապետության բնապահպանության կոմիտե 
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120 

«Արցախի Հանրապետության տարածքի մակերևութային 

ջրերի մոնիթորինգի 2022 թվականի ծրագիրը հաստատելու 

մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշման նախագիծը Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության տարածքի 

տարբեր գետերի ջրահավաք ավազաններում 

մակերևութային ջրերի որակական 

հատկանիշների բացահայտում, մարդու 

ազդեցության, գետերի հուների 

աղտոտվածության աստիճանի գնահատում, 

ջրային ռեսուրսների կադաստրի ստեղծում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

121 

«Արցախի Հանրապետության տարածքի մթնոլորտային օդի 

մոնիթորինգի 2022 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին» 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման 

նախագիծը Արցախի Հանրապետության կառավարություն 

ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության տարածքում 

մթնոլորտային օդի որակի մշտադիտարկման 

ցանցի ստեղծում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 

122 

«Որսորդական մինիմում սահմանելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Որսի անվտանգության տեխնիկայի, 

որսորդական զենքի հետ վարվելու կանոնների 

և որսի կենդանիների կենսաբանական 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ 

սիրողական որսի համար մշակված 

անհրաժեշտ գիտելիքների սահմանում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

Արցախի Հանրապետության բնակարանային հարցերի կոմիտե 

123 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 

թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 1394-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Պատերազմական գործողությունների 

հետևանքով զոհված (մահացած) և անհայտ 

բացակայող ճանաչված անձանց ընտանիք-

ների, առաջին խմբի անժամկետ զինվորական 

հաշմանդամ ճանաչված, անօթևան մնացած 

անձանց բնակարանային ապահովման կարգի 

հստակեցում և բարելավում 

Առաջին 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

124 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 

թվականի սեպտեմբերի 20-ի  N1018-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության բնակարանային 

հարցերի կոմիտեի կանոնադրությունում 

կառուցվածքային փոփոխությունների 

իրականացում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

125 

«Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարա-

րության համակարգի զինծառայողների բնակարանային 

ապահովման մասին» Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշման նախագիծը Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության նախարարության 

համակարգի զինծառայողներին բնակելի 

տարածքով ապահովում 

Երկրորդ 

եռամսյակ 

Արցախի 

Հանրապետության 

պետական բյուջե 
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126 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի  N 672-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Բնակարանային ոլորտի օրենսդրական 

դաշտի կատարելագործում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

127 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2016 թվականի հուլիսի 14-ի N381-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Բնակարանային ոլորտի օրենսդրական 

դաշտի կատարելագործում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

128 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2004 թվականի հուլիսի 30-ի N274 որոշման մեջ 

փոփոխություն կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Բնակարանային ոլորտի օրենսդրական 

դաշտի կատարելագործում 

Երրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

129 

«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 

թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 1004-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Բնակարանային ոլորտի օրենսդրական 

դաշտի կատարելագործում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

130 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

2010 թվականի ապրիլի 16-ի N 194-Ն որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը 

Բնակարանային ոլորտի օրենսդրական 

դաշտի կատարելագործում 

Չորրորդ 

եռամսյակ 

Ֆինանսավորում չի 

պահանջվում 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                                          Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 
 

 

 



84 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2022 թվականի փետրվարի 18-ի 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ  

18-Ի N 23-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 4-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

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

հոդվածը` Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը  

որոշում է. 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2018 թվականի մայիսի 18-ի «Բնական գազի 

մատակարարման և օգտագործման կանոնները սահմանելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2007 թվականի 

նոյեմբերի 27-ի N 12Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 23-Ն 

որոշման 1-ին կետով սահմանված հավելվածի 143-րդ կետում «մինչև 2022 

թվականը» բառերը փոխարինել «վեց տարվա ընթացքում» բառերով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:  

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                   Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

 X I V\2021\36-  

2022 թվականի փետրվարի 18 

ք. Ստեփանակերտ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2022 թվականի փետրվարի 18-ի 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 26-Ի N 23-Ա 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 5-Ա 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

  

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

հոդվածի 2-րդ մասը և 37-րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1․Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2021 

թվականի մարտի 26-ի «Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 80-Ա և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2018 թվականի 

հոկտեմբերի 26-ի N 54-Ա որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 

23-Ա որոշման 1-ին կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-ին 

կետ. 

«1.1. «Արդշինբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությանն ազատել 2018 

թվականի սեպտեմբերի 26-ի 652-10895 գրությամբ տրված AԲԵՆ18/157-01 

բանկային երաշխիքի համաձայն Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի առջև ստանձնած 26 400 000 (քսանվեց միլիոն չորս հարյուր 

հազար) ՀՀ դրամի չափով երաշխիքային պարտավորությունից:»։ 

2.  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի փետրվարի 19-ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                   Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

 

2022 թվականի փետրվարի 18 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

 

 

 

 



86 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2022 թվականի փետրվարի 18-ի 

 

«ՂԱՐԱԲԱՂ ՏԵԼԵԿՈՄ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ 

ՄՐՑՈՒՅԹՈՒՄ ՀԱՂԹՈՂ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔԻ  

ԵՎ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ ՄԵԿ ԿԱՄ ՄԻ ՔԱՆԻ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱԾՐԱԳՐԵՐԻ ԿԱԲԵԼԱՅԻՆ 

(ԼԱՐԱՅԻՆ) ՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ (ՎԵՐԱՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ) ԼԻՑԵՆԶԻԱ 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

N 6-Ա 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

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

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» օրենքի 10-րդ, 37-րդ, 38-րդ, 44-րդ և     

45-րդ հոդվածները, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի 2007 թվականի նոյեմբերի 27-ի «Հեռուստառադիո-

հաղորդումների հեռարձակման լիցենզավորման մրցույթի կարգը հաստատե-

լու մասին» N 14Ն որոշումը՝ Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովը  ո ր ո շ ո ւ մ  է. 

1. «Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը ճանաչել 

Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2021 թվականի  

դեկտեմբերի 24-ի «Ստեփանակերտ քաղաքի և միաժամանակ մեկ կամ մի 

քանի շրջանների տարածքում ընդհանուր ուղղվածության հեռուստածրագ-

րերի կաբելային (լարային) հեռարձակման (վերահեռարձակման) լիցենզա-

վորման մրցույթ հայտարարելու մասին» N 80-Ա որոշմամբ հայտարարված 

մրցույթի հաղթող և տրամադրել Ստեփանակերտ քաղաքի և միաժամանակ  

մեկ կամ մի քանի շրջանների տարածքում ընդհանուր ուղղվածության 

հեռուստածրագրերի  կաբելային (լարային) հեռարձակման (վերահեռարձակ-

ման) լիցենզիա` տասը տարի գործողության ժամկետով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի փետրվարի 19-ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                   Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

2022 թվականի փետրվարի 18 

ք. Ստեփանակերտ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈԻԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

2022 թվականի հունվարի 26-ի 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ   

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 12-Ի N 70-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 20-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ 

                                                            

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

հոդվածը` Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության 

խորհուրդը  ո ր ո շ ու մ  է. 

   1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական 

ծառայության խորհրդի 2011 թվականի մարտի 12-ի «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 

կանոնադրությունը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004 թվականի փետրվարի 23-ի թիվ 

01 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 70-Ն որոշմամբ 

հաստատված հավելվածում 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 

«5. Խորհրդի գտնվելու վայրն է՝ 375000, քաղաք Ստեփանակերտ,  

Կնունյանցների 2:»: 

 

 

 

 ԽՈՐՀՐԴԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                                                   Բ. ԱՌՈՒՇԱՆՅԱՆ 

 

 

2022 թվականի  հունվարի 26 

ք.Ստեփանակերտ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈԻԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

2022 թվականի հունվարի 26-ի 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 12-Ի N 71-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 21-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ 

 

 

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

հոդվածը` Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության 

խորհուրդը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական 

ծառայության խորհրդի 2011 թվականի մարտի 12-ի «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմի 

կանոնադրությունը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2007 թվականի օգոստոսի 23-ի թիվ 

140 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 71-Ն որոշմամբ 

հաստատված հավելվածի՝  

1) 13-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 

«13. Աշխատակազմի գտնվելու վայրն է՝ 375000, քաղաք Ստեփանակերտ,                

Կնունյանցների 2:». 

2) Ուժը կորցրած ճանաչել 14-րդ կետի 6.1-ին ենթակետը. 

3) 22-րդ կետում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 1.1-ին  և 1.2-րդ 

ենթակետեր.  

«1.1) գիտակրթական ոլորտում՝ 

ա. Խորհուրդ է ներկայացնում առաջարկություններ՝ քաղաքացիական 

ծառայողների վերապատրաստման, մասնագիտական գիտելիքների և 

աշխատանքային ունակությունների կատարելագործման նպատակով 

գործուղելու կարգի վերաբերյալ. 

բ. Խորհուրդ է ներկայացնում առաջարկություններ՝ քաղաքացիական 

ծառայողների վերապատրաստողների թեկնածության վերաբերյալ. 

գ. Խորհուրդ է ներկայացնում առաջարկություններ՝ քաղաքացիական 

ծառայողների վերապատրաստման ծրագրերի վերաբերյալ. 

դ. Օրենքով նախատեսված համապատասխան մարմիններից ստանում է 

տվյալ տարվա ընթացքում վերապատրաստման ենթակա քաղաքացիական 

ծառայողների հայտը և այդ մասին տեղեկանք է ներկայացնում Խորհուրդ. 

ե. վերապատրաստողներից ստանում է տեղեկություններ՝ քաղաքացիա-

կան ծառայողների վերապատրաստման արդյունքների վերաբերյալ և այդ 

մասին տեղեկանք է ներկայացնում Խորհուրդ. 

զ. վարում է վերապատրաստման արդյունքում քաղաքացիական ծառայող-

ներին տրվող վկայականների և տեղեկանքների հաշվառման մատյանը. 

է. Խորհուրդ է ներկայացնում եզրակացություններ՝ քաղաքացիական 

ծառայողների մեկ տարուց ավելի ժամկետով Օրենքով սահմանված կարգով 

գործուղման դեպքում համաձայնություն տալու համար. 

ը. Խորհուրդ է ներկայացնում եզրակացություններ՝ Արցախի Հանրապե-

տության պետական նախարարի, նախարարության, նախարարության 

կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի և շրջվարչակազմի 
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(Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) աշխատակազմի ղեկավարի Օրեն-

քով սահմանված կարգով գործուղման դեպքում համաձայնություն տալու 

համար. 

թ. իրականացնում է Օրենքով, Խորհրդի որոշումներով և այլ իրավական 

ակտերով սահմանված քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման 

գործընթացի ապահովումը. 

ժ. իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն 

վերապահված այլ լիազորություններ: 

1.2) Արտաքին կապերի ոլորտում՝ 

ա. իրականացնում է օտարերկրյա պետություններում քաղաքացիական 

ծառայության գործընթացների ուսումնասիրությունը, վերլուծությունը և 

Խորհուրդ է ներկայացնում համապատասխան առաջարկություններ. 

բ. ապահովում է Խորհրդի և Աշխատակազմի փոխհարաբերություններն 

օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների 

իրավասու մարմինների հետ. 

գ. ապահովում է Խորհրդի և Աշխատակազմի կողմից միջազգային 

ծրագրերի հետ կապված աշխատանքների իրականացումը. 

դ. ապահովում է Խորհրդի և Աշխատակազմի փոխհարաբերությունները 

հասարակական միավորումների ներկայացուցիչների հետ. 

ե. իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն 

վերապահված այլ լիազորություններ:». 

4) 23-րդ կետում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 2.1-ին  

ենթակետ.  

«2.1) Համակարգչային ծրագրերի ոլորտում՝ 

ա. իրականացնում է Աշխատակազմում գործող բոլոր համակարգչային 

ծրագրատեխնիկական միջոցների, հաղորդակցման էլեկտրոնային միջոցների 

և տեղեկատվական միջազգային համակարգերի հասանելիության միջոցների 

տեղաբաշխման և շահագործման աշխատանքները. 

բ. կազմակերպում է Աշխատակազմում գործող կառավարման ժամանա-

կակից տեխնիկական միջոցների և հաղորդակցման էլեկտրոնային միջոցների 

զարգացման և ընդլայնման շրջանակներում նոր սարքավորումների, 

ծրագրային միջոցների ընտրության և ձեռքբերման աշխատանքները. 

գ. իրականացնում է Աշխատակազմում նոր սարքավորումների և ծրագրա-

յին միջոցների փորձարկման, կարգաբերման և ներդրման աշխատանքները. 

դ. իրականացնում է Աշխատակազմի աշխատողների՝ կառավարման 

ժամանակակից տեխնիկական միջոցների և հաղորդակցման էլեկտրոնային 

միջոցների շահագործման ձևերի և կանոնների ուսուցման աշխատանքները. 

ե. իրականացնում է Աշխատակազմի համակարգչային ծրագրատեխնիկա-

կան միջոցների շահագործման կանոնների պահպանման աշխատանքները. 

զ. իրականացնում է Աշխատակազմում կառավարման ժամանակակից 

տեխնիկական միջոցների և հաղորդակցության էլեկտրոնային միջոցների 

աշխատունակության պարբերաբար թեստավորումը և արդյունքների 

վերլուծությունը. 

է. իրականացնում է Աշխատակազմում տեղեկատվական միջազգային 

համակարգերի օգտագործման նոր կետերի ստեղծման և սպասարկման, 

էլեկտրոնային փոստի հասանելիության անընդհատության կազմակերպման 

աշխատանքները. 

ը. իրականացնում է խորհրդի տեղային ցանցի կառավարումը, IP 

հասցեների կարգաբերման աշխատանքները. 

թ. իրականացնում է «Մարդկային ռեսուրսներին կառավարման տեղեկա-

տվական համակարգ»-ի կենտրոնական սերվերի տվյալների բազայի 

շահագործման աշխատանքները. 
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ժ. իրականացնում է տեղեկատվական ռեսուրսների արդյունավետ 

պաշտպանության և անվտանգության ապահովման աշխատանքները. 

ժա. իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն 

վերապահված այլ լիազորություններ:». 

5)  Ուժը կորցրած ճանաչել 23.1.-ին կետը: 

 

 

 

 ԽՈՐՀՐԴԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                                                   Բ. ԱՌՈՒՇԱՆՅԱՆ 

 

 

2022 թվականի հունվարի 26 

ք.Ստեփանակերտ 
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²ðò²ÊÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ 

 

Ð  ð  ²  Ø  ²  Ü 

11 ÷»ïñí³ñÇ 2022Ã.       N 10-² 

ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï 

 

 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü ´Ü²¶²ì²èÆ ÈÆòºÜ¼Æ²ÜºðÆ 

¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü îð²Ø²¸ðØ²Ü Ø²êÆÜ 

      
 

ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ²Ð ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý  ù³Õ³ù³ßÇÝáõ-
ÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñáí ÉÇó»Ý½³íáñáÕ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 

10.02.2022Ã. »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ (ÏóíáõÙ ¿) ¨ Õ»Ï³í³ñí»Éáí §ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý 

Ù³ëÇÝ¦ ÈÔÐ ûñ»ÝùÇ 8-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇ »ññáñ¹ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý 

å³Ñ³ÝçÝ»ñáí, 

 

Ñ ñ ³ Ù ³ Û áõ Ù   » Ùª 

 

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

ï³ñ³ÍùáõÙ ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 

ï»ë³Ïáí ½µ³Õí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

 

 

2. êáõÛÝ Ññ³Ù³ÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ¹Ý»É µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ 

ÏáÙáõÝ³É ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý µ³ÅÝÇ íñ³: 

 

 
 
 
Ü²Ê²ð²ð                                                                     ². ê²ð¶êÚ²Ü 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
ÈÇó»Ý½³íáñíáÕ ³ÝÓÇ 

³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ 
¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ  

1 

§ì²âºÜ²Üò¦ êäÀ                                          

²Ð, Ø³ñïáõÝáõ ßñç³Ý,  

ù. Ö³ñï³ñ 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  µÝ³Ï»ÉÇ, 
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

2 
§ì²ì ÂðÔº¦ êäÀ  ²Ð,                                              

Ø³ñï³Ï»ñïÇ ßñç³Ý, ·. Ð³Ã»ñù 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  ÑÇ¹ñáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 
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²ðò²ÊÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ 

 

Ð  ð  ²  Ø  ²  Ü 

18 ÷»ïñí³ñÇ 2022Ã.       N 12-² 

ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï 

 

 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü ´Ü²¶²ì²èÆ ÈÆòºÜ¼Æ²ÚÆ 

¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü îð²Ø²¸ðØ²Ü Ø²êÆÜ 

      
 

ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ²Ð ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý  ù³Õ³ù³ßÇÝáõ-
ÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñáí ÉÇó»Ý½³íáñáÕ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 

17.02.2022Ã. »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ (ÏóíáõÙ ¿) ¨ Õ»Ï³í³ñí»Éáí §ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý 

Ù³ëÇÝ¦ ÈÔÐ ûñ»ÝùÇ 8-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇ »ññáñ¹ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý 

å³Ñ³ÝçÝ»ñáí, 

 

Ñ ñ ³ Ù ³ Û áõ Ù   » Ùª 

 

1. Ü»ñùáÝßÛ³É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ ïñ³Ù³¹ñ»É ÉÇó»Ý½Ç³` ²Ð ï³ñ³ÍùáõÙ 

ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³Ïáí 

½µ³Õí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

 

 

2. êáõÛÝ Ññ³Ù³ÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ¹Ý»É µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ 

ÏáÙáõÝ³É ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý µ³ÅÝÇ íñ³: 

 

 
 
 
Ü²Ê²ð²ð                                                                     ². ê²ð¶êÚ²Ü 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
ÈÇó»Ý½³íáñíáÕ ³ÝÓÇ 

³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ 
¶áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ  

1 

«úð¸ øàðöàðºÚÞÜ» êäÀ                                    

²Ð, Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ ßñç³Ý, 

·. â³ñ»ùï³ñ 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  µÝ³Ï»ÉÇ, 
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 


