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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ 

ԸՆԴՀԱՏՄԱՄԲ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ 
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Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 93-րդ 

հոդվածի 24-րդ կետը, ելնելով Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախի 

Հանրապետություն մտնող գազատարի վթարի հետևանքով 

գազամատակարարման ժամանակավոր ընդհատման հանգամանքից, հաշվի 

առնելով դրա հետևանքով առաջացած ջեռուցման խնդիրներն ու դրանով 

պայմանավորված էլեկտրաէներգիայի խնայողաբար օգտագործելու 

անհրաժեշտությունը՝ որոշում եմ. 

       1. Արցախի Հանրապետության պետական մարմինների և պետական 

կազմակերպությունների ղեկավարներին՝ մինչև Արցախի Հանրապետու-

թյունում գազամատակարարման վերականգնումը և գազամատակարարման 

ընդհատմամբ պայմանավորված հետևանքների վերացումը, հաշվի առնելով  

համապատասխան պետական մարմնի կամ կազմակերպության 

աշխատանքային առանձնահատկությունները, վերանայել աշխատողների 

աշխատանքային ռեժիմը (պահպանելով աշխատավարձը) և ապահովել 

աշխատանքային պարտականությունների կատարումը հնարավորինս նվազ 

քանակությամբ աշխատողների ներգրավմամբ:  

2. Առաջարկել տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

ղեկավարներին՝ ղեկավարվել սույն հրամանագրի դրույթներով: 

3. Սույն հրամանագրի կատարման վերահսկողությունը վերապահել 

Արցախի Հանրապետության պետական վերահսկողական ծառայությանը: 

4. Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։ 
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ՈՐՈՇՈՒՄ 

3 մարտի 2022թ.                                                              N 199-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԳՈՒՅՔՆ 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 4-Ի N 193-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ  

ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 Հիմք ընդունելով «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» 

օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7.1-ին կետը, «Նորմատիվ իրավական 

ակտերի մասին» օրենքի  41-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի 2021 թվականի օգոստոսի 12-ի ՆՀ-2754-Ն 

հրամանագրի 5-րդ կետով` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը 

որոշում է. 
1. Սահմանել ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ընթացքում 

ֆիզիկական և (կամ) իրավաբանական անձանց կողմից գույքն օգտագործման 

տրամադրելու հատուկ կարգը և պայմանները՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի մարտի 4-ի «2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի 

Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական 

գործողությունների հետևանքով անօթևան մնացած և (կամ) սոցիալական 

սուղ պայմաններում հայտնված անձանց համար կացարանների 

վարձակալության ու անհատույց օգտագործման տրամադրման կարգը 

հաստատելու մասին» N 193-Ն որոշումը: 

3. Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարին՝  

1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո եռամսյա ժամկետում սույն 

որոշման հավելվածի պահանջներին համապատասխանեցնել Արցախի 

Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի մարտի 4-ի N 193-Ն 

որոշմամբ հաստատված կարգին համապատասխան կնքված անշարժ գույքի 

վարձակալության և անհատույց օգտագործման պայմանագրերը.  

2) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո եռամսյա ժամկետում  սույն 

որոշման հավելվածի 10-րդ և 11-րդ կետերի պահանջներին 

համապատասխանեցնել 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից հետո կնքված 

հյուրանոցային և սննդի ծառայությունների ու հյուրանոցային 

ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը: 

4․ Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի մարտի 3-ի N 199-Ն որոշման 

 

ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԳ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 
ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ  

ԳՈՒՅՔՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 
1. Սույն կարգով սահմանվում են ռազմական դրության իրավական ռեժիմի 

ընթացքում ֆիզիկական և (կամ) իրավաբանական անձանց կողմից գույքն 

օգտագործման տրամադրելու հատուկ կարգը և պայմանները: 

2. Սույն կարգով ֆիզիկական և (կամ) իրավաբանական անձանց կողմից օգտա-

գործման կարող են տրամադրվել  բնակության համար պիտանի անշարժ գույք՝ բնա-

կելի տներ և բնակարաններ (այսուհետ՝ կացարաններ), ինչպես նաև հյուրանոցներ: 

3. Սույն կարգում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են՝ 

1) ընտանիք՝ ամուսնության, ազգակցության կամ որդեգրման վրա հիմնված 

մարդկանց խումբ, այդ թվում՝ ամուսինները, զավակները, ծնողները, քույրերը և 

եղբայրները, տատիկները և պապիկները, որի անդամները վարում են ընդհանուր 

տնտեսություն․  

2) կացարան՝ նվազագույն կացարանային պայմաններ (սանհանգույցով, ջրամա-

տակարարմամբ և էներգամատակարարմամբ ապահովված)  ունեցող անշարժ գույք․ 

3) շահառուներ՝ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության 

դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով անօթևան 

մնացած անձինք կամ ընտանիքները, ինչպես նաև ֆինանսական ծանր կացության մեջ 

հայտնված անձինք կամ ընտանիքները․ 

4) ֆինանսական ծանր կացության մեջ հայտնված անձ կամ ընտանիք՝ այն  անձը 

կամ ընտանիքը, որի անդամների ընդհանուր եկամուտը պակաս է 65 000 ՀՀ դրամից։ 

4. Սույն կարգով կացարանները վարձակալության են վերցվում շահառուներին 

անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրելու նպատակով: 

5. Շահառուների համար կացարանների վարձակալության վերցնելու և 

շահառուներին անհատույց օգտագործման տրամադրման գործընթացն 

իրականացվում է Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարության (այսուհետ՝ Նախարարություն) և (կամ) 

Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի միջոցով՝ անշարժ գույքի 

վարձակալության պայմանագրեր կնքելու եղանակով:  

6.  Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքում գտնվող 

կացարանների վարձակալության պայմանագրերը կնքվում են Նախարարության հետ: 

Արցախի Հանրապետության շրջաններում գտնվող կացարանների վարձակալության 

պայմանագրերը կնքվում են համապատասխան շրջանի վարչակազմի (այսուհետ՝ 

Վարչակազմ) կամ Նախարարության հետ: 

7. Ֆինանսական ծանր կացության մեջ հայտնված անձանց համար կացարանի 

վարձակալման որոշումը կայացնում է Արցախի Հանրապետության տարածքային 

կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը (այսուհետ՝ Նախարար) կամ 

վարչակազմի ղեկավարը՝ համապատասխանաբար Նախարարի կամ վարչակազմի 

ղեկավարի հրամանով ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից իրականացված 

ուսումնասիրությունների արդյունքների հիման վրա: 

8. Շահառուների համար Արցախի Հանրապետության շրջաններում՝ 

բացառությամբ Ստեփանակերտ քաղաքի, վարձակալվող կացարանների համար 

սահմանվում են  հետևյալ չափերով վարձավճարներ. 

 

Հ/Հ Կացարանի սենյակների 

քանակ 

Վարձավճարի չափը՝ ներառյալ հարկերը                  

(ՀՀ դրամ) 

1 1 սենյակ 42 553 

2 2 սենյակ 53 191 

3 3 սենյակ 63 830 

4 4 սենյակ 74 468 

5 5 և ավելի սենյակ 85 106 
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9. Շահառուների համար Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ 

քաղաքում վարձակալվող կացարանների մեկ քառակուսի մետր բնակելի տարածքի 

համար սահմանվում է 1 277 (հազար երկու հարյուր յոթանասունյոթ) ՀՀ դրամ՝ 

ներառյալ հարկերը, բայց ոչ պակաս, քան մեկ կացարանի համար 53 191 (հիսուներեք 

հազար հարյուր իննսունմեկ) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ հարկերը և ոչ ավել, քան մեկ 

կացարանի համար 159 574 (հարյուր հիսունինը հազար հինգ հարյուր 

յոթանասունչորս) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ հարկերը: 

10. Ըստ անհրաժեշտության, Նախարարության նախաձեռնությամբ, Արցախի 

Հանրապետությունում  հաշվառված հյուրանոցների հետ կնքվում են հյուրանոցային 

ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր՝ մեկ անձի դիմաց (բացառությամբ 

մինչև մեկ տարեկան երեխաների) մեկ օրվա (ներառյալ գիշերակացը)  համար 

սահմանելով մինչև 3 000 (երեք հազար) ՀՀ դրամ սակագին՝ առանց ԱԱՀ։ 

11․ Նախարարությունը կարող է այն հյուրանոցներից, որտեղ բացակայում են 

շահառուների կողմից սննդի ինքնուրույն պատրաստման համար կենցաղային 

բավարար պայմաններ, պատվիրել նաև սննդի  մատուցման ծառայություններ՝ մեկ 

անձի համար սննդի մատուցման մեկ օրվա սակագինը սահմանելով մինչև  2 000  

(երկու հազար) ՀՀ դրամ (բացառությամբ մինչև մեկ տարեկան երեխաների)։ 

12․ Շահառուները՝ սույն կարգի շրջանակներում միաժամանակյա չեն կարող 

օգտվել կացարանների անհատույց օգտագործման տրամադրումից և Ստեփանակերտ 

քաղաքում, և Արցախի Հանրապետության շրջաններում։  

13․ Շահառուները՝ սույն կարգի շրջանակներում միաժամանակյա չեն կարող 

օգտվել և կացարանների անհատույց օգտագործման տրամադրումից, և 

հյուրանոցային ծառայություններից: 

14. Սույն կարգի 8-րդ և 9-րդ կետերում նշված վարձավճարի գումարից առաջացող 

հարկերը՝ ֆիզիկական անձանց դեպքում վճարվում են Նախարարության կամ 

Վարչակազմի կողմից՝ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին, իսկ իրավաբանական 

անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում՝ սեփական միջոցների հաշվին: 

 
2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

15․ Անշարժ գույքի սեփականատերը (համասեփականատերերը) (այսուհետ՝ 

վարձատու) կամ վերջինիս կողմից լիազորված անձը,  շահառուն ներկայանում են 

Նախարարություն կամ Վարչակազմ (այսուհետ՝ վարձակալ)՝ համապատասխան 

պայմանագրերը կնքելու նպատակով՝ ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը՝  

1) անշարժ գույքի վարձատուի անձնագիրը, սոցիալական քարտը կամ  հանրային 

ծառայությունների համարանիշը (ՀԾՀ) կամ հանրային ծառայությունների 

համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքը, սեփականատեր իրավաբանական 

անձի դեպքում՝ պետական գրանցման համարը,  իրավաբանական անձի 

ներկայացուցչի անունը, անձնագրային տվյալները․ 

2) շահառուների ընտանիքի անդամների անձնագրերը կամ ծննդյան 

վկայականները, սոցիալական քարտերը կամ  հանրային ծառայությունների 

համարանիշները (ՀԾՀ) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու 

վերաբերյալ տեղեկանքը․ 

3) վարձատուի սեփականության իրավունքը հավաստող փաստաթղթերը 

(սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայական, ժառանգության 

իրավունքի վկայագիր և այլն)․ 

4) տեղեկանք համայնքի ղեկավարի կամ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի 

կողմից այն մասին, որ շահառուներին պատկանող կացարանն ավերվել է 

պատերազմի հետևանքով և պիտանի չէ բնակության համար, այն դեպքում, եթե 

շահառուները անօթևան են մնացել իրենց պատկանող կացարանի ավերվածության 

պատճառով, որը գտնվում է Արցախի Հանրապետության վերահսկողության տակ 

գտնվող տարածքում․ 

5) շահառուների՝ սույն կարգի 3-րդ կետով սահմանված պայմաններին 

համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթեր․ 

6) լիազորագիր, եթե վարձատուին ներկայացնում է լիազորված անձը: 

16․ Փաստաթղթերն ընդունելուց հետո վարձակալի և վարձատուի միջև  կնքվում է 

անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագիր (այսուհետ՝ վարձակալության 

պայմանագիր)՝ համաձայն որի, ի թիվս այլ պայմանների, պետք է արձանագրվի 
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վարձատուի՝ վարձակալության հանձնված գույքը շահառուներին անհատույց 

օգտագործման հանձնելու համաձայնությունը: 

17․ Վարձակալության պայմանագիրը կնքելուց հետո վարձակալը վարձակալված 

կացարանն անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրում է շահառուին՝ 

վերջինիս հետ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագիր (այսուհետ՝ 

անհատույց օգտագործման պայմանագիր) կնքելով:  

 

3. ՎԱՐՁԱՎՃԱՐԻ ԿԱՆԽԱՎՃԱՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

18. Սույն կարգով վարձակալված կացարանում, կենցաղային պայմանների 

բարելավման նպատակով, վարձակալի կողմից վարձատուին՝ վերջինիս կողմից 

ներկայացված գրավոր դիմումի հիման վրա, կարող է տրամադրվել վարձավճարի 

կանխավճար՝ վարձակալության պայմանագրով սահմանված մեկ ամսվա 

վարձավճարի մինչև տասներկուապատիկի չափով, բայց ոչ ավել, քան մեկ միլիոն ՀՀ 

դրամը: 

19. Վարձակալի և վարձատուի միջև վարձավճարի կանխավճարի տրամադրման 

վերաբերյալ համաձայնությունը հաստատվում է՝ 

1) վարձավճարի կանխավճարի տրամադրման օրվանից 30 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում վարձատուի կողմից բարեկարգման աշխատանքներն ավարտին 

հասցնելու հնարավորության դեպքում․ 

2) անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրով, եթե մինչև վարձատուի 

կողմից վարձավճարի կանխավճար ստանալու համար Նախարարություն կամ 

Վարչակազմ դիմելը չի կնքվել վարձակալության պայմանագիր․ 

3) անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագրի վերաբերյալ լրացուցիչ 

համաձայնագրով, եթե մինչև վարձատուի կողմից վարձավճարի կանխավճար 

ստանալու համար Նախարարություն կամ Վարչակազմ դիմելը անշարժ գույքի 

վարձակալության պայմանագիրն արդեն կնքված էր: 

20. Նախարարի կամ Վարչակազմի ղեկավարի հրամանով ստեղծված 

աշխատանքային խմբի կողմից մինչև վարձավճարի կանխավճարի տրամադրումը և 

դրանից տասնհինգ աշխատանքային օր հետո իրականացվում է մոնիթորինգ՝ 

տրամադրված կանխավճարի նպատակային օգտագործումը պարզելու նպատակով:  

 

4. ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ 

 

21. Վարձակալի կողմից՝ Նախարարի կամ Վարչակազմի ղեկավարի հրամանով 

սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան, իրականացվում  է մոնիթորինգ` 

վարձակալության ու անհատույց օգտագործման պայմանագրերի պայմանների 

պահպանումը պարզելու նպատակով: Մոնիթորինգ իրականացնելու նպատակով 

Նախարարի կամ Վարչակազմի ղեկավարի հրամանով ստեղծվում է աշխատանքային 

խումբ: 

22. Մոնիթորինգ իրականացնող աշխատանքային խումբը պետք է պարզի հետևյալ 

հանգամանքները՝ 

1) շահառուների՝  իրենց տրամադրված կացարանում բնակվելու փաստը․ 

2) շահառուների կողմից  իրենց տրամադրված կացարանի ոչ բարեխղճորեն կամ 

դրա նպատակային նշանակությանը ոչ համապատասխան օգտագործելու փաստը․ 

3)  շահառուների կողմից իրենց տրամադրված կացարանը լքելու պատճառները․ 

4) վարձատուի կողմից շահառուներին անհիմն պահանջներ (օրինակ՝ հավելյալ 

վարձավճար վճարելու վերաբերյալ) ներկայացնելու փաստի առկայությունը կամ 

բացակայությունը: 

23․ Մոնիթորինգ իրականացնող աշխատանքային խումբն ամփոփում է 

մոնիթորինգի արդյունքները՝ կազմելով համապատասխան արձանագրություն: 

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

կացարանը վարձատուի անհիմն պահանջով, ապա վարձատուն ընդգրկվում է 

Նախարարության կամ Վարչակազմի կողմից վարվող ոչ բարեխիղճ վարձատուների 

ցուցակում: Այդ դեպքում վարձատուին պատկանող կացարանը կարող է 

օգտագործման վերցվել «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» օրենքի 

8.1-ին հոդվածով սահմանված կարգով: 
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5. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 

 

25․ Անհատույց օգտագործման պայմանագիրը  կարող է լուծվել հետևյալ 

դեպքերում՝ 

1) փոխառուի նախաձեռնությամբ՝ Քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված 

կարգով․ 

2) փոխատուի նախաձեռնությամբ՝ 

ա․  եթե փոխառուները անհատույց օգտագործման հանձնված կացարանն 

օգտագործում են ոչ բարեխղճորեն կամ դրա նպատակային նշանակությանը ոչ 

համապատասխան, 

բ․ եթե մոնիթորինգի արդյունքում պարզվում է, որ փոխառուն չի պահպանել 

պայմանագրի կանոնները, մասնավորապես, փոխառուն  փաստացի չի բնակվում 

տվյալ կացարանում։ 

26. Վարձակալության պայմանագիրը կարող է լուծվել հետևյալ դեպքերում՝ 

1) վարձատուի նախաձեռնությամբ՝ Քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված 

կարգով․ 

2) վարձակալի նախաձեռնությամբ՝  

ա․ եթե անհատույց օգտագործման պայմանագիրը լուծվելու պահին չկա այլ 

շահառու, 

բ․ եթե մոնիթորինգի արդյունքում պարզվում է, որ վարձատուն չի պահպանել 

պայմանագրի կանոնները։ 

27․ Վարձատուի և Վարձակալի միջև կնքված անշարժ գույքի վարձակալության 

պայմանագիրը չի կարող լուծվել մինչև տրամադրված վարձավճարի գումարի չափով 

վարձավճարի գումարի հաշվանցում կատարելը կամ կանխավճարը՝ չհաշվանցված 

գումարի չափով Վարձակալի գանձապետական ենթահաշվին հետ վերադարձնելը։ 

 

  

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

3 մարտի 2022թ.                                                              N 202-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՐԿԱԴԻՐ  

ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՏՐՎՈՂ 

ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐԸ, ՉԱՓԵՐԸ 

ԵՎ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 

վարձատրության մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածի 5-րդ մասը՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Սահմանել Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախա-

րարության համակարգում գործող հարկադիր կատարումն ապահովող 

ծառայությունում (այսուհետ՝ Հարկադիր կատարման ծառայություն) 

ծառայության առանձնահատկություններով պայմանավորված տրվող 

հավելումների վճարման չափերը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սահմանել, որ՝  

1) ծառայության առանձնահատկություններով պայմանավորված՝ 

Հարկադիր կատարման ծառայությունում տրվող հավելումը պաշտոնային 

դրույքաչափի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսային ավելացում է. 

2) սույն կետի 1-ին ենթակետում սահմանված հավելումը, տվյալ 

տարվա առավելագույն չափի սահմաններում, Հարկադիր կատարման 

ծառայության յուրաքանչյուր ծառայողի համար սահմանում է Արցախի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարը. 

3) արտաժամյա աշխատանքի յուրաքանչյուր ժամի համար, ժամային 

դրույքաչափից բացի, ծառայողին վճարվում է հավելում` ժամային 

դրույքաչափի 50 տոկոսից ոչ պակաս չափով. 

4) հանգստյան և օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային` տոնական 

և հիշատակի օրերին կատարված աշխատանքի համար ծառայողը վարձա-

տրվում է ժամային (օրական) դրույքաչափի առնվազն կրկնակի չափով: 

3. Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարին՝ 

1) սույն որոշմամբ սահմանված հավելումները, ըստ Հարկադիր 

կատարման ծառայության ծառայողների թվաքանակի և պաշտոնների, 

սահմանել յուրաքանչյուր տարվա Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջեով Հարկադիր կատարման ծառայության համար նախատեսված 

աշխատավարձի ֆոնդի սահմաններում. 

2) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում 

հաստատել սույն որոշմամբ սահմանված ծառայության առանձնահատուկ 

պայմանների հաշվառման և փաստաթղթավորման կարգը. 

3) ապահովել, որպեսզի հավելումները հաշվարկվեն ծառայության 

օրերի դիմաց, ինչպես նաև, արձակուրդում գտնվելու ժամանակահատվածի 

համար: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2022 թվականի 

հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի մարտի 3-ի N 202–Ն որոշման 

 

  
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ 

ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՏՐՎՈՂ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՉԱՓԵՐԸ 

 

Հ/Հ 

 

Պաշտոնի դասակարգումը 

Ըստ պաշտոնի դասա-

կարգման (պաշտոնային 

դրույքաչափի նկատ-

մամբ հավելում (%)) 

1 Գլխավոր հարկադիր կատարող 30% 

2 Գլխավոր հարկադիր կատարողի տեղակալ 30% 

3 Կենտրոնական մարմնի բաժնի պետ 35% 

4 Տարածքային բաժնի պետ 35% 

5 Բաժանմունքի պետ, բաժնի պետի տեղակալ 40% 

6 Գլխավոր խորհրդատու 50% 

7  

Ավագ հարկադիր կատարող, առաջատար 

խորհրդատու, առաջին կարգի խորհրդատու 50%  
8 Հարկադիր կատարող 50% 

9 Տեսուչ 50% 

 

 

 

  
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

4 մարտի 2022թ.                                                              N 210-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 դեկտեմբերի 1-ի N 588 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Այգեստանի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային 

սեփականություն հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային 

նշանակության 0,317 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 

4 մարտի 2022թ.                                                              N 211-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 պետական սեփականություն 

հանդիսացող՝ անտառային նպատակային նշանակության 1,4057 հեկտար 

անտառը փոխադրել գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության՝ 

վարելահողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

7 մարտի 2022թ.                                                              N 215-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

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

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 

թվականի հունիսի 19-ի «Պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման 

գործակիցները սահմանելու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

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

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

որոշման 1-ին կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ ենթակետերով սահմանված NN 1, 

2, 3 և 4 հավելվածները շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն NN 1, 2, 3 և 

4 հավելվածների: 

2.  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2022 թվականի 

հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի մարտի 7-ի N 215-Ն որոշման 

 

«Հավելված N 1 

Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության  կառավարության 

2014 թվականի հունիսի 19-ի N 385-Ն որոշման 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԿԱՏԱՐՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ  

ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ 

Պաշտոնների անվանումը 

Պաշտոնային 

դրույքաչափի 

հաշվարկման 

գործակիցը  
ԱՀ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ    

Գրասենյակի ղեկավար 8.80  
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի օգնական 6.60  
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի խորհրդական 6.28  
Գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական 3.60  
Գրասենյակի ղեկավարի օգնական 3.00  
Վարչության պետ 7.10  
Բաժնի պետ, քարտուղարության պետ 6.62  
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մամուլի քարտուղար 6.62  
Գլխավոր մասնագետ 5.46  
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի ռեֆերենտ 4.80  
Առաջատար մասնագետ 3.73  
Առաջին կարգի մասնագետ 2.35  

ԱՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀՀ-ՈՒՄ 

ԱՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՇՏԱԲ 
  

 
Շտաբի պետ 10.50  
Շտաբի պետի տեղակալ 7.80  
Շտաբի պետի օգնական 3.00  
Բաժնի պետ 5.64  
Գլխավոր մասնագետ 4.66  
Առաջատար մասնագետ 3.19  
Առաջին կարգի մասնագետ 2.02  

ԱՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԹՎԱՅՆԱՑՄԱՆ 

ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 
  

 
Գործակալության պետ 10.50  
Գործակալության պետի տեղակալ 7.80  
Գործակալության պետի օգնական 3.00  
Բաժնի պետ 5.64  
Գլխավոր մասնագետ 4.66  
Առաջատար մասնագետ 3.19  

ԱՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ    
Պետական նոտարի օգնական 1.80  

ԱՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՀԱՐՑԵՐԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
   

 
Բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալություն    
Հանձնաժողովի նախագահ 6.82  
Բաժնի պետ 4.66  
Հանձնաժողովի բժիշկ մասնագետ 5.83  
Բաժնի բժիշկ մասնագետ, հոգեբան 4.20  
Սոցիալական շտապ օգնության կենտրոն    
Կենտրոնի տնօրեն 3.73  
Թեժ գծի օպերատոր 2.08  
Սոցիալական աշխատող 3.16  
Սոցիալական օգնության մասնագետ 2.35  
Տնային պայմաններում միայնակ տարեցների և հաշմանդամների 

սոցիալական սպասարկման կենտրոն 
  

 
Կենտրոնի տնօրեն 3.73  
Սոցիալական աշխատող 2.35  
Սոցսպասարկող 2.35  
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ԱՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
  

 
Օպերատորների խմբի ավագ 2.12  
Օպերատոր` եթերի դիտարկման գծով 1.73  

ԱՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
  

 
Ծրագրերի կառավարիչ, տնտեսագետ-վերլուծաբան 4.56  
Տուրիզմի գլխավոր խորհրդատու 2.76  
Ավագ հերթապահ 3.00  
Հերթապահ 2.40  
Ստեփանակերտ քաղաքի տուրիզմի խորհրդատու 2.40  
Շուշի քաղաքի տուրիզմի խորհրդատու 2.28  

ԱՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
  

 
Ծրագրերի կառավարիչ 4.56  
Ճարտարապետ-վերահսկող 4.20  
Մշակույթի փորձագետ 2.40  

ԱՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ    
Կապիտալ շինարարության վարչության պետ 7.27  
Կապիտալ շինարարության վարչության պետի տեղակալ 6.60  
Կապիտալ շինարարության վարչության բաժնի պետ 5.78  
Կապիտալ շինարարության վարչության գլխավոր մասնագետ-

տեխհսկիչ 
5.06 

 
Կապիտալ շինարարության վարչության առաջատար մասնագետ-

տեխհսկիչ 
4.33 

 
Կապիտալ շինարարության վարչության առաջին կարգի մասնագետ-

տեխհսկիչ 
3.00 

 
ԱՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ    

Ֆինանսական դիտարկումների բաժնի պետ 4.66  
Ֆինանսական դիտարկումների բաժնի գլխավոր մասնագետ 3.19  
Ֆինանսական դիտարկումների բաժնի առաջատար մասնագետ 2.74  
Ֆինանսական դիտարկումների բաժնի առաջին կարգի մասնագետ 2.02  

ԱՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ    
ՀՀ-ում ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտեի լիազոր ներկայացուցիչ 3.60  
Պահակախմբի ղեկավար 3.00  

ԱՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ    
Տարածքային բնապահպանական ավագ պետական տեսուչ 3.00  

ԱՀ ՋՐԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵ    
Կապիտալ շինարարության վարչության պետ 7.27  
Կապիտալ շինարարության վարչության բաժնի պետ 5.78  
Կապիտալ շինարարության վարչության գլխավոր մասնագետ 5.06  
Կապիտալ շինարարության վարչության առաջատար մասնագետ 4.33  
Կապիտալ շինարարության վարչության առաջին կարգի մասնագետ 3.00  

ԱՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ    
Բժիշկ 2.99  
Հոգեբան 2.35  
Լաբորանտ 1.89  
Ավագ բուժքույր 1.75  
Բուժքույր 1.70  
Հաշվապահ 2.69  

ԱՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ    
Վարչության, բաժնի գլխավոր մասնագետ, բժշկական ապահովման 

բաժանմունքի բժիշկ 
2.21 

 
Վարչության, բաժնի առաջատար մասնագետ, սակրավորական խմբի 

սակրավոր 
1.93 

 
Վարչության, բաժնի առաջին կարգի մասնագետ 1.75  

ԱՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱՌԱԴԻՈԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ    
Հաշվապահ 2.40  
Առաջատար մասնագետ 2.16  

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ    
Շինարարության և բարեկարգման բաժնի պետ 5.64  
Շինարարության և բարեկարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ-

տեխհսկիչ 
3.85 

 
Շինարարության և բարեկարգման բաժնի առաջատար մասնագետ-

տեխհսկիչ 
3.30 

 
Ստեփանակերտ քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ 4.20  
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ՇՐՋԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱԶՄ    
Գյուղատնտես 3.60  
Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի վարչակազմի Ակնայում 

լիազոր ներկայացուցիչ 
3.00 

 
Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի վարչակազմի 

տեխհսկիչ 
3.85 

 
Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի վարչակազմի լիազոր 

ներկայացուցիչ, Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի 

վարչակազմի լիազոր ներկայացուցիչ 

2.40 

 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    

Նախարարի, գերատեսչության ղեկավարի հատուկ հանձնարարություն-

ների գծով մասնագետ 
2.64 

 
Ստեփանակերտի քաղաքապետի, շրջանի վարչակազմի ղեկավարի 

հատուկ հանձնարարությունների գծով մասնագետ, նախարարության, 

գերատեսչության արարողակարգի մասնագետ 

2.40 

 
Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի, շրջանի վարչակազմի 

արարողակարգի մասնագետ 
2.16 

 
Գրադարանավար 1.80  
Արխիվավար (արխիվարիուս) 1.70  »: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի մարտի 7-ի N 215-Ն որոշման 

 

«Հավելված N 2 

Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության  կառավարության 

2014 թվականի հունիսի 19-ի N 385-Ն որոշման 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ  

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ 

ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ 

 

Պաշտոնների անվանումը 

Պաշտոնային 

դրույքաչափի 

հաշվարկման 

գործակիցը 

 

ԱՀ Անվտանգության խորհրդի գրասենյակի, ԱՀ Նախագահի աշխատա-

կազմի ՀՀ-ում ԱՀ կառավարության օպերատիվ շտաբի, ԱՀ Նախագահի 

աշխատակազմի թվայնացման գործակալության ծառայողական 

ավտոմեքենայի վարորդ 

3.00 

 

Ծառայողական ավտոմեքենայի վարորդ 2.40  

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի ՀՀ-ում ԱՀ կառավարության 

օպերատիվ շտաբի, ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի թվայնացման 

գործակալության տնտեսվար 

2.40 

 

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի ՀՀ-ում ԱՀ կառավարության 

օպերատիվ շտաբի պահակ, հավաքարար 
1.80 

 

ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի թվայնացման գործակալության 

հավաքարար 
1.80 

 

Կենտրոնական պահեստի պահեստապետ 1.80  

Պարետ 1.75  

Ղեկավարի քարտուղար, օպերատոր, նկարահանող-օպերատոր, 

պատճենահանող, տնտեսվար, պահեստապետ, գործավար, գանձապահ, 

էլեկտրագետ, հյուսն, փականագործ, տեխնիկ, մեխանիկ 

1.70 

 

Շենքերի, կառույցների ու սարքավորումների սպասարկման և ընթացիկ 

նորոգման բանվոր, պահակ, դռնապահ, տնտեսուհի, հնոցապան 
1.65 

 

Բակի (տարագործ) բանվոր, այգեպան, ցրիչ, ծառայողական շենքի 

հավաքարար, այլ տեխնիկական սպասարկողներ 
1.61 

 

»: 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 3 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի մարտի 7-ի N 215-Ն որոշման 

 

«Հավելված N 3 

Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության  կառավարության 

2014 թվականի հունիսի 19-ի N 385-Ն որոշման 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ԵՎ 

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԵՐԻ (ԲԱՑԻ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ 

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ) ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ 

ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ 
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Պաշտոնային դրույքաչափի հաշվարկման գործակիցը 
 

Հա
մ

ա
յն

ք
ի

 

ղ
ե

կ
ա

վ
ա

ր
 

Հա
մ

ա
յն

ք
ի

 

ղ
ե

կ
ա

վ
ա

ր
ի

 

տ
ե

ղ
ա

կ
ա

լ 

Ք
ա

ր
տ

ո
ւղ

ա
ր

 

Հա
շվ

ա
պ

ա
հ

 

Մ
ա

ս
ն

ա
գե

տ
 

Վ
ա

ր
ո

ր
դ

 

Ծ
ա

ռ
ա

յո
ղ

ա
-

կ
ա

ն
 շ

ե
ն

ք
ի

 

հ
ա

վ
ա

ք
ա

ր
ա

ր
 

 
Մինչև- 100 2.87 - 1.73 1.65 - 1.65 1.61  

101 - 300 2.99 - 1.73 1.65 - 1.65 1.61  
301 - 500 3.26 - 1.73 1.70 - 1.65 1.61  
501 - 700 3.50 - 1.73 1.70 - 1.65 1.61  

701 - 1000 3.68 2.17 1.77 1.70 1.73 1.65 1.61  
1001 -1500 3.85 2.32 1.80 1.70 1.73 1.65 1.61  
1501 - 2000 4.09 2.47 1.87 1.72 1.73 1.65 1.61  
2001 - 2500 4.43 2.65 2.02 1.75 2.00 1.65 1.61  
2501 - 3000 4.75 2.84 2.17 1.85 2.00 1.65 1.61  
3001 - 4000 5.05 3.05 2.32 1.97 2.00 1.65 1.61  

4001-ից ավելի 5.29 3.18 2.41 2.06 2.00 1.65 1.61 »: 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                      Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 4 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի մարտի 7-ի N 215-Ն որոշման 

 

«Հավելված N 4 

Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 

2014 թվականի հունիսի 19-ի N 385-Ն որոշման 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ 

ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ 

ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ 

Պաշտոնների անվանումը 

Պաշտոնային 

դրույքաչափի 

հաշվարկման 

գործակիցը 

«ԼՂՀ դատական փորձաքննությունների լաբորատորիա» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպություն 
  

Տնօրեն 5.98 

Ավագ փորձագետ 3.89 

Փորձագետ 3.04 

Գլխավոր հաշվապահ 2.16 

Գործավար-գրասենյակի պետ 1.99 

Վարորդ 1.70 

Հավաքարար-ցրիչ 1.61 

«ԱՀ պետական արխիվ»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն    

Տնօրեն 2.88 

Փոխտնօրեն 2.28 

Գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր ֆոնդապահ, գլխավոր մասնագետ 1.78 

Առաջատար մասնագետ 1.77 

1-ին կարգի մասնագետ 1.75 

Շրջանների ներկայացուցիչ, 2-րդ կարգի մասնագետ (ֆոնդապահ), 

գործավար-օպերատոր, վարորդ 
1.70 

Կազմարար-վերականգնող 1.65 

Հավաքարար 1.61 

Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ   

Տնօրեններ`      

աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին դասված հանրակրթական 

դպրոցների 
3.95 

աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված հանրակրթական 

դպրոցների 
3.76 

աշխատանքի վարձատրության 3-րդ խմբին դասված հանրակրթական 

դպրոցների `                
  

աշխատանքի  վարձատրության 3.1 ենթախմբին  դասված               3.56 

աշխատանքի  վարձատրության 3.2 ենթախմբին դասված                 3.36 

աշխատանքի  վարձատրության 3.3 ենթախմբին դասված                3.16 

աշխատանքի  վարձատրության 3.4 ենթախմբին դասված         2.96 

Ուսուցիչ (բոլոր մասնագիտությունների ուսուցիչ, ուսուցիչ-արատաբան, 

ուսուցիչ-լոգոպեդ, ուսուցիչ-հոգեբան, հատուկ մանկավարժ, սոցիալական 

մանկավարժ, ֆիզղեկ)`  

  

«Վաստակավոր մանկավարժ» կոչում ունեցող`  առանց որակավորման 

տարակարգի 
2.86 

1-ին կարգի 2.78 

2-րդ կարգի 2.71 

3-րդ կարգի 2.65 

Զինղեկ`   

1-ին կարգի   

- 1.1 ենթախումբ 2.95 

- 1.2 ենթախումբ 2.90 

- 1.3 ենթախումբ 2.84 

- 1.4 ենթախումբ 2.78 

2-րդ կարգի   

- 2.1 ենթախումբ 2.88 

- 2.2 ենթախումբ 2.83 

- 2.3 ենթախումբ 2.76 
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- 2.4 ենթախումբ 2.71 

3-րդ կարգի   

- 3.1 ենթախումբ 2.83 

- 3.2 ենթախումբ 2.78 

- 3.3 ենթախումբ 2.71 

- 3.4 ենթախումբ 2.65 

Սովորողների դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպիչ`   

1-ին կարգի 2.65 

2-րդ կարգի 2.59 

3-րդ կարգի 2.54 

Նախադպրոցական բաժանմունքի վարիչ`   

1-ին խմբին դասված հիմնարկի 2.46 

2-րդ խմբին դասված հիմնարկի 2.34 

Նախադպրոցական խմբերի դաստիարակ, երաժշտական ղեկավար, 

պարուսույց, ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչ 
  

1-ին կարգի 2.31 

2-րդ կարգի 2.25 

3-րդ կարգի 2.18 

Հրաձգարային հրահանգիչ 2.46 

Գրադարանի վարիչ 1.79 

Գրադարանավար 1.78 

Գլխավոր հաշվապահ 2.24 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) ուսումնական  

հաստատություններ 
  

Տնօրեններ`      

աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին   դասված հիմնարկի 2.99 

աշխատանքի վարձատրության  2-րդ խմբին   դասված հիմնարկի 2.98 

աշխատանքի  վարձատրության 3-րդ խմբին   դասված հիմնարկի                     2.95 

Ավագ վարպետ, ուսումնական մասի վարիչ`   

աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին  դասված հիմնարկի 2.60 

աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին  դասված հիմնարկի 2.55 

աշխատանքի վարձատրության 3-րդ խմբին  դասված հիմնարկի 2.41 

Ուսուցիչ մասնագիտական առարկաների գծով   

առանց որակավորման տարակարգի`   

1-ին կարգի 2.53 

2-րդ կարգի 2.46 

3-րդ կարգի 2.41 

Հանրակրթական առարկաների գծով ուսուցիչ, ֆիզղեկ`     

«Վաստակավոր մանկավարժ» կոչում ունեցող`  առանց որակավորման 

տարակարգի 
2.86 

1-ին կարգի 2.78 

2-րդ կարգի 2.71 

3-րդ կարգի 2.65 

Զինղեկ`   

1-ին կարգի   

- 1.1 ենթախումբ 2.95 

- 1.2 ենթախումբ 2.90 

- 1.3 ենթախումբ 2.84 

- 1.4 ենթախումբ 2.78 

2-րդ կարգի   

- 2.1 ենթախումբ 2.88 

- 2.2 ենթախումբ 2.83 

- 2.3 ենթախումբ 2.76 

- 2.4 ենթախումբ 2.71 

3-րդ կարգի   

- 3.1 ենթախումբ 2.83 

- 3.2 ենթախումբ 2.78 

- 3.3 ենթախումբ 2.71 

- 3.4 ենթախումբ 2.65 

Արտադրական ուսուցման վարպետ (տրանսպորտային միջոցների 

վարման վարպետ)`  
  

1-ին կարգի 2.53 

2-րդ կարգի 2.46 

3-րդ կարգի 2.41 

Ավագ վարպետի օգնական 1.95 

Գրադարանի վարիչ 1.79 
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Գրադարանավար 1.78 

Գլխավոր հաշվապահ 2.24 

Արտադպրոցական հաստատություններ   

«Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության խորհրդի նախագահ  
6.20 

Տնօրեններ`     

աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին  դասված հիմնարկի 2.81 

աշխատանքի վարձատրության  2-րդ խմբին  դասված հիմնարկի 2.76 

աշխատանքի  վարձատրության 3-րդ խմբին  դասված հիմնարկի                     2.73 

Բաժնի պետ 2.41 

Գեղարվեստական  ղեկավար 2.74 

Դասատու,  կոնցերտմայստեր` որակավորման 1-ին տարակարգով 2.40 

որակավորման 2-րդ տարակարգով 2.36 

առանց որակավորման տարակարգի`    

1-ին կարգի 2.34 

2-րդ կարգի 2.28 

3-րդ կարգի 2.24 

Մեթոդիստ`    

1-ին կարգի 2.34 

2-րդ կարգի 2.28 

3-րդ կարգի 2.24 

Մանկավարժ-կազմակերպիչ 2.06 

Նկարիչ-ձևավորող 1.70 

Շահագործման ինժեներ 1.79 

Գլխավոր հաշվապահ`     

աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին  դասված հիմնարկի 2.24 

աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին  դասված հիմնարկի 2.08 

աշխատանքի վարձատրության 3-րդ խմբին դասված հիմնարկի 1.96 

Նախադպրոցական հիմնարկներ   

Տնօրեններ`     

աշխատանքի վարձատրության 1-ին  խմբին  դասված հիմնարկի 2.66 

աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին  դասված հիմնարկի 2.60 

աշխատանքի  վարձատրության 3-րդ խմբին  դասված հիմնարկի`                  

աշխատանքի  վարձատրության 3.1 ենթախմբին   դասված               2.50 

աշխատանքի  վարձատրության 3.2 ենթախմբին   դասված                 2.38 

Դաստիարակ, երաժշտական ղեկավար, պարուսույց, ֆիզկուլտուրայի 

հրահանգիչ, լողի մարզիչ, մեթոդիստ` 
  

1-ին կարգի 2.31 

2-րդ կարգի 2.25 

3-րդ կարգի 2.18 

Գլխավոր հաշվապահ`     

աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին  դասված հիմնարկի 2.51 

աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին  դասված հիմնարկի 2.41 

աշխատանքի վարձատրության 3-րդ խմբին  դասված հիմնարկի   

աշխատանքի  վարձատրության 3.1  ենթախմբին   դասված               2.29 

աշխատանքի  վարձատրության 3.2  ենթախմբին   դասված                 2.13 

Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ   

Տնօրեն 3.11 

Գեղարվեստական ղեկավար 2.80 

Դասատուներ մասնագիտական առարկաների գծով   

որակավորման 1-ին տարակարգով 2.13 

որակավորման 2-րդ տարակարգով 2.09 

Դասատուներ մասնագիտական առարկաների գծով, մեթոդիստ առանց 

որակավորման տարակարգի` 
  

1-ին կարգի 2.06 

2-րդ կարգի 2.01 

3-րդ կարգի 1.95 

Բաժնի վարիչ 1.66 

Դասատուներ հանրակրթական առարկաների գծով   

որակավորման 1-ին տարակարգով 2.34 

որակավորման 2-րդ տարակարգով 2.30 

Դասատուներ հանրակրթական առարկաների գծով առանց 

որակավորման տարակարգի`  
  

1-ին կարգի 2.28 

2-րդ կարգի 2.21 

3-րդ կարգի 2.15 
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Զինղեկ`   

1-ին կարգի   

- 1.1 ենթախումբ 2.44 

- 1.2 ենթախումբ 2.39 

- 1.3 ենթախումբ 2.33 

- 1.4 ենթախումբ 2.28 

2-րդ կարգի   

- 2.1 ենթախումբ 2.38 

- 2.2 ենթախումբ 2.34 

- 2.3 ենթախումբ 2.28 

- 2.4 ենթախումբ 2.21 

3-րդ կարգի   

- 3.1 ենթախումբ 2.31 

- 3.2 ենթախումբ 2.26 

- 3.3 ենթախումբ 2.20 

- 3.4 ենթախումբ 2.15 

Դասատուներ «Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովայի անվան  երաժշտական 

քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը կից արվեստի 

վարժարանի՝ առանց որակավորման տարակարգի`  

  

1-ին կարգի 1.91 

2-րդ կարգի 1.86 

3-րդ կարգի 1.84 

Պրակտիկայի  վարիչ, ուսումնական մասի քարտուղար 1.70 

Գլխավոր հաշվապահ 2.58 

ԱՀ շրջանների պետական հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների տնօրենություններ 
  

Տնօրեններ`      

աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին դասված հիմնարկի 3.42 

աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված հիմնարկի 3.23 

աշխատանքի վարձատրության 3-րդ խմբին դասված հիմնարկի 3.04 

աշխատանքի վարձատրության 4-րդ խմբին դասված հիմնարկի               2.84 

Գլխավոր հաշվապահ 3.10 

Առաջատար` հաշվապահ, տնտեսագետ 1.80 

1-ին կարգի` հաշվապահ, տնտեսագետ 1.78 

Գանձապահ, գործավար-օպերատոր 1.70 

«Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություն 
  

Տնօրեն 4.13 

Տնօրենի տեղակալ  3.38 

Բաժնի պետ 3.00 

Գլխավոր հաշվապահ 2.25 

Մասնագետներ 2.45 

Հետազոտությունների և վերլուծությունների մասնագետ 2.13 

Համակարգչային ծրագրերի, համակարգչային տեխնիկա սպասարկող 

մասնագետ 
2.03 

Վարորդ, բազմացման և պատճենահանման մեքենաների օպերատոր, 

գործավար 
1.70 

Հավաքարար, մատակարար 1.61 

«Արցախի գիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություն 
  

Տնօրեն 3.96 

Փոխտնօրեն  3.24 

Սեկտորի վարիչ 2.66 

Ավագ գիտաշխատող 2.40 

Լաբորատորիայի վարիչ, գլխավոր հաշվապահ 2.16 

Տնօրենի օգնական-ռեֆերենտ, գրադարանավար, վարորդ, գործավար, 

տնտեսվար, պահեստապետ, գանձապահ 
1.70 

Լաբորանտ 1.67 

Գիտաշխատող 1.78 

Համակարգչային  տեխնիկա սպասարկող մասնագետ, մեխանիկ, 

էլեկտրիկ 
1.65 

Հավաքարար 1.61 

Սպորտային (շախմատի) դպրոցներ   

Մանկապատանեկան, մարզատեխնիկական մարզական կառույցների 

տնօրեններ` 
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աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին դասված կառույցի 2.70 

աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված կառույցի 2.61 

աշխատանքի վարձատրության 3-րդ խմբին դասված կառույցի 2.50 

Սպորտի ավագ մարզիչ մանկավարժ, ավագ հրահանգիչ-մեթոդիստ` 

մարզչական որակավորման բարձրագույն կարգով 
2.58 

մարզչական որակավորման 1-ին տարակարգով 2.53 

մարզչական որակավորման 2-րդ տարակարգով 2.44 

առանց մարզչական որակավորման տարակարգի 2.28 

Սպորտի մարզիչ-մանկավարժ`   

մարզչական որակավորման բարձրագույն կարգով 2.53 

մարզչական որակավորման 1-ին տարակարգով 2.44 

մարզչական որակավորման 2-րդ տարակարգով 2.33 

առանց մարզչական որակավորման տարակարգի`1-ին կարգի 2.28 

2-րդ կարգի 2.23 

3-րդ կարգի 2.20 

Մարզիչ հրահանգիչ` սպորտի վարպետի կոչում ունեցող 2.33 

Միջազգային կարգի  սպորտի վարպետի կոչում ունեցող 2.44 

Հրահանգիչ մեթոդիստ 2.01 

Մարզադահլիճի վարիչ 1.75 

Գլխավոր հաշվապահ 1.96 

«Շախմատի կենտրոնական տուն» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություն 
  

Տնօրեն 2.50 

Հրահանգիչ 1.71 

Հաշվապահ 1.71 

Հավաքարար, պահակ 1.61 

«Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական 

դրամատիկական թատրոն» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություն 

  

Տնօրեն  3.00 

Գեղարվեստական ղեկավար  3.00 

Բեմադրող-ռեժիսոր 2.04 

Թատերախմբի  ղեկավար 2.00 

Գրական-գեղարվեստական մասի վարիչ, գեղարվեստաբեմադրական 

մասի վարիչ 
1.98 

Բեմադրող-ռեժիսորի օգնական 1.79 

Հուշարար 1.78 

բեմի առաջատար դերասաններ 2.23 

բարձր կարգի  դերասաններ 2.20 

առաջին  կարգի  դերասաններ 2.08 

երկրորդ  կարգի  դերասաններ 1.99 

Օժանդակ կազմի դերասաններ   1.77 

Նկարիչ 1.86 

Ավագ հնչյունային օպերատոր 1.78 

Ադմինիստրատոր 1.84 

Գլխավոր հաշվապահ 1.88 

Վարորդ, ղեկավարի քարտուղար, հանդերձարանի վարիչ, օպերատոր, 

ընդհանուր բաժնի վարիչ, տնտեսվար, գանձապահ, ռեկվիզիտոր 
1.70 

Լվացարար, էլեկտրալուսավորող 1.65 

Պահակ,  հսկիչ, բեմի բանվոր, մեքենավար,  հավաքարար, դիմահարդար, 

դերձակ 
1.61 

«Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոն» պետական 

ոչ առևտրային կազմակերպություն 
  

Տնօրեն  2.81 

Գեղարվեստական ղեկավար  2.81 

Բեմադրող-ռեժիսոր 1.90 

Թատերախմբի  ղեկավար 1.92 

Երաժշտական մասի վարիչ, գեղարվեստաբեմադրական մասի վարիչ 1.90 

Հուշարար 1.77 

Առաջին  կարգի  դերասաններ 1.84 

Նկարիչ 1.84 

Ադմինիստրատոր 1.84 

Գլխավոր հաշվապահ 1.85 

Գործավար, ռեկվիզիտոր 1.70 

Էլեկտրալուսավորող 1.65 

Բեմի  մեքենավար,  հավաքարար 1.61 
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Համերգային կազմակերպություններ   

Տնօրեններ   

աշխատանքի վարձատրության 1-ին  խմբին դասված հիմնարկի 3.00 

աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված հիմնարկի 1.88 

աշխատանքի վարձատրության 3-րդ խմբին դասված հիմնարկի 1.79 

Գլխավոր ադմինիստրատոր 1.90 

Գեղարվեստական ղեկավար   

բարձր կարգի 3.00 

1-ին կարգի 2.60 

2-րդ կարգի 2.17 

Նկարիչներ 1.79 

Երգային, երաժշտական և պարային մասի ղեկավարներ  1.90 

Բեմադրող-բալետմայստեր 1.90 

Հնչյունային ռեժիսոր, պարուսույց, խմբավար   1.79 

Հնչյունային օպերատոր`    

աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին դասված հիմնարկի 1.78 

աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված հիմնարկի 1.78 

աշխատանքի վարձատրության 3-րդ խմբին դասված հիմնարկի 1.71 

Ադմինիստրատոր`    

աշխատանքի վարձատրության 1-ին  խմբին դասված հիմնարկի 1.79 

աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված հիմնարկի 1.79 

աշխատանքի վարձատրության 3-րդ խմբին դասված հիմնարկի 1.74 

Համերգային կազմակերպությունների  արտիստներ, դերասաններ, 

արտիստ-վոկալիստներ (մենակատարներ), մենանվագող երաժիշտներ 
1.86 

Նվագակցող-կոնցերտմայստերներ`    

բարձր կարգի 1.79 

1-ին կարգի 1.79 

2-րդ կարգի 1.76 

Երգի-պարի, պարային և երգչախմբային համույթների, նվագախմբերի  

(ժողովրդական գործիքների), էստրադային  և այլ օրիգինալ էստրադային  

ժանրերի  արտիստներ`  

  

բարձր կարգի   

աշխատանքի վարձատրության 1-ին  խմբին դասված հիմնարկի 1.84 

աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված հիմնարկի 1.79 

աշխատանքի վարձատրության 3-րդ խմբին դասված հիմնարկի 1.79 

1-ին կարգի   

աշխատանքի վարձատրության 1-ին  խմբին դասված հիմնարկի 1.79 

աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված հիմնարկի 1.78 

աշխատանքի վարձատրության 3-րդ խմբին դասված հիմնարկի 1.65 

2-րդ կարգի   

աշխատանքի վարձատրության 1-ին  խմբին դասված հիմնարկի 1.79 

աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված հիմնարկի 1.76 

աշխատանքի վարձատրության 3-րդ խմբին դասված հիմնարկի 1.64 

Փորձավար   

1-ին կարգի 1.84 

2-րդ կարգի 1.74 

Գլխավոր հաշվապահ`    

աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին  դասված հիմնարկի 1.88 

աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին  դասված հիմնարկի 1.76 

աշխատանքի վարձատրության 3-րդ խմբին  դասված հիմնարկի 1.71 

Գրադարաններ   

Տնօրեններ  (վարիչներ)`     

աշխատանքի  վարձատրության 1-ին խմբին դասված գրադարանների     2.76 

աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված գրադարանների 1.90 

Փոխտնօրեններ`     

աշխատանքի  վարձատրության 1-ին խմբին դասված գրադարանների     2.48 

աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված գրադարանների 1.78 

Բաժնի վարիչ, մասնաճյուղի վարիչ`   

աշխատանքի  վարձատրության 1-ին խմբին դասված գրադարանների     2.40 

աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված գրադարանների 1.79 

Սեկտորի վարիչ 2.20 

Գլխավոր`  գրադարանավար, մասնագետ`     

աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին  դասված գրադարանների 1.85 

աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված գրադարանների 1.79 

Առաջատար`  գրադարանավար, մատենագետ, մեթոդիստ 1.79 

1-ին կարգի գրադարանավար, մատենագետ, մեթոդիստ 1.79 
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2-րդ կարգի գրադարանավար, մատենագետ, մեթոդիստ 1.78 

Գրադարանավար, մատենագետ, մեթոդիստ 1.78 

Նկարիչ-ձևավորող 1.65 

Գլխավոր հաշվապահ`     

աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին դասված գրադարանների 1.86 

աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված գրադարանների 1.71 

Թանգարաններ   

Տնօրեններ (վարիչներ)`   

աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին դասված թանգարանների 3.00 

աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված թանգարանների 2.30 

աշխատանքի վարձատրության 3-րդ խմբին դասված թանգարանների 2.10 

Թանգարանների մասնաճյուղի վարիչ`    

աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին դասված թանգարանների 2.14 

աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված թանգարանների   1.78 

աշխատանքի վարձատրության 3-րդ խմբին դասված թանգարանների     1.78 

Թանգարանի վարիչ 2.28 

Պատկերասրահի վարիչ 2.06 

Գլխավոր ֆոնդապահ 2.68 

Ֆոնդապահ`   

1-ին կարգի 1.88 

2-րդ կարգի 1.78 

3-րդ կարգի 1.71 

Ֆոնդապահ-հսկիչ 1.79 

Ֆոնդապահ-էքսկուրսավար`   

1-ին կարգի 1.81 

2-րդ կարգի 1.79 

Ավագ գիտաշխատող 2.68 

Գիտաշխատող`   

1-ին կարգի 1.94 

2-րդ կարգի 1.81 

3-րդ կարգի 1.79 

Նկարիչ 1.65 

Էքսկուրսավար`   

1-ին կարգի 1.84 

2-րդ կարգի 1.79 

3-րդ կարգի 1.71 

Թանգարանի հսկիչ, թանգարանային ցուցանմուշների պահապան,  1-ին 

կարգի մասնագետ 
1.71 

Գլխավոր հաշվապահ`     

աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին  դասված թանգարանների 1.88 

աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված թանգարանների 1.71 

աշխատանքի վարձատրության 3-րդ խմբին դասված թանգարանների 1.71 

Մշակույթի տներ, պալատներ, կենտրոններ   

Մշակույթի տան (պալատի), կենտրոնի, ակումբի տնօրեն`    

աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին դասված հիմնարկների 3.00 

աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված հիմնարկների 1.93 

Փոխտնօրեն  2.00 

Գեղարվեստական ղեկավար 1.79 

Ադմինիստրատոր, ակումբի վարիչ`   

աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին դասված հիմնարկի 1.79 

աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված հիմնարկների 1.74 

Մեթոդիստ`    

աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին դասված հիմնարկների 1.81 

աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված հիմնարկների 1.71 

Նկարիչ–բեմադրող, դիզայներ-ձևավորող`    

բարձր կարգի 1.84 

1-ին կարգի 1.79 

2-րդ կարգի 1.79 

Ռեժիսոր 1.79 

Ձայնագրման ստուդիայի հնչյունային օպերատոր 1.78 

Ձայնագրման ստուդիայի երաժիշտ 1-ին կարգի 1.79 

Ձայնագրման ստուդիայի հնչյունային ռեժիսոր 1-ին կարգի 1.79 

Նվագակցող-կոնցերտմայստերներ`    

բարձր կարգի 1.79 

1-ին կարգի 1.78 

2-րդ կարգի 1.76 
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Երիտասարդության հարցերի կազմակերպիչ, պարուսույց 1.74 

Հնչյունային օպերատոր, լուսային օպերատոր`   

աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին դասված հիմնարկների 1.78 

աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված հիմնարկների 1.71 

Գլխավոր հաշվապահ`     

աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին դասված հիմնարկների 2.00 

աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված հիմնարկների 1.71 

«Ստեփանակերտի պատկերասրահ» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություն 
  

Տնօրեն  2.50 

Ֆոնդապահ 1.79 

Էքսկուրսավար 1.78 

Գլխավոր հաշվապահ, պահապան 1.71 

Գործավար 1.70 

Հավաքարար 1.61 

«Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն»  

պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն  
  

Տնօրեն 3.31 

Փոխտնօրեն  2.54 

Ծառայության պետ 2.47 

Ծառայության ներկայացուցիչ, խորհրդատու 1.65 

Արգելոցի վարիչ 2.48 

Հուշարձանների պահապան 1.63 

Զբոսավար, զբոսավար-հուշարձանագետ 1.71 

Ֆոնդապահ 1.78 

Ավագ գիտաշխատող 2.47 

Գիտաշխատող-օպերատոր 1.90 

Գլխավոր հաշվապահ 2.76 

Հաշվապահ 2.00 

Վարորդ, տնտեսվար, գանձապահ 1.70 

Բակի բանվոր, հավաքարար, պահակ 1.61 

«Համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպություն 
  

Գործադիր տնօրեն 5.34 

Բժիշկներ`   

Հակաժանտախտային բաժանմունքի բժիշկ 6.21 

ա) ՊՇՌ-ի և հատուկ վտանգավոր ու վարակիչ ինֆեկցիոն 

լաբորատորիաների 
5.98 

բ) սանիտարահիգիենիկ բաժինների, սանհիգիենիկ լաբորատորիայի, 

համաճարակաբանական և կանխարգելիչ ախտահանման բաժինների, 

լաբորատորիայի   

  

-ք. Ստեփանակերտի հիմնարկներում 4.45 

-այլ բնակավայրերում 4.66 

Միջին բուժանձնակազմ`   

ա) ՊՇՌ-ի և հատուկ վտանգավոր ու վարակիչ ինֆեկցիոն 

լաբորատորիաների 
2.89 

բ) սանիտարահիգիենիկ բաժինների, սանհիգիենիկ լաբորատորիայի, 

համաճարակաբանական բաժնի, լաբորատորիայի   
2.15 

գ) ա) և  բ) կետերում չընդգրկված անձնակազմ 1.78 

Կրտսեր բուժանձնակազմ`   

ա) ՊՇՌ-ի և հատուկ վտանգավոր ու վարակիչ ինֆեկցիոն 

լաբորատորիաների 
2.18 

բ) սանիտարահիգիենիկ բաժինների, սանհիգիենիկ լաբորատորիայի, 

համաճարակաբանական բաժնի, լաբորատորիայի   
1.63 

գ) ա) և  բ) կետերում չընդգրկված անձնակազմ 1.63 

Գլխավոր հաշվապահ 3.00 

Տնօրենի տեղակալ տնտեսական գծով 2.13 

Հաշվապահ 1.93 

Գանձապահ 1.13 

Գործավար, էլեկտրիկ, բանվոր, հավաքարար, պահակ, տնտեսվար 1.00 

Անձնակազմի գծով մասնագետ 1.17 

Ախտահանման ավտոմեքենայի վարորդ 1.87 

Վարորդ 1.26 

Ինժեներ 2.21 

 «Դատաբժշկական փորձաքննության բյուրո» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություն 
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Գործադիր տնօրեն 4.54 

Գլխավոր հաշվապահ 2.42 

Վիճակագիր 1.73 

Գործավար-օպերատոր 1.04 

Տնտեսվար 1.19 

Վարորդ 1.26 

Դատաբժշկական փորձաքննություն իրականացնող բժիշկներ 5.26 

Լաբորանտ, բուժակ 2.36 

Դիահերձարանի սանիտար 1.94 

Մայրապետ 1.74 

Պահակ 1.00 

ԱՀ առողջապահության նախարարության բժշկական պահեստ   

Պահեստի վարիչ 2.76 

Դեղագետ 2.40 

Հաշվապահ 2.09 

Հավաքարար, բանվոր, պահակ 1.61 

Առողջապահության համակարգում ամբուլատոր պոլիկլինիկական 

ծառայություններ մատուցող հիմնարկների բուժաշխատողներ 
  

Բժիշկներ`   

ա) տեղամասային    

-ք. Ստեփանակերտի հիմնարկներում 5.94 

-այլ բնակավայրերում 6.19 

բ) մաշկավեներոլոգիական, հոգեթմրաբանական և հակապալարախտային 

դիսպանսերների 
7.26 

 գ) ուռուցքաբանական  ծառայության, մասնագիտացված կաբինետների  4.84 

-ք. Ստեփանակերտի հիմնարկներում 4.84 

- այլ բնակավայրերում 5.05 

Միջին բուժանձնակազմ`   

ա) տեղամասային  2.44 

բ) մաշկավեներոլոգիական, հոգեթմրաբանական և հակապալարախտային 

դիսպանսերների 
2.94 

 գ) ուռուցքաբանական ծառայության, մասնագիտացված կաբինետների  1.98 

Կրտսեր բուժանձնակազմ`   

ա) տեղամասային  1.61 

բ) մաշկավեներոլոգիական, հոգեթմրաբանական և հակապալարախտային 

դիսպանսերների 
2.04 

գ) ուռուցքաբանական ծառայության, մասնագիտացված կաբինետների  1.61 

Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց փորձաքննության 

հանձնաժողով` 
  

Բժիշկներ`   

ա) հանրապետական հանձնաժողովի 2.51 

բ) տարածքային հանձնաժողովի 2.36 

Միջին բուժանձնակազմ 1.75 

Գյուղական բուժամբուլատորիաների և բուժմանկաբարձական կետերի 

բուժաշխատողներ 
  

Բժիշկներ 4.48 

Միջին բուժանձնակազմ 1.86 

Կրտսեր բուժանձնակազմ 1.52 

«Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություն 
  

Տնօրեն 3.48 

Տնօրենի տեղակալ 3.12 

Գլխավոր հաշվապահ, բժիշկ 2.28 

Հաշվապահ 1.92 

Բանիսպան 1.80 

Սոցաշխատող 1.78 

Ցերեկային սանիտար 1.77 

Կազմակերպիչ, կադրերի գծով մասնագետ 1.75 

Քույր-տնտեսվար, քարտուղար-օպերատոր, խոհարար, պահեստապետ, 

վարորդ 
1.70 

Գիշերային սանիտար 1.67 

Մատուցող, հավաքարար-սանիտար 1.66 

Էլեկտրիկ-փականագործ, բանվոր-կարանող 1.65 

Բուժքույր 1.63 

Պահակ, այգեպան 1.61 

Երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություններ   



28 
 

Տնօրեն 3.48 

Գլխավոր հաշվապահ, մանկաբույժ, ավագ դաստիարակ 2.28 

Հոգեբան, դաստիարակ 2.04 

Մարզիչ-մանկավարժ 1.78 

Գանձապահ, ավագ բուժքույր,  քույր-տնտեսվար, երաժշտության 

դաստիարակ, աշխատանքի  ուսուցման հրահանգիչ, տնտեսվար, 

պահեստապետ, վարորդ 

1.70 

Սանիտար-դայակ, խոհարար 1.67 

Խոհանոցի աշխատող, լվացարար 1.65 

Բուժքույր 1.63 

Հավաքարար, պահակ 1.61 

«Ստեփանակերտի պրոթեզաօրթոպեդիկ կենտրոն» պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպություն 
  

Տնօրեն 3.24 

Պրոթեզավորման տեխնիկ-օրթոպեդ 2.52 

Արհեստանոցի վարիչ 2.64 

Գլխավոր հաշվապահ 2.28 

Գործավար-օպերատոր, հաշմանդամներին քայլել սովորեցնող 

մասնագետ, պահեստապետ, վարորդ 
1.70 

Հավաքարար,  բանվոր, պահակ 1.61 

«Բնապահպանական փորձաքննություն և լաբորատոր հետազոտություն» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն 
  

Տնօրեն 5.69 

Բաժնի պետ 4.81 

Գլխավոր հաշվապահ 3.42 

Գլխավոր մասնագետ, լաբորատորիայի վարիչ 4.32 

Առաջատար մասնագետ 3.60 

1-ին կարգի մասնագետ 2.28 

Լաբորանտ, վարպետ 3.29 

Գործավար, վարորդ 1.70 

Հավաքարար, պահակ 1.61 

Անասնաբուժական սպասարկման կայաններ    

Տնօրեն 4.18 

Փոխտնօրեն-համաճարակաբան 3.09 

Գլխավոր  անասնաբույժ 3.09 

Կայանի վարիչ 2.33 

Առաջատար մասնագետ 2.29 

Անասնաբույժ 2.14 

Լաբորանտ 1.91 

Տեխնիկ 2.08 

Դեղագործ 2.09 

Սանիտար, սանիտար-ախտահանող 1.65 

Գործավար-քարտուղար, վարորդ 1.70 

Հավաքարար, պահակ 1.61 

Գլխավոր հաշվապահ 2.43 

«Հանրապետական անասնաբուժական և սննդամթերքի 

փորձաքննությունների լաբորատորիա» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություն 

  

Տնօրեն 5.02 

Փոխտնօրեն-մանրէաբան 3.70 

Գլխավոր մասնագետ 3.06 

Առաջատար մասնագետ 3.00 

Անասնաբույժ-վիրուսաբան, գլխավոր հաշվապահ   2.90 

Անասնաբույժ 2.83 

Լաբորանտ 2.50 

Վարորդ, տնտեսվար, օպերատոր 1.70 

Սանիտար 1.65 

Հավաքարար, պահակ, բանվոր 1.61 

«Բույսերի պաշտպանության ծառայություն» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություն  
  

Տնօրեն  4.18 

Փոխտնօրեն-գլխավոր գյուղատնտես 3.09 

Գլխավոր  մասնագետ 2.58 

Առաջատար մասնագետ, շրջանային գյուղատնտես 2.14 

1-ին կարգի մասնագետ 1.91 

Լաբորանտ 1.84 
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Գլխավոր հաշվապահ 2.43 

Վարորդ, պահեստապետ, գործավար 1.70 

Հավաքարար, պահակ 1.61 

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի պետական ծառայություն» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն  
  

Տնօրեն 2.88 

Տնօրենի տեղակալ 2.40 

Գլխավոր  հաշվապահ 2.02 

Հակակարկտային կայանի տեխնիկ, տեխնիկ-վարորդ 1.82 

Գլխավոր մասնագետ 1.79 

Հակակարկտային կայանի օպերատոր, Էլեկտրական սարքավորումների 

մասնագետ 
1.79 

Վարորդ, գործավար-օպերատոր 1.70 

Առաջատար մասնագետ 1.68 

1-ին կարգի մասնագետ, 2-րդ կարգի մասնագետ,  դիտորդ, հակակարկ-

տային կայանների գազալիցքավորող 
1.65 

Հավաքարար, բանվոր 1.61 

«Պետական պահուստ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն   

Տնօրեն 2.88 

Փոխտնօրեն 2.52 

Բազայի պետ 2.40 

Պահպանման տեղամասի պետ 1.79 

Գլխավոր  հաշվապահ, գլխավոր մասնագետ 1.75 

Առաջատար մասնագետ 1.73 

Գործավար, պահեստապետ 1.70 

Ավագ փորձագետ 1.67 

Էլեկտրիկ-մեխանիկ, փականագործ-լիցքավորող 1.65 

Բանվոր, հավաքարար, պահակ 1.61 

«Ձայն արդարության» ռադիոկայան   

Տնօրեն 2.88 

Խմբագիր 1.79 

Թղթակից 1.71 

Հաղորդավար, համակարգչային օպերատոր 1.70 

Հաշվապահ 1.65 

«Գնումների աջակցման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություն  
  

Տնօրեն 5.40 

Տնօրենի տեղակալ 4.20 

Բաժնի պետ 3.24 

Գլխավոր հաշվապահ 3.24 

Գլխավոր մասնագետ 2.64 

Առաջատար մասնագետ 2.28 

1-ին կարգի մասնագետ 1.92 

Քարտուղար, տնտեսվար 1.70 

Հավաքարար 1.61 

«Ընդունելությունների տան տնօրինություն» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություն 
  

Տնօրեն  3.96 

Փոխտնօրեն  3.31 

Ավագ խոհարար 2.92 

Ադմինիստրատոր, գլխավոր հաշվապահ 2.68 

Խոհարար 2.44 

Ավագ մատուցող 2.18 

Խոհարարի օգնական, տնտեսվար 2.06 

Ապրանքանյութական հաշվառման հաշվապահ, հաշվապահ-գանձապահ, 

մատուցող, էլեկտրիկ-սանտեխնիկ 
1.94 

Սպասավոր, աման լվացող, հավաքարար-լվացարար, հավաքարար 1.79 

Գործավար-օպերատոր, վարորդ 1.70 

Այգեպան 1.65 

Կաթսայատան օպերատոր, բանվոր 1.61 

«Սպասարկում» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն   

Տնօրեն 2.88 

Փոխտնօրեն 2.24 

Հաշվապահ 1.86 

Էլեկտրագործ-փականագործ 1.70 

Տարագործ-բանվոր, հավաքարար, մասնագետ, հնոցապան 1.61 
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«Գեոդեզիայի, քարտեզագրության, հողաշինարարության և անշարժ գույքի 

գնահատման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն 
  

Գործադիր տնօրեն  5.69 

Տնօրենի տեղակալ-բաժնի պետ 4.81 

Գլխավոր մասնագետ 4.32 

Առաջատար մասնագետ 3.60 

Գլխավոր հաշվապահ 3.42 

1-ին կարգի մասնագետ, տնտեսվար-վարորդ 2.28 

Վարորդ 1.90 

Գործավար, հավաքարար, բանվոր 1.61 

Պետական հիմնարկների* ծառայողներ և սպասարկող անձնակազմ   

Վարորդ, ղեկավարի քարտուղար, գրասենյակի վարիչ, կադրերի գծով տե-

սուչ, հանդերձարանի վարիչ, օպերատոր, գործավար, ընդհանուր բաժնի 

վարիչ, հաշվապահ, տնտեսվար, պահեստապետ, պարետ, գանձապահ, 

շեֆ-խոհարար, ռեկվիզիտոր, լաբորանտ, օպերատոր-տեխնիկ 

1.70 

Խոհարար, դայակ, դաստիարակի օգնական  1.67 

Էլեկտրագործ, փականագործ, տեխնիկ, հյուսն, կառույցների ու սարքավո-

րումների սպասարկման և ընթացիկ նորոգման բանվոր, համակարգիչներ 

սպասարկող օպերատոր, լվացարար, խոհարարի օգնական 

1.65 

Բուժքույր  1.63 

Պահակ, հանդերձապահ, տոմսավաճառ, հսկիչ, քաղաղացիական 

պաշտպանության շտաբի պետ, ցրիչ, բանվոր, հնոցապան, կաթսայատան 

օպերատոր, հավաքարար, դիմահարդար, դերձակ, կազմարար և այլ 

սպասարկող անձնակազմ  

1.61 

    

Ծանոթություն 
 

 

*- ընդգրկվում են բյուջետային հիմնարկները, պետական ոչ առևտրային կազմակերպու-

թյունները և պետական պատվերով աշխատող բաժնետիրական ընկերությունները. 

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեից ֆինանսավորվող հիմնարկների և 

կազմակերպությունների աշխատողների` սույն հավելվածի մեջ չընդգրկված պաշտոնային 

դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են համապատասխան լիազոր 

մարմնի կողմից, նախապես համաձայնեցնելով Արցախի Հանրապետության ֆինանսների  

նախարարության հետ:»: 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                  Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

7 մարտի 2022թ.                                                              N 220-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 6-Ի N 172-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

   

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  որոշում է. 
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի 

հուլիսի 6-ի ««Արցախի Հանրապետության պետական վերահսկողական 

ծառայության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ 

ստեղծելու, Արցախի Հանրապետության պետական վերահսկողական 

ծառայության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը 

հաստատելու մասին» N 172-Ն որոշման մեջ (այսուհետ՝ որոշում) կատարել 

հետևյալ փոփոխությունները. 

1) որոշման վերնագիրը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

««ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՀԻՄՆԱՐԿ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ». 

2) որոշման նախաբանը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«Հիմք ընդունելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» 

օրենքի 7-րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը 

որոշում է.». 

3) ուժը կորցրած ճանաչել որոշման 2-րդ կետը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի 

դեկտեմբերի 31-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

9 մարտի 2022թ.                                                              N 223-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 23-Ի N 111-Ն  

ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հիմք  ընդունելով  «Պետական  կառավարչական հիմնարկների մասին» 

օրենքի 11-րդ և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ 

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

1) Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարա-

րության կանոնադրությունը` համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարա-

րության աշխատակազմի կառուցվածքը` համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության կառավարու-

թյան 2020 թվականի հունիսի 23-ի «Արցախի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարության կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածքը 

հաստատելու և Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի 

հոկտեմբերի 12-ի N 49-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 111-

Ն որոշումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2022 թվականի մարտի 9-ի N 223–Ն որոշման 

 

   

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ 

ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությունը 

(այսուհետ՝ նախարարություն) գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, 

որը մշակում և իրականացնում է պետության եկամուտների ձևավորման, պետական 

ֆինանսների կառավարման բնագավառներում գործադիր իշխանության 

քաղաքականությունը: Նախարարությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և 

լուծարվում է Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով: 

2. Նախարարության լիազորությունները սահմանվում են Արցախի Հանրապե-

տության օրենքներով, Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, 

կարգադրություններով, Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումներով, 

ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: 

3. Նախարարությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությանը, Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերին ու այլ իրավական ակտերին համապատասխան և դրանցով իրեն 

վերապահված լիազորությունների շրջանակներում: 

4. Նախարարությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի 

պատկերով և իր՝ հայերեն, անգլերեն ու ռուսերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, 

խորհրդանիշ և այլ անհատականացման միջոցներ։ 

5. Նախարարության լրիվ անվանումն է` 

հայերեն` Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի 

նախարարություն, 

ռուսերեն` Министерство финансов  и экономики Республики Арцах, 

անգլերեն` Ministry of Finance and Economy of the Republic of Artsakh: 

6. Նախարարության գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապետություն, քաղաք 

Ստեփանակերտ, Փետրվարի 20 փողոց N 1, կառավարության շենք: 

7. Նախարարությունը կազմված է նախարարից, նախարարի տեղակալներից, 

խորհրդականներից, մամուլի քարտուղարներից, օգնականներից և ռեֆերենտներից, 

նախարարության կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումներից: 

Նախարարության ենթակայությանը կարող են հանձնվել պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություններ: 

8. Նախարարության աշխատողներն իրենց զբաղեցրած պաշտոններին 

համապատասխան կարող են լինել հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող անձինք, 

քաղաքացիական ծառայողներ, քաղաքացիական աշխատանք կատարողներ և 

տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձինք: Նախարարությունում 

քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնները դասակարգվում են «Քաղաքացիական 

ծառայության մասին» օրենքին համապատասխան: 

  

2. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

  

9. Նախարարության նպատակները և խնդիրներն են` 

1) բյուջետային գործընթացի կազմակերպումը՝ Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ իրեն վերապահված իրավասությունների շրջանակներում. 

2) ֆինանսական համագործակցության, ֆինանսատնտեսական, վարկային, 

հարկաբյուջետային, ֆինանսական շուկայի միասնական քաղաքականության 

մշակմանը և իրականացմանն ուղղված աշխատանքների կատարման ապահովումը. 

3) կապիտալի, ֆինանսական շուկայի, այդ թվում` աուդիտորական, 

վիճակախաղերի, խաղատների և շահումով խաղերի, թանկարժեք մետաղների 

ոլորտում գործունեության կարգավորման վերաբերյալ իրավական ակտերի մշակումը, 

օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով համապատասխան լիազորությունների 

տրամադրման դեպքում այդպիսի գործունեություն իրականացնող անձանց լիցենզա-

վորումը, լիցենզիայի պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը. 
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4) հաշվապահական հաշվառման (այդ թվում` հանրային հատվածի կազմա-

կերպությունների) և աուդիտորական գործունեության քաղաքականությունների ու 

մեթոդաբանության մշակումը և դրանց իրականացման աշխատանքների կատարման 

ապահովումը. 

5) Արցախի Հանրապետության պետական և համայնքային բյուջեների 

եկամուտների ձևավորման քաղաքականության մշակումը. 

6) պետական մարմինների կողմից Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջեի կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացումը. 

7) ստուգումների միջոցով պետական կառավարչական հիմնարկների, 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների, 50 տոկոսից ավելի պետական 

մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների, համայնքների ֆինանսատն-

տեսական գործունեության վերստուգման կազմակերպումը և իրականացումը. 

8) պետական պարտքի գնահատման, մակրոտնտեսական քաղաքականության 

և բյուջետային ծախսային քաղաքականության տեսանկյունից տրամադրվող 

փոխառությունների և նվիրատվությունների համակարգումը և ծրագրերի 

իրականացման ընթացիկ ֆինանսական մոնիթորինգը. 

9) իր իրավասության սահմաններում պետության գույքային շահերի 

պաշտպանությունը. 

10) գնումների գործընթացի կարգավորումը և համակարգումը. 

11) պետական պարտքի կառավարումը. 

12) փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի 

կազմակերպումն ու կարգավորումը. 

13) մրցակցային տնտեսության զարգացման պայմանների ապահովումը. 

14) գործարարության և ներդրումների համար բարենպաստ և միջազգային 

մակարդակով մրցունակ միջավայրի ապահովումը. 

15) արդյունաբերության մրցունակության բարձրացումը և արտահանման 

խթանումը. 

16) առևտրի համար բարենպաստ միջավայրի ապահովումը. 

17) որակի ենթակառուցվածքների զարգացումը. 

18) սպառողների շահերի պաշտպանության համակարգի զարգացումը. 

19) մտավոր սեփականության պաշտպանության քաղաքականության 

մշակումը. 

20) պետություն-մասնավոր գործընկերության զարգացումը. 

21) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ խնդիրների 

իրականացումը: 

  

3. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

  

10. Նախարարությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` ըստ ոլորտների 

իրականացնում է հետևյալ գործառույթները` 

1) մակրոտնտեսական քաղաքականության ոլորտում` 

ա. մակրոտնտեսական հիմնական նպատակային ցուցանիշների որոշումն ու 

սահմանումը, մակրոտնտեսական ցուցանիշների ծրագրավորումը, մակրոտնտեսա-

կան ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների իրականացումը, 

բ. մակրոտնտեսական և բյուջետային ծախսային քաղաքականությունների 

տեսանկյունից այլ մարմինների և կազմակերպությունների հետ համագործակցու-

թյունը` իր իրավասությունների սահմաններում` հաշվի առնելով երկրի սոցիալ-

տնտեսական քաղաքականությամբ որոշված գերակայությունները, 

գ. ռազմավարական ծրագրի մշակման, տարեկան միջոցառումների ծրագրի 

ճշգրտման և վերանայման աշխատանքներին անմիջական մասնակցությունը, 

դ. պետական պարտքի գնահատումը. 

2) բյուջետային եկամուտների քաղաքականության ոլորտում` 

ա. հարկային և այլ եկամուտների ընթացիկ քաղաքականության և դրա 

կիրարկման վերլուծությունը, 

բ. միջնաժամկետ և հեռանկարային հարկային և այլ եկամուտների 

քաղաքականության մշակումը, 

գ. միջազգային հարկային համագործակցության ուսումնասիրությունը և 

քաղաքականության մշակումը, 

դ. բյուջետային եկամուտների գնահատումը. 

3) բյուջեների կազմման մասով` 
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ա. առաջիկա տարվա բյուջետային գործընթացի աշխատանքների 

կազմակերպումը, այդ թվում` պետական և համայնքների բյուջեների կազմման համար 

անհրաժեշտ հաշվարկների կատարման մեթոդական ցուցումների և ուղեցույցների, 

բյուջետային ֆինանսավորման հայտերի, բյուջետային հիմնարկների պահպանման 

ծախսերի նախահաշիվների ձևերն ու դրանք ներկայացնելու կարգերի մշակումը և 

տրամադրումը պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններին, 

բ. պետական կառավարման մարմիններից առաջիկա բյուջետային տարվա 

բյուջետային մուտքերի կանխատեսումների ու բյուջետային ֆինանսավորման 

հայտերի ստացումը, դրանց վերլուծությունը և առաջիկա տարվա` Արցախի Հանրա-

պետության պետական բյուջեի մուտքերի և ելքերի ֆինանսական ծրագրավորումը, 

գ. «Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագծի 

մշակումը, 

դ. Արցախի Հանրապետության բյուջետային ուղերձի մշակումը (սահմանված 

կարգով՝ այլ պետական կառավարման մարմինների հետ համատեղ), 

ե. Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարումն ապահովող 

միջոցառումների և Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման 

եռամսյակային համամասնությունների մշակումը, 

զ. Արցախի Հանրապետության պետական և համայնքների բյուջեների միջև 

հարաբերությունների կարգավորումը, 

է. Արցախի Հանրապետության համախմբված բյուջեի ցուցանիշների 

ծրագրավորումը, 

ը. Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսվող 

պահուստային ֆոնդից, այլ կենտրոնացված ֆոնդերից Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշումներով իրականացվող հատկացումների, ինչպես նաև 

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների 

վերաբաշխումների կատարման ու նախորդ բյուջետային տարիների արդյունքներով 

առաջացած պարտքերի մարման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը, 

թ. Արցախի Հանրապետության միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի մշակման 

աշխատանքների կազմակերպումն ու ղեկավարումը, այդ ծրագրերի կազմման 

մեթոդաբանության մշակումը, 

ժ. բյուջետային հատկացումների վերաբաշխումների կատարման 

մեթոդաբանության մշակումը և կիրարկման կազմակերպումը, 

ժա. պետական մարմինների` բյուջետային գործընթացում ներգրավված 

աշխատողների մասնագիտական կարողությունների զարգացման գործընթացի 

համակարգումը. 

4) բյուջեների կատարման մասով` 

ա. Արցախի Հանրապետության և համայնքների դրամական միջոցների 

կառավարման և ծախսերի ֆինանսավորման գործի կազմակերպումը, 

բ. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

պետական և համայնքների բյուջեների կատարման կազմակերպումը, 

գ. Արցախի Հանրապետության և համայնքների բյուջեների կատարման հետ 

կապված հարաբերությունների նորմատիվ կարգավորման մեթոդական ապահովումը, 

դ. Արցախի Հանրապետության և համայնքների տնօրինության ներքո գտնվող 

դրամական միջոցների մուտքագրման և դրանց հաշվին ծախսերի` լիազոր մարմնի 

գանձապետական միասնական հաշվով կատարման կազմակերպումը, 

ե. պետական հիմնարկների ֆինանսական գործունեության մասին 

հաշվետվություններ կազմելու, ներկայացնելու և ամփոփելու հետ կապված 

հարաբերությունները, ինչպես նաև բյուջետային հատվածում հաշվապահական 

հաշվառումը կարգավորող իրավական ակտերի նախագծերի մշակումը, 

զ. պետական և համայնքների բյուջեների կատարման ընթացքում պետական և 

համայնքային հիմնարկների կողմից կատարվող վճարումների նկատմամբ 

նախնական հսկողության իրականացումը, 

է. Արցախի Հանրապետության և համայնքների ֆինանսական հոսքերի 

սպասարկման կազմակերպումը, Արցախի Հանրապետության անունից 

պարտատոմսերի, մուրհակների, այլ վճարային արժեթղթերի թողարկումը, Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեից` ներառյալ միջազգային ծրագրերի 

միջոցներից, վարկերի, փոխատվությունների, սուբսիդիաների, սուբվենցիաների, 

բյուջետային երաշխիքների տրամադրումը, 

ը. պետական հիմնարկների արտաբյուջետային ֆոնդերով (հաշիվներով) 

գործառնությունների հաշվառումը, 
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թ. Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի, համայնքների բյուջեների և 

արտաբյուջետային միջոցներով գործառնությունների կատարման մասին 

ֆինանսական հաշվետվություններ ստանալը, դրանցում արտացոլված 

տեղեկությունների արժանահավատությունը գնահատելը, ամփոփելը և դրանց հիման 

վրա Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման տարեկան 

հաշվետվությունը կազմելն ու ներկայացնելը, 

ժ. Արցախի Հանրապետության պետական պարտքի կառավարումն ու 

սպասարկումը, 

ժա. Արցախի Հանրապետությանը տրամադրված ապրանքային վարկերի և 

դրամաշնորհների (գրանտների) դրամայնացման հաշվառումը և դրա հետ կապված 

գործառույթների համակարգումն ու հսկումը (մոնիթորինգ), 

ժբ. Արցախի Հանրապետության նկատմամբ առաջացած` պարտավորություն-

ների հաշվառումը, 

ժգ. բյուջեների կատարումն ապահովող` Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ նախատեսված այլ միջոցառումների իրականացումը, 

ժդ. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված շրջանակներում 

նախարարությանը և պետական կառավարման այլ մարմիններին, ինչպես նաև 

օրենքով պետական կառավարման մարմիններին վերապահված իրավասության 

սահմաններում Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեով սահմանված 

բյուջետային հատկացումների և այլ ցուցանիշների` համապատասխանաբար 

վերաբաշխումների ու փոփոխությունների իրականացումը և հաշվառումը, 

ժե. Արցախի Հանրապետության համախմբված բյուջեի տվյալ տարվա համար 

ծրագրավորված և փաստացի կատարված ամփոփ ցուցանիշների հաշվառումը. 

5) էկոնոմիկայի բնագավառում՝ 

ա. տնտեսական հետազոտությունների, ցուցանիշների հավաքագրման, վերլու-

ծությունների ու գնահատումների իրականացում և դրանց արդյունքների հիման վրա 

տնտեսական քաղաքականության, գլոբալ մարտահրավերներին համապատասխան 

երկարաժամկետ ոլորտային զարգացման ծրագրերի մշակում, 

բ. սոցիալական, ֆինանսական, տարածքային տնտեսական, սակագնային, 

քաղաքականության վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում, 

գ. ձեռներեցության, այդ թվում՝ փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգաց-

ման քաղաքականության մշակում և իրականացում, 

դ. «պետություն-մասնավոր հատված» համագործակցության քաղաքականու-

թյան մշակում, պետական և մասնավոր հատվածի համագործակցության ոլորտային 

հարթակների ձևավորում, 

ե. իր իրավասության սահմաններում տնտեսության ճյուղերի վարչական 

ռեգիստրի վարում, 

զ. արդյունաբերական ներուժի ընդլայնման և մրցունակության բարձրացման, 

արդյունաբերության տեխնոլոգիական վերազինման և ինովացիոն լուծումների 

ներդրման քաղաքականության մշակում և իրականացում, 

է. որակի ենթակառուցվածքի՝ տեխնիկական կանոնակարգման, համապատաս-

խանության գնահատման, ստանդարտացման, չափումների միասնականության 

ապահովման և հավաստագրման ոլորտների պետական քաղաքականության, 

սպառողների շահերի և անվտանգության ապահովման մեխանիզմների մշակում, 

իրականացում և համակարգում,  

ը. տնտեսական մրցակցության պաշտպանության քաղաքականության 

մշակում, գործարար միջավայրի խոչընդոտների բացահայտում և դրանց վերացման 

ուղղությամբ առաջարկությունների ներկայացում, կազմակերպությունների 

ստեղծմանը և զարգացմանը նպաստող գործարար միջավայրի ձևավորում, 

թ. կորպորատիվ կառավարման իրավական դաշտի և կանոնների մշակում, 

ժ. ներդրումների ներգրավման և պաշտպանության քաղաքականության և 

օրենսդրական դաշտի մշակում, դիտանցման իրականացում, 

ժա. արտահանման խթանման քաղաքականության մշակում և իրականացում, 

ժբ. մտավոր սեփականության պահպանության քաղաքականության մշակում. 

6) գնումների գործընթացի կարգավորման և համակարգման ոլորտում` 

ա. գնումներին վերաբերող իրավական ակտերի նախագծերի մշակման աշխա-

տանքների համակարգումը և ընդունումը կամ դրանք հաստատման ներկայացնելը, 

բ. գնումների գործընթացի մեթոդական ղեկավարման կազմակերպումը և 

գնումների գործընթացի կազմակերպման շրջանակներում պատվիրատուներին 

մեթոդական օժանդակության ցուցաբերումը, 
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գ. պատվիրատուների գնումները համակարգողների մասնագիտական 

ուսուցման, շարունակական վերապատրաստման և որակավորման գնահատման 

համակարգի առկայության ապահովումը, 

դ. տեղեկագրի հրապարակման աշխատանքների կազմակերպումը, 

ե. պետության համար պարտավորություններ առաջացնող գնման 

գործարքների հաշվառումը, 

զ. գնումների գործընթացի կազմակերպման շրջանակներում` պետության 

կարիքների համար պարբերաբար ձեռք բերվող որոշ ապրանքատեսակների 

շուկայական գների ուսումնասիրումը և կողմնորոշիչ գների հրապարակումը, 

է. պետական գնումների տարեկան հաշվետվության և գնումների 

որակավորված մասնագետների (անձանց) ցուցակի հրապարակումը, 

ը. պետության կարիքների համար կնքված պայմանագրերի, ինչպես նաև 

պետության համար պարտավորություններ առաջացնող գնման գործընթացների գծով 

ընտրանքային կարգով մոնիթորինգի իրականացումը, 

թ. գնումների ոլորտը կարգավորող Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ նախարարությանը վերապահված գնումների գործընթացի 

կարգավորման և համակարգման այլ լիազորությունների կատարումը. 

7) հաշվապահական հաշվառման՝ ներառյալ հանրային հատվածի կազմակեր-

պությունների և աուդիտորական գործունեության կարգավորման ոլորտներում` 

ա. հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության ոլորտ-

ներում նորմատիվ ու մեթոդական կարգավորումների առկայության ապահովումը և 

դրանց կիրարկման մշտադիտարկումը, 

բ. հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի և դրա կիրառման 

հրահանգի մշակումն ու հաստատումը, ֆինանսական հաշվետվությունների միջազ-

գային ստանդարտներին համապատասխան ֆինանսական հաշվետվությունների 

մշակումն ու հրապարակումը, 

գ. հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական 

հաշվառումը կարգավորող իրավական ակտերի, այդ թվում՝ ստանդարտի, հաշվային 

պլանի, ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի փաթեթի, հաշվապահական 

հաշվառման քաղաքականության օրինակելի մոդելի, սկզբնական հաշվառման 

փաստաթղթերի ու գրանցամատյանների օրինակելի ձևերի և այլ իրավական ակտերի 

մշակումն ու հաստատումը, 

դ. աուդիտորների քննությունների կազմակերպումը և որակավորման 

շնորհումը,  

ե. հաշվապահների (այդ թվում` հանրային հատվածի կազմակերպությունների 

հաշվապահների) քննությունների կազմակերպումը և որակավորման շնորհումը, 

զ. հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահների ուսուցման և 

շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման համակարգի ապահովումը, 

է. հանրային հատվածի կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվու-

թյունների մշտադիտարկումը և արդյունքների վերլուծությունը. 

8) թանկարժեք մետաղներով ու թանկարժեք քարերով գործառնությունների 

կարգավորման ոլորտում` թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի պետական 

պահուստների կառավարումը, թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի 

պետական պահուստների արդյունավետ կառավարման վերաբերյալ նորմատիվ 

իրավական ակտերի և մեթոդական փաստաթղթերի նախագծերի մշակումը. 

9) ֆինանսական շուկայի ոլորտում` Արցախի Հանրապետության 

կառավարությանը վերապահված լիազորությունների սահմաններում ֆինանսական 

միասնական պետական քաղաքականության մշակման ապահովումը, այդ թվում` 

ֆինանսական շուկայի զարգացման ծրագրերի մշակումը և այդ բնագավառում նոր 

գործիքների ու տեխնոլոգիաների ուսումնասիրությունն ու ներդրումը. 

10) խաղային բնագավառի գործունեությանը վերաբերող իրավական ակտերի 

մշակումը, ինչպես նաև այդ բնագավառում նոր գործիքների ու տեխնոլոգիաների 

ուսումնասիրությունն ու ներդրումը. 

11) ֆինանսական համագործակցության ոլորտում` 

ա. պետական պարտքի գնահատման, մակրոտնտեսական քաղաքականության 

և բյուջետային ծախսային քաղաքականության տեսանկյունից տրամադրվող 

վարկային և դրամաշնորհային միջոցների ստացմանն ուղղված պետական 

մարմինների գործողությունների (վարկեր ու դրամաշնորհներ ստանալու 

նախաձեռնությամբ հանդես գալու, դրանց ստացման վերաբերյալ 

առաջարկություններ, դիմումներ, խնդրանքներ ներկայացնելու, 

պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու, համագործակցելու, բանակցելու և նման 
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այլ նախաձեռնողական-նախապատրաստական գործողություններ) համակարգումն 

իր իրավասության սահմաններում` հաշվի առնելով երկրի սոցիալ-տնտեսական 

քաղաքականությամբ որոշված գերակայությունները, վարկային և դրամաշնորհային 

ծրագրերի ֆինանսական մոնիթորինգի իրականացումը, 

բ. Արցախի Հանրապետության կողմից ստանձնվող ֆինանսական 

պարտավորությունների մասին տեղեկանքների տրամադրումը. 

12) պետական սեփականության կառավարման ոլորտում` 

ա. բանկերի կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության 

հաշվառումը, առևտրային կազմակերպություններում պետական մասնակցության 

դիմաց շահութաբաժինների գծով Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի 

մուտքերի ծրագրավորման գործընթացի համակարգումը, շահութաբաժինների 

հաշվարկման և Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե վճարման նկատմամբ 

հսկողությունը, 

բ. լուծարված առևտրային կազմակերպություններից պետական բաժնեմասի 

դիմաց ստացվող մնացորդային գույքի կազմում, ինչպես նաև լուծարված ոչ 

առևտրային կազմակերպություններից օրենքով սահմանված կարգով Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեի օգտին ստացվող մնացորդային գույքի կազմում 

ընդգրկված գույքային իրավունքների (դեբիտորական պարտքերի, վճարային 

արժեթղթերի) կառավարումը (գանձումը, պահանջի իրավունքի վաճառքը), 

գ. Արցախի Հանրապետության կառավարության լիազորությամբ Արցախի 

Հանրապետության անունից առևտրային կազմակերպություններում մասնակցի 

(բաժնետիրոջ) լիազորությունների իրականացումը, 

դ. պետական գույքի մասնավորեցման հայեցակարգի և ճյուղային 

քաղաքականության մշակմանը մասնակցությունը, 

ե. պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների (որպես հանրային 

ակտիվների) կառավարման մեթոդաբանության և հաշվետվողականության 

մեխանիզմների մշակումը, այդ կազմակերպությունների գործունեության 

կենտրոնացված մոնիթորինգի իրականացումը. 

13) պետության գույքային շահերի պաշտպանության ոլորտում` 

ա. նախարարության կողմից` իր իրավասության սահմաններում Արցախի 

Հանրապետության անունից կնքված քաղաքացիաիրավական գործարքներից բխող 

պահանջներով դատարանում որպես հայցվոր հանդես գալը, 

բ. պայմանագրային կամ այլ պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ 

պատշաճ կատարման հիմքով Արցախի Հանրապետությունից գումարի բռնագանձման 

պահանջով նախարարության, այլ պետական մարմնի կամ հիմնարկների դեմ 

հայցերով դատարանում որպես պատասխանող կամ երրորդ անձ ներգրավվելը, 

ինչպես նաև պետության այլ գույքային շահերի պաշտպանությունը, 

գ. պետական մարմինների, դրանց պաշտոնատար անձանց, հետաքննության, 

նախաքննության մարմինների, դատախազության կամ դատարանի 

գործողություններով քաղաքացիներին, իրավաբանական անձանց պատճառված 

վնասի հատուցման պահանջներով ընդդեմ պետությանը ներկայացված հայցերով 

դատարանում որպես պատասխանող հանդես գալը, 

դ. վարչական մարմինների դեմ վարչական դատարան ներկայացվող 

հայցադիմումների հաշվառումը, ներկայացվող պահանջների ու վարչական 

մարմինների վիճարկվող վարքագծի վերլուծությունը, Արցախի Հանրապետության 

պետական բյուջեի ելքերի և (կամ) եկամուտների վրա ազդող գործերով վարչական 

դատարանում որպես հայցվոր, պատասխանող կամ երրորդ անձ ներգրավվելը, 

ե. պետական մարմինների, դրանց պաշտոնատար անձանց, հետաքննության, 

նախաքննության մարմինների, դատախազության կամ դատարանի 

գործողությունների հետևանքով քաղաքացիներին, իրավաբանական անձանց 

պատճառված վնասը, ինչպես նաև դատական ծախսերն Արցախի Հանրապետության 

կողմից հատուցելու դեպքում պետության հետադարձ պահանջները գնահատելը և 

ներկայացնելը, 

զ. մի կողմից` Արցախի Հանրապետության, մյուս կողմից` քաղաքացիների կամ 

իրավաբանական անձանց միջև քաղաքացիաիրավական հարաբերություններից բխող 

փոխադարձ դրամական պարտավորությունների երկկողմանի կարգավորման 

նախաձեռնումը. 

14) փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի 

ոլորտում` 

ա. փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման վերաբերյալ 

տեղեկությունների հավաքագրումը, համակարգումն ու վերլուծությունը, 
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բ. տեղեկությունների փոխանակումը և տրամադրումը ներպետական 

իրավասու մարմիններին և միջազգային կազմակերպություններին, իսկ Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում` նաև այլ 

պետությունների իրավասու մարմիններին. 

15) տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտանգության ոլորտում նախարա-

րության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգերի անվտանգության 

ապահովման նպատակով համապատասխան միջոցառումների իրականացումը. 

16) քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում` 

ա. կազմակերպում է նախարարության համակարգի աշխատողների 

պաշտպանությունը, 

բ. ստեղծում է քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումներ, 

գ. կազմակերպում է քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների 

պլանավորումը և իրականացումը, 

դ. կազմակերպում է համակարգի կազմակերպությունների կայուն 

գործունեությունը, 

ե. իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

այլ լիազորություններ. 

17) զորահավաքային նախապատրաստության և զորահավաքի ոլորտում` 

մշակում է նախարարության համակարգի զորահավաքային պլանը և անցկացնում 

միջոցառումներ` զորահավաքային պլանի կատարումն ապահովելու համար. 

18) լիցենզավորման ոլորտում` նախարարությանը վերապահված լիցենզա-

վորման ենթակա գործունեության տեսակների լիցենզավորումը և հաշվառումը, 

դրանից բխող գործառույթների իրականացման ապահովումը, այդ թվում՝ իրավական 

ակտերի մշակումը․ 

19) ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության մասով՝ Արցախի Հանրապետու-

թյան կառավարության սահմանած կարգով՝ 

ա. Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման հսկողության 

իրականացումը, 

բ. հանրային հատվածի կազմակերպությունների ֆինանսաբյուջետային 

գործունեության՝ ներառյալ ֆինանսական կառավարման, հսկողության, գնումների, 

հաշվապահական հաշվառման, ինչպես նաև ակտիվների կառավարման 

գործընթացների (գործարքների)՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը 

համապատասխանության գնահատումը. 

20) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ խնդիրների 

իրականացումը: 

  

4. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

   

11. Նախարարությունը կառավարում է նախարարը, որին պաշտոնի 

նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության Նախագահը: 

Նախարարն ունի տեղակալներ, որոնց պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: Նախարարն իր գործունեության 

ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, 

օրենքներով, սույն կանոնադրությամբ, այլ իրավական ակտերով և Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: 

12. Նախարարն իրականացնում է նախարարությանը վերապահված 

խնդիրներն ու գործառույթները և պատասխանատու է լիազորված բնագավառներում 

քաղաքականության մշակման ու իրականացման, տիրող իրավիճակի և 

հեռանկարային զարգացման ապահովման համար: 

13. Նախարարը հաշվետու է Արցախի Հանրապետության Նախագահին: 

14. Նախարարը` 

1) ղեկավարում է նախարարության ընթացիկ գործունեությունը, 

պատասխանատու է նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների 

իրականացման համար. 

2) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով 

նախատեսված գործունեության բնագավառին, նպատակներին և խնդիրներին 

համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի Հանրապետության 

Նախագահին և կառավարություն. 

3) օրենքով նախատեսված դեպքերում ընդունում է նորմատիվ, անհատական և 

ներքին իրավական ակտեր, տալիս ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս 

Արցախի Հանրապետության անունից, ինչպես նաև տալիս է Արցախի 
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Հանրապետության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև 

վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

4) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և 

դեպքերում պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարության 

համապատասխան աշխատողներին, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ կիրառում է 

խրախուսանքի և կարգապահական տույժի միջոցներ. 

5) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է իր խորհրդականներին, 

մամուլի քարտուղարին, ռեֆերենտներին ու օգնականներին. 

6) օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով շնորհում է Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանները, ինչպես 

նաև իջեցնում է դասային աստիճանը և զրկում դասային աստիճանից. 

7) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը և սույն կանոնադրությանը 

համապատասխան սահմանում է նախարարության աշխատակազմի 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասությունների սահմանները. 

8) սահմանում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև. 

9) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ 

նախատեսված իր լիազորությունների սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է 

ճանաչում նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի, նախարարության 

աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարների, ինչպես նաև 

նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների ղեկավարների՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրության 

պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները, հանձնարարագրերը, 

կարգադրությունները և ցուցումները. 

10) լսում և Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է 

ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի գործունեության մասին տարեկան 

հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, քննում դրանց գործունեության 

ստուգման արդյունքները, հաստատում նախարարության աշխատակազմի տարեկան 

պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը և ֆինանսական 

հաշվետվությունների արժանահավատության վերստուգման արդյունքները. 

11) վերահսկողություն է իրականացնում նախարարության աշխատակազմին 

ամրացված պետական սեփականության պահպանության նկատմամբ. 

12) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` 

կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության 

կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը. 

13) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` 

կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության համակարգի մեջ 

մտնող պետական մարմինների ու կազմակերպությունների կանոնադրությունները և 

կառուցվածքները. 

14) հաստատում է նախարարության հաստիքացուցակը և կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների գործառույթները. 

15) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է 

ներկայացնում նախարարության աշխատողների թիվը. 

16) կարող է կազմավորել խորհրդակցական մարմիններ, աշխատանքային 

խմբեր, հանձնաժողովներ. 

17) Ազգային ժողովում պետական բյուջեի մասին օրենքի և պետական բյուջեի 

կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին Ազգային 

ժողովի որոշման նախագծերի քննարկման ժամանակ Արցախի Հանրապետության 

Նախագահի լիազորությամբ իրականացնում է Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված գործառույթներ. 

18) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և 

ժամկետներում Ազգային ժողով տեղեկանք է ներկայացնում պետական բյուջեի 

կատարման ընթացքի մասին. 

19) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով, սույն կանոնադրությամբ և այլ 

իրավական ակտերով նախատեսված այլ լիազորություններ: 

15. Նախարարի բացակայության դեպքում նախարարի 

պարտականությունները կատարում է նախարարի առաջին տեղակալը, իսկ առաջին 

տեղակալի  բացակայության դեպքում՝ նախարարի հանձնարարությամբ 

տեղակալներից մեկը: 

16. Նախարարի տեղակալը` 
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1) համակարգում է նախարարության համակարգի աշխատանքները` 

նախարարությանը վերապահված քաղաքականության իրականացման` իրեն 

հանձնարարված բնագավառում. 

2) իր լիազորությունների սահմաններում համակարգում է նախարարության` 

իրեն հանձնարարված բնագավառներում քաղաքականության ապահովման համար 

անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումը նախարարության աշխատակազմի 

կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով՝ տալով 

ցուցումներ ու հանձնարարականներ. 

3) նախարարության նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան՝ 

իրականացնում է իրեն հանձնարարված բնագավառի՝ նախարարության համակարգի 

մարմիններին որոշակի հանձնարարականների և առաջադրանքների սահմանում, 

դրանց կատարման նկատմամբ վերահսկողություն. 

4) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է նախարարի մոտ 

քննարկվելիք հարցերի նախնական քննարկումները. 

5) համակարգում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարության 

համակարգի մարմինների կողմից իրականացվող աշխատանքների մասնագիտական 

ուսումնասիրությունները և աշխատանքների ընթացքի օպերատիվ վերլուծությունը. 

6) իր լիազորությունների սահմաններում համագործակցում է պետական 

կառավարման և այլ մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ. 

7) իրեն հանձնարարված բնագավառներում համակարգում է համապատաս-

խան զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքները. 

8) պարբերաբար նախարարին է ներկայացնում տեղեկատվություն իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ. 

9) ապահովում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարի 

հրամանների, հանձնարարականների ու ցուցումների կատարման նկատմամբ 

վերահսկողությունը և արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին. 

10) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է այլ գործառույթներ: 

17. Գլխավոր գանձապետն ի պաշտոնե հանդիսանում է նախարարի տեղակալ 

և իրականացնում է «Գանձապետական համակարգի մասին» օրենքով նախատեսված 

լիազորություններ: 

18. Նախարարն ունի խորհրդականներ, մամուլի քարտուղար, օգնականներ և 

ռեֆերենտներ, որոնց միջև սահմանում է պարտականությունների բաշխումը: 

  

5. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ 

 

19. Նախարարության աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը նախարարության 

(այդ թվում` դրա կազմում գործող տեսչությունների)՝ Արցախի Հանրապետության 

օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ վերապահված 

լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացման, ինչպես նաև 

քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նախարարության մասնակցության 

ապահովումն է: 

20. Նախարարության աշխատակազմն իրավաբանական անձի կարգավիճակ 

չունեցող պետական կառավարչական հիմնարկ է, որն Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, որպես պետական կառավարչական հիմնարկ, 

ենթակա է հաշվառման՝ իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի 

կողմից: Նախարարության աշխատակազմը գործում է Քաղաքացիական օրենսգրքի, 

«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» օրենքի, այլ օրենքների ու 

իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և 

սույն կանոնադրության հիման վրա: 

21. Նախարարության աշխատակազմը, նախարարությանը վերապահված 

իրավասության սահմաններում, Արցախի Հանրապետության անունից կարող է ձեռք 

բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կնքել 

գործարքներ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր, պատասխանող կամ երրորդ 

անձ: 

22. Նախարարության աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության 

զինանշանի պատկերով և իր անվանմամբ՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով 

կլոր կնիք, հարկ վճարողի հաշվառման համար, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և այլ 

անհատականացման միջոցներ: 

23. Նախարարության աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ: 

24. Նախարարության աշխատակազմը չի կարող իրականացնել 

ձեռնարկատիրական գործունեություն: Նախարարության աշխատակազմի կատարած 
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գործառնությունների և մատուցված ծառայությունների համար կարող է գանձվել 

միայն պետական տուրք՝ օրենքով սահմանված չափով և կարգով: Նախարարության 

լիազորությանը վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում վարկային և 

այլ հատուցելի պայմանագրերի կնքումը չի համարվում նախարարության 

աշխատակազմի ձեռնարկատիրական գործունեություն, եթե այդ 

գործառնություններից եկամուտներն անմիջականորեն չեն օգտագործվում 

նախարարության աշխատակազմի պահպանման կարիքների համար: 

25. Նախարարության աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն 

իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Նախարարության 

աշխատակազմի պահպանման կարիքների, ինչպես նաև նախարարության 

լիազորությանը վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները 

կատարվում են «Գնումների մասին» օրենքով նախատեսված կարգով: 

26. Նախարարության աշխատակազմի պարտավորությունների համար 

պատասխանատվությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունը: 

27. Նախարարության աշխատակազմի անվանումն է՝ «Արցախի Հանրապետու-

թյան ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմ» պետական 

կառավարչական հիմնարկ: 

  

6. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ 

  

28. Նախարարության աշխատակազմի գույքն օրենքով սահմանված կարգով 

ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից՝ աշխատակազմի 

տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը հանձնված (ամրացված), ինչպես 

նաև բյուջետային ծախսային ծրագրերի շրջանակներում Արցախի Հանրապետության 

անունից աշխատակազմի կնքած գործարքներով ձեռքբերված գույքից (ներառյալ 

գույքային իրավունքները), որը հաշվառվում է նրա հաշվեկշռում: Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշմամբ նախարարության աշխատակազմին 

կարող է վերապահվել նաև պետական բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի 

տիրապետման իրավասություն: 

29. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած 

ժամանակ հետ վերցնելու նախարարության աշխատակազմի գույքը: 

30. Նախարարության աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, այլ իրավական 

ակտերով և նախարարության կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում և 

կարգով, իր գործունեության նպատակներին ու գույքի նշանակությանը 

համապատասխան օգտագործելու, տնօրինելու և տիրապետելու իր գույքը: 

  

7. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

  

31. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքում ներառվում են նրա 

կառուցվածքային ստորաբաժանումները (վարչություններ, բաժիններ) և 

առանձնացված ստորաբաժանումները (տեսչություններ): 

32. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունները, նախարարի ներկայացմամբ, հաստատում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը: 

33. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումներն 

օրենքով, իսկ առանձին դեպքերում նաև Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

նախատեսված վերահսկողական գործառույթներ և պատասխանատվության միջոցներ 

կիրառող մարմիններ են: 

34. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումներն 

իրականացնում են նաև նախարարության աշխատակազմի առանձին գործառույթները 

կամ դրանց մի մասը և հանդես են գալիս Արցախի Հանրապետության անունից: 

35. Առանձնացված ստորաբաժանումներն իրավունք ունեն Արցախի 

Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային ու անձնական 

ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, դատարանում հանդես 

գալու որպես հայցվոր, պատասխանող կամ երրորդ անձ: 

36. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումերն 

ունեն Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և նախարարության 

աշխատակազմի ու իր` հայերեն անվանմամբ, նախարարության աշխատակազմի 

հարկ վճարողի հաշվառման համարով կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և այլ 

անհատականացման միջոցներ: 
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8. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  

37. Նախարարության աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում են 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը և նախարարը՝ օրենքով և սույն 

կանոնադրությամբ իրենց վերապահված իրավասությունների սահմաններում: 

38. Նախարարության աշխատակազմը ղեկավարում է նախարարության 

աշխատակազմի ղեկավարը, որը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքով սահմանված կարգով: 

39. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը` 

1) պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից ազատում նախարարի տեղակալներին. 

2) վերակազմակերպում և դադարեցնում է նախարարության աշխատակազմի 

գործունեությունը. 

3) հաստատում է նախարարության կանոնադրությունը և դրանում կատարվող 

փոփոխությունները. 

4) որոշում է նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և 

չափը. 

5) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը. 

6) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և 

օրենքներով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ: 

40. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, այլ իրավական 

ակտերով, նախարարի կողմից ընդունած իրավական ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում 

ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի ընթացիկ գործունեությունը և կրում 

պատասխանատվություն օրենքների, այլ իրավական ակտերի, Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշումների և նախարարի հրամանների, սույն 

կանոնադրության պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

41. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով սահմանված 

կարգով գույքային պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով պետությանը 

պատճառված գույքային վնասի համար: Նախարարության աշխատակազմի ղեկա-

վարի լիազորությունների դադարեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ պատճառված 

նյութական վնասը հատուցելու պարտականությունները չկատարելու համար: 

42. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը պարտավոր է չկատարել 

հիմնադրի, նախարարի՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող 

որոշումները, կարգադրությունները, հրամանները և հրահանգները: 

43. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի բացակայության կամ 

պաշտոնեական պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում 

նրան փոխարինում է նախարարության աշխատակիցներից մեկը՝ նախարարի 

հրամանով, քաղաքացիական ծառայության մասին Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

44. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը` 

1) առանց լիազորագրի` նախարարության իրավասության սահմաններում 

հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, 

կնքում քաղաքացիաիրավական գործարքներ, նախարարության լիազորությունների 

սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր, պատասխանող կամ 

երրորդ անձ, տալիս լիազորագրեր դատարանում գործը վարելու և դատավարական 

այլ գործողություններ իրականացնելու համար. 

2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով հիմնադրի և սույն կանոնադրությամբ 

սահմանված կարգով տնօրինում է աշխատակազմին ամրացված պետական գույքը, 

այդ թվում` ֆինանսական միջոցները. 

3) նախարարության իրավասության սահմաններում տալիս է Արցախի 

Հանրապետության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև 

վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

4) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների 

սահմաններում պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարության 

համապատասխան աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում խրախուսանքի և 

կարգապահական տույժի միջոցներ. 

5) ապահովում է աշխատակազմում Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությանը և այլ իրավական ակտերին համապատասխան անձնակազմի հետ 

կապված գործառույթների իրականացումը. 
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6) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով շնորհում է Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանները, ինչպես 

նաև իջեցնում է դասային աստիճանը և զրկում դասային աստիճանից. 

7) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված 

իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր 

կատարման ցուցումներ. 

8) նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության աշխատա-

կազմի տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, այդ թվում՝ 

ապահովում նախարարության աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառում 

վարելը, ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը, նախարարի 

հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի տարեկան 

պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը, տարեկան ֆինան-

սական հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, միջոցներ է ձեռնարկում 

ստուգումներով հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների վերացման համար. 

9) նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ նախարարության 

աշխատակազմի գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ. 

10) կազմակերպում է նախարարության առաջիկա տարվա բյուջետային 

ֆինանսավորման հայտի նախագծի նախապատրաստական աշխատանքները և 

ապահովում բյուջետային միջոցների ծախսերի կատարումը. 

11) կազմակերպում է նախարարությունում քննարկումների և 

խորհրդակցությունների անցկացումը. 

12) վերահսկում է նախարարության աշխատակազմի կողմից սահմանված 

ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը. 

13) նախարարի ստորագրությանն է ներկայացնում նախարարի հրամանները, 

ինչպես նաև կարգադրությունները. 

14) ապահովում է համագործակցությունն Արցախի Հանրապետության 

պետական իշխանության մարմինների աշխատակազմերի հետ. 

15) կազմակերպում է նախարարությունում գործավարության և տեխնիկական 

սպասարկման աշխատանքները. 

16) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

45. Նախարարության աշխատակազմի գլխավոր հաշվապահը ղեկավարում է 

նախարարության աշխատակազմի ֆինանսահաշվային բաժինը, գործում է նախարա-

րության աշխատակազմի ղեկավարի անմիջական ենթակայությամբ և իրականացնում 

«Գանձապետական համակարգի մասին» օրենքով վերապահված լիազորությունները: 

46. Նախարարության աշխատակազմի գլխավոր հաշվապահը պատասխանա-

տու է հաշվապահական հաշվառումը վարելու, նախարարության աշխատակազմի 

ֆինանսական, բյուջետային, հարկային, վիճակագրական, պարտադիր վճարների 

հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու համար: 

 

9. ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

47. Նախարարության աշխատակազմն Արցախի Հանրապետության օրենսդրու-

թյամբ սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և համապա-

տասխան մարմիններին ներկայացնում ֆինանսական, հարկային, պարտադիր 

վճարների մասին և վիճակագրական հաշվետվություններ, հաշվարկներ, 

հայտարարագրեր: 

48. Նախարարության աշխատակազմի գործունեության տարեկան ֆինան-

սական հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել վերստուգման 

(աուդիտի)` Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

  

10. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ 

  

49. Նախարարության աշխատակազմի վերակազմակերպման և դրա 

գործունեության դադարման կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով: 

 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2022 թվականի մարտի 9-ի N 223-Ն որոշման 

 

 

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ 

 ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

 

1. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ 

  

1. Վարչություններ 

Բյուջետային վարչություն 

Գնումների գործընթացի կարգավորման վարչություն 

 

2. Բաժիններ 

Սոցիալական ոլորտի ֆինանսավորման բաժին 

Արտադրական ոլորտի և համայնքների ֆինանսավորման բաժին 

Գործառնական բաժին 

Պետական պարտքի և պետական բյուջեի նկատմամբ պարտավորությունների 

կառավարման բաժին 

Տնտեսական ծրագրերի և մոնիթորինգի բաժին 

Ներդրումային քաղաքականության ու փոքր և միջին ձեռնարկատիրության 

զարգացման բաժին 

Որակի ենթակառուցվածքների և սակագների բաժին 

Մակրոտնտեսական վերլուծությունների և կանխատեսման բաժին 

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի մեթոդաբանության բաժին 

Ֆինանսական դիտարկումների բաժին 

Իրավաբանական բաժին 

Ֆինանսահաշվային բաժին 

Ընդհանուր բաժին 

Ցանցային կառավարման բաժին 

Ասկերանի տեղական գանձապետական բաժին 

Մարտակերտի տեղական գանձապետական բաժին 

Մարտունու տեղական գանձապետական բաժին 

Հադրութի տեղական գանձապետական բաժին 

Շուշիի տեղական գանձապետական բաժին 

Քաշաթաղի տեղական գանձապետական բաժին 

  

2. ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ 

 

Ֆինանսական վերահսկողության տեսչություն 

Շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանության տեսչություն 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

9 մարտի 2022թ.                                                              N 224-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ  

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 

ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 367-Ն 

ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հիմք  ընդունելով  «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» 

օրենքի 11-րդ և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ 

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

1) Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի 

նախարարության աշխատակազմի ֆինանսական վերահսկողության 

տեսչության կանոնադրությունը` համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի 

նախարարության աշխատակազմի ֆինանսական վերահսկողության 

տեսչության կառուցվածքը` համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախ Հանրապետության կառավարության 

2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Արցախի Հանրապետության ֆինանսների 

նախարարության աշխատակազմի ֆինանսական վերահսկողության 

տեսչության կանոնադրությունը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 705-Ն 

որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 367-Ն որոշումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2022 թվականի մարտի 9-ի N 224-Ն որոշման 

 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ  

ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ 

  

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 

աշխատակազմի ֆինանսական վերահսկողության տեսչությունը (այսուհետ` 

տեսչություն) Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի 

նախարարության (այսուհետ` նախարարություն) աշխատակազմի առանձնացված 

ստորաբաժանում է, որն իրականացնում է օրենքով նախարարությանը վերապահված 

վերահսկողական գործառույթներ: 

2. Տեսչությունն ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա գործունեությունը 

դադարեցվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: 

Տեսչությունը գործում է իր կանոնադրությանը համապատասխան, որը, Արցախի 

Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի (այսուհետ՝ նախարար) 

ներկայացմամբ, հաստատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

3. Տեսչության լիազորությունները սահմանվում են օրենքով, Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, կարգադրություններով, Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշումներով, ինչպես նաև Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: 

4. Տեսչությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությանը և այլ իրավական ակտերին համապատասխան: 

5. Տեսչությունն օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում 

իրավունք ունի Արցախի Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու 

գույքային ու անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, 

դատարանում հանդես գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

6. Տեսչությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և իր` 

հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ 

միջոցներ: 

  

2. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

  

7. Տեսչության նպատակները և խնդիրներն են` պետական մարմինների կողմից 

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման համար անհրաժեշտ 

ֆինանսական կարգապահության ապահովման նկատմամբ հսկողությունը: Նշված 

հսկողությունն իրականացնելու համար տեսչությունն ապահովում է պետական 

կառավարչական հիմնարկների, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների 

կողմից Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեից տրամադրված միջոցների, 

ինչպես նաև համայնքների՝ Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեից 

տրամադրված բյուջետային միջոցների նկատմամբ ֆինանսական, այդ թվում՝ 

ստուգումների միջոցով անհրաժեշտ վերահսկողության կազմակերպումը, 

իրականացումը և դրանցից բխող համապատասխան առաջարկությունների 

ներկայացումը, ինչպես նաև նախաքննության մարմինների ու դատարանի 

որոշումներով համապատասխան վերստուգումների կատարումը: 

 

3. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

  

8. Տեսչությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է հետևյալ 

գործառույթները` 

1) պետական կառավարչական հիմնարկների, ինչպես նաև 50 տոկոսից ավելի 

պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կողմից Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերի կատարման 
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իսկության, նպատակայնության և արդյունավետության ուղղությամբ հսկողության 

իրականացումը. 

2) բյուջետային եկամուտների հաշվարկման և գանձման նկատմամբ հսկողություն 

իրականացնող պետական մարմինների ու լիազորված իրավաբանական անձանց 

կողմից Արցախի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների ապահովման 

նկատմամբ հսկողության իրականացումը` բացառելով դրա շրջանակներում հարկեր, 

տուրքեր, պարտադիր այլ վճարներ, վարձակալական վճարներ, տոկոսներ ու 

վարչական տուգանքներ վճարողների և հարկային գործակալների մոտ ստուգումները. 

3) պետական և տարածքային կառավարման մարմինների ու համայնքների 

կողմից Արցախի Հանրապետության պետական և համայնքային բյուջեների 

կատարման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների` ներառյալ պետական պատվերի 

տեղադրման (գնումների գործընթացի) ճշտության և օրինականության նկատմամբ 

հսկողության իրականացումը. 

4) պետական մարմինների կողմից Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջեից, ինչպես նաև հանրապետական նպատակային հատուկ ֆոնդերից և 

պետական այլ աղբյուրներից առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպություններին 

(անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից) տրամադրվող հատկացումների, 

վարկային միջոցների, փոխառությունների և նվիրատվությունների արդյունավետ և 

նպատակային օգտագործման ուղղությամբ հսկողության իրականացումը, ինչպես նաև 

պետական կառավարչական հիմնարկների, պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների ֆինանսական գործունեության նկատմամբ 

վերստուգումների (աուդիտ) կամ ստուգումների իրականացումը. 

5) պետական կառավարչական հիմնարկների արտաբյուջետային միջոցների 

գոյացման և օգտագործման վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության օրենսդրության 

պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացումը. 

6) Արցախի Հանրապետությանը տրամադրված ապրանքային վարկերի և 

դրամաշնորհների (գրանտների) դրամայնացման հաշվառման և դրա հետ կապված 

գործառույթների ճշտության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը. 

7) ծրագրի իրականացման գրասենյակների ֆինանսատնտեսական 

գործունեության ստուգումների իրականացումը, ծախսերի նախահաշվի, գնումների 

պլանի պահպանման, ինչպես նաև ծրագրի իրականացման ընթացքում պետական 

միջոցների նպատակային օգտագործման ու հաշվառման նկատմամբ 

վերահսկողության իրականացումը. 

8) Քրեական դատավարության օրենսգրքին համապատասխան նախաքննության 

կամ հետաքննության մարմնի որոշումներով, ինչպես նաև Քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքին համապատասխան դատարանի որոշումներով 

նշանակված ստուգումների (վերստուգումների) կատարումը. 

9) օրենքով Արցախի Հանրապետության կառավարությանը վերապահված 

լիազորությունների շրջանակներում՝ համայնքներում ֆինանսական ստուգումների 

իրականացումը, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջեից տրամադրվող հատկացումների հաշվարկման 

համար ներկայացվող տվյալների արժանահավատության պարզումը. 

10) պետական սեփականություն հանդիսացող՝ բաժնեմաս ունեցող 

ընկերություններում Արցախի Հանրապետության պետական սեփականություն 

հանդիսացող բաժնետոմսին համապատասխանող շահութաբաժինների ճիշտ 

հաշվարկման և Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե վճարման գործընթացի 

նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը. 

11) պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների 

լուծարման դեպքերում համապատասխան լիազոր մարմնի պահանջով ֆինանսական 

ստուգումների իրականացումը. 

12) բռնագրավված, հօգուտ պետության տիրազուրկ ճանաչված և ժառանգության 

իրավունքով պետությանն անցած նյութական ու դրամական արժեքներն օգտագոր-

ծելու և դրանք հանձնելու, հաշվառելու և ոչնչացնելու աշխատանքների նկատմամբ 

վերահսկողության իրականացումը. 

13) Արցախի Հանրապետության Նախագահի և նախարարի հանձնարարա-

կանների, ինչպես նաև քաղաքացիների, կազմակերպությունների և հիմնարկների 

նամակների, առաջարկների, դիմումների և գանգատների հիման վրա ստուգումների, 

վերստուգումների և ուսումնասիրությունների իրականացումը. 

14) ստուգումների և վերստուգումների արդյունքների ամփոփման և 

վերլուծության, թույլ տրված խախտումների բնույթին համապատասխան 
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դասակարգման, խախտումներ ծնող պատճառների ուսումնասիրության հիման վրա 

համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնելը. 

15) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

հսկողության տարեկան ծրագրի մշակումը, ստուգման նյութերի ամփոփումը և 

Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացվող հաշվետվությունները 

կազմելն ու ներկայացնելը նախարարին. 

16) տեսչության գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի 

նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, ինչպես նաև դրանց 

վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցների մշակման գործընթացին 

մասնակցությունը: 

  

4. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  

9. Տեսչությունը կառավարում է նախարարը: Տեսչության անմիջական 

ղեկավարումն իրականացնում է տեսչության պետը, որը պաշտոնի նշանակվում և 

պաշտոնից ազատվում է «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքին 

համապատասխան: 

10. Տեսչության պետն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքներով, 

նախարարության և սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերով և 

Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: 

11. Տեսչության պետը պատասխանատու է նախարարության լիազորությունների 

շրջանակում վերահսկողական գործառույթների իրականացման և 

պատասխանատվության միջոցների կիրառման, ինչպես նաև դրանց՝ օրենքներին և 

այլ իրավական ակտերին համապատասխանության համար: 

12. Տեսչության պետը հաշվետու է նախարարին, իսկ քաղաքացիական 

ծառայության մասին Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված 

դեպքերում` նաև նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին: 

13. Տեսչության պետը` 

1) ղեկավարում է տեսչության ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է 

տեսչության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար. 

2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված 

գործունեության բնագավառի, նպատակների ու խնդիրների վերաբերյալ 

առաջարկություններ է ներկայացնում նախարարին. 

3) իր իրավասության սահմաններում արձակում է կարգադրություններ և տալիս 

ցուցումներ ու հանձնարարագրեր, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Արցախի 

Հանրապետության և տեսչության անունից, ինչպես նաև տալիս է տեսչության անունից 

հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով 

լիազորագրեր. 

4) իր իրավասության սահմաններում նախարարին կամ նախարարության 

աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է առաջարկություններ տեսչության 

աշխատողների նկատմամբ խրախուսանքի կամ կարգապահական տույժի միջոցների 

կիրառման վերաբերյալ. 

5) նախարարին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն տեսչության 

կողմից իրականացվող աշխատանքների ընթացքի մասին. 

6) ապահովում է նախարարի հրամանների և ցուցումների, 

հանձնարարականների ու առաջադրանքների կատարումը և արդյունքների մասին 

տեղեկացնում նախարարին. 

7) նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ տեսչության կառուցվածքի 

և աշխատողների թվի վերաբերյալ. 

8) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական 

կառավարման, տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների հետ. 

9) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ։ 

14. Տեսչության պետի բացակայության կամ պաշտոնեական պարտականու-

թյունների կատարման անհնարինության դեպքում նրան փոխարինում է տեղակալը: 

 

5. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

  

15. Օրենքով, այլ իրավական ակտերով, նախարարության կանոնադրությամբ և 

սույն կանոնադրությամբ տեսչությանը վերապահված լիազորությունների լիարժեք և 
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արդյունավետ իրականացումը, ինչպես նաև քաղաքացիական իրավահարաբերու-

թյուններին նրա մասնակցությունն ապահովում է նախարարության աշխատակազմը: 

16. Տեսչության աշխատողները քաղաքացիական ծառայողներ են: 

17. Տեսչության 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 

 

 

 

Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2022 թվականի մարտի 9-ի N  224-Ն որոշման 

 

 

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ 

 ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ 

  

 

1. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ 

  

Ֆինանսական վերահսկողության 1-ին բաժին 

Ֆինանսական վերահսկողության 2-րդ բաժին 

Ֆինանսական վերահսկողության 3-րդ բաժին 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

9 մարտի 2022թ.                                                              N 225-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ  

ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇՈՒԿԱՅԻ  

ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

Հիմք ընդունելով «Պետական  կառավարչական հիմնարկների մասին» 

օրենքի 11-րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը          

ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Հաստատել Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի 

նախարարության աշխատակազմի շուկայի և սպառողների շահերի 

պաշտպանության տեսչության կանոնադրությունը` 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 մարտի 9-ի N 225-Ն որոշման 

 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ  

ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 

աշխատակազմի շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանության տեսչությունը 

(այսուհետ` տեսչություն) Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի 

նախարարության (այսուհետ` նախարարություն)  աշխատակազմի առանձնացված 

ստորաբաժանում է, որն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

նախարարությանը վերապահված ոչ պարենային արտադրանքների, ապրանքների 

(աշխատանքների, ծառայությունների, բացառությամբ հանրային սննդի 

կազմակերպություններում մատուցվող ծառայությունների) տեխնիկական 

կանոնակարգերով և ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված 

պահանջների պահպանման, թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք մետաղներից 

պատրաստված իրերի մասնագիտացված, այդ թվում` մանրածախ առուվաճառքի և 

դրանցով գործարքների իրականացման, համապատասխանության գնահատման և 

չափումների միասնականության ապահովման, սպառողների իրավունքների 

պաշտպանության բնագավառներում իրականացնում է վերահսկողական 

գործառույթներ և կիրառում պատասխանատվության միջոցներ` հանդես գալով 

Արցախի Հանրապետության անունից: 

2. Տեսչությունն ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա գործունեությունը 

դադարեցվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: 

Տեսչությունը գործում է իր կանոնադրության համաձայն, որը հաստատում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը: 

3. Տեսչության լիազորությունները սահմանվում են օրենքով, Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, կարգադրություններով, Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշումներով, ինչպես նաև Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: 

4. Տեսչությունն իր գործունեությունը կազմակերպում և իրականացնում է 

աշխատանքային ծրագրերով: 

5. Տեսչությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան: 

6. Տեսչությունն օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով նախատեսված 

դեպքերում իրավունք ունի Արցախի Հանրապետության անունից ձեռք բերել և 

իրականացնել գույքային ու անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտակա-

նություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

7. Տեսչությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և իր՝ 

հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ ու անհատականացման այլ 

միջոցներ: 

  

2. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

  

8. Տեսչության նպատակները և խնդիրներն են՝ 

1) ոչ պարենային արտադրանքների, ապրանքների (աշխատանքների, 

ծառայությունների` բացառությամբ հանրային սննդի կազմակերպություններում 

մատուցվող ծառայությունների) անվտանգության ապահովումը. 

2) սպառողների իրավունքների պաշտպանությունը. 

3) տեխնիկական կանոնակարգերով և ստանդարտացման նորմատիվ փաստա-

թղթերով սահմանված պահանջների խախտումների կանխարգելումը և վերացումը. 

4) պետական չափագիտական վերահսկողության ոլորտում չափագիտական 

կանոնների և նորմերի խախտումների բացահայտումը և դրանց կանխարգելումը և 

վերացումը, չափումների ոչ հավաստի արդյունքների բացասական հետևանքներից 

սպառողների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը: 
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3. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

  

9. Տեսչությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է 

հետևյալ գործառույթները` 

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

օգտահանելու, ինչպես նաև ծառայություններ (բացառությամբ հանրային սննդի 

կազմակերպություններում մատուցվող ծառայությունների) մատուցելու, 

աշխատանքներ կատարելու փուլերում տեխնիկական կանոնակարգերով և 

ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված պահանջների 

պահպանման նկատմամբ պետական վերահսկողության իրականացում. 

2) պետական չափագիտական վերահսկողության ոլորտներում չափման 

միջոցների արտադրության, տեղակայման, շահագործման, պահպանման և նորոգման, 

չափումների կատարման մեթոդիկաների, էտալոնների և աշխատանքային չափման 

միջոցների վիճակի, կիրառման և չափագիտական կանոնների ու նորմերի 

պահպանման, ինչպես նաև իրացվող փաթեթավորված, չափածրարված ապրանքների 

նկատմամբ պետական չափագիտական վերահսկողության իրականացում. 

3) շուկայում իրականացվող ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների 

հիման վրա ռիսկային ոչ պարենային արտադրանքների, ապրանքների (աշխատանք-

ների, ծառայությունների, բացառությամբ հանրային սննդի կազմակերպություններում 

մատուցվող ծառայությունների) վերաբերյալ տվյալները տեղեկատվական բազայում 

հավաքագրում, մշակում, ամփոփում, հանրության իրազեկում. 

4) ոչ պարենային արտադրանքների, ապրանքների (աշխատանքների, 

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

վրա վնասակար ազդեցության դիտարկումների (մոնիթորինգ), ուսումնասիրություն-

ների և ստուգումների իրականացում. 

5) սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում վերահսկողության 

իրավասություններ ունեցող պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավար-

ման մարմինների կողմից հայտնաբերված ռիսկային ոչ պարենային արտադրանքների, 

ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների, բացառությամբ հանրային սննդի 

կազմակերպություններում մատուցվող ծառայությունների) վերաբերյալ տվյալների 

ստացում. 

6) Արցախի Հանրապետությունում արտադրվող, ներմուծվող և իրացվող 

ապրանքների մասին սպառողներին պատշաճ, ստույգ տեղեկատվության 

տրամադրման նկատմամբ պետական վերահսկողության իրականացում. 

7) ոչ պարենային արտադրանքների, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայու-

թյունների, բացառությամբ հանրային սննդի կազմակերպություններում մատուցվող 

ծառայությունների) տեխնիկական կանոնակարգերով և ստանդարտացման նորմատիվ 

փաստաթղթերով սահմանված պահանջների պահպանման, օրենսդրական 

չափագիտության, ինչպես նաև սպառողների իրավունքների պաշտպանության 

բնագավառներում խախտում թույլ տված տնտեսավարող սուբյեկտների նկատմամբ 

համապատասխան պատասխանատվության միջոցների, այդ թվում` վարչական 

պատասխանատվության կիրառում. 

8) թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի 

մասնագիտացված, այդ թվում` մանրածախ առուվաճառքի տարածքներում թանկար-

ժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգի և հարգադրոշմի համապատասխա-

նության, ինչպես նաև «Թանկարժեք մետաղների մասին» օրենքով սահմանված 

պահանջների ու պայմանների պահպանման նկատմամբ վերահսկողության 

իրականացում. 

9) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում 

տնտեսավարող սուբյեկտներից հաշվետվությունների, տեղեկությունների ընդունում և 

ամփոփում. 

10) սպառողների անորոշ շրջանակի իրավունքների խախտումներին ուղղված 

ուսումնասիրությունների իրականացում, տվյալների հավաքագրում, դրանց հիման 

վրա կայացված վերլուծությունների արդյունքների հրապարակում և օրենսդրությամբ 

վերապահված իրավասությունների շրջանակներում միջոցառումների իրականացում. 

11) շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանության ոլորտին առնչվող 

իրավական ակտերի նախագծերի մշակում. 
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12) Արցախի Հանրապետության կառավարությունից, նախարարություններից և 

այլ մարմիններից ստացված օրենքների, իրավական այլ ակտերի նախագծերի 

վերաբերյալ կարծիքների տրամադրում. 

13) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն վերապահված այլ 

լիազորությունների իրականացում: 

  

4. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  

10. Տեսչությունը կառավարում է նախարարը: Տեսչության անմիջական 

ղեկավարումն իրականացնում է տեսչության պետը, որը պաշտոնի նշանակվում և 

պաշտոնից ազատվում է «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքով 

սահմանված կարգով: 

11. Տեսչության պետն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքներով, 

նախարարության և սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերով և 

Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: 

12. Տեսչության պետը պատասխանատու է շուկայում ոչ պարենային 

ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների, բացառությամբ հանրային սննդի 

կազմակերպություններում մատուցվող ծառայությունների) համապատասխանության 

հավաստման, չափումների միասնականության ապահովման և սպառողների 

իրավունքների պաշտպանության բնագավառներում վերահսկողական 

գործառույթների իրականացման, ինչպես նաև դրանց՝ օրենքներին և այլ իրավական 

ակտերին համապատասխանության համար: 

13. Տեսչության պետը հաշվետու է նախարարին, իսկ «Քաղաքացիական 

ծառայության մասին» օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ նաև նախարարության 

աշխատակազմի ղեկավարին: 

14. Տեսչության պետը` 

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

տեսչության ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է տեսչության առջև 

դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար. 

2) կատարում է նախարարության կողմից վարվող քաղաքականության մասով՝ 

նախարարի, իսկ քաղաքացիական ծառայության ղեկավարման և կազմակերպման 

մասով՝ նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարականները. 

3) ապահովում է նախարարի հրամանների և ցուցումների, հանձնարարա-

կանների և առաջադրանքների կատարումը և արդյունքների մասին տեղեկացնում է 

նախարարին. 

4) ներկայացնում է առաջարկություններ նախարարին՝ տեսչության առջև 

դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար օրենքով, այլ 

իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված գործունեության 

բնագավառի, նպատակների ու խնդիրների վերաբերյալ. 

5) իր իրավասության սահմաններում տեսչության աշխատողներին տալիս է 

համապատասխան հանձնարարականներ և ցուցումներ. 

6) իր իրավասության սահմաններում նախարարության աշխատակազմի 

ղեկավարին ներկայացնում է առաջարկություններ տեսչության աշխատողների 

նկատմամբ խրախուսանքի կամ կարգապահական տույժի միջոցների կիրառման 

վերաբերյալ. 

7) իր լիազորությունների սահմաններում համագործակցում է պետական 

կառավարման, տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների հետ. 

8) նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ տեսչության 

կառուցվածքի և աշխատողների թվի, ինչպես նաև տեսչության խորհրդակցական 

մարմիններ ստեղծելու վերաբերյալ. 

9) նախարարին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն տեսչության 

կողմից իրականացվող աշխատանքների ընթացքի մասին. 

10) նախարարության և սույն կանոնադրության համապատասխան սահմանում 

է տեսչության աշխատողների իրավասությունները. 

11) լսում է տեսչության աշխատողների գործունեության մասին 

հաշվետվությունները, քննարկում դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները. 

12) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` իր 

իրավասության սահմաններում և օրենքով նախատեսված դեպքերում կիրառում է 

պատասխանատվության միջոցներ. 
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13) պատասխանատվություն է կրում օրենքների, այլ իրավական ակտերի 

պահանջները, իրեն վերապահված լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ 

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

տրված հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար. 

14) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

15. Տեսչության պետի բացակայության կամ պաշտոնեական պարտականու-

թյունների կատարման ժամանակավոր անհնարինության հարցը կարգավորվում է 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքին համապատասխան: 

  

5. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

  

16. Օրենքով, այլ իրավական ակտերով, նախարարության և սույն 

կանոնադրությամբ տեսչությանը վերապահված լիազորությունների լիարժեք և 

արդյունավետ իրականացումը, ինչպես նաև քաղաքացիական իրավահարաբերու-

թյուններին նրա մասնակցությունն ապահովում է նախարարության աշխատակազմը: 

17. Տեսչության աշխատողները քաղաքացիական ծառայողներ են: 

18. Տեսչության վերակազմակերպման ու նրա գործունեության դադարեցման 

կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով և այլ իրավական ակտերով: 

 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

9 մարտի 2022թ.                                                              N 226-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 781-Ն 

ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
  

Հիմք  ընդունելով  «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» 

օրենքի 11-րդ և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ 

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

1) Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության 

կանոնադրությունը՝ համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության 

աշխատակազմի կառուցվածքը՝ համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի «Արցախի 

Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարության 

կանոնադրությունը, աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 16-ի 

N 63 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 781-Ն որոշումը:  

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2022 թվականի մարտի 9-ի N 226-Ն որոշման 

 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1.  Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը 

(այսուհետ՝ նախարարություն) գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, 

որը մշակում և իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենքներով, 

իրավական այլ ակտերով և սույն կանոնադրությամբ իր իրավասությանը 

վերապահված բնագավառներում Արցախի Հանրապետության կառավարության 

քաղաքականությունը: 

2.  Նախարարությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և լուծարվում է 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով: 

3.  Նախարարությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությանը, Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերին և իրավական այլ ակտերին համապատասխան և դրանցով իրեն 

վերապահված լիազորությունների շրջանակներում: 

4.  Նախարարությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի 

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

անհատականացման այլ միջոցներ: Նախարարությունը կարող է ունենալ Արցախի 

Հանրապետության զինանշանի պատկերով իր անվանմամբ հայերեն և այլ լեզվով կլոր 

կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ: 

5. Նախարարությունն իր համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և 

կազմակերպությունների նկատմամբ վերադաս մարմին է: 

6. Նախարարության համակարգը կազմված է նախարարից, նախարարի 

տեղակալներից, խորհրդականներից, օգնականներից, նախարարության աշխատա-

կազմից, տարածքային ստորաբաժանումներից, նախարարության կառավարման 

ոլորտում գործող պետական մարմիններից, ինչպես նաև նախարարության 

ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից: 

7.  Նախարարության նպատակները և խնդիրներն են` 

1) ագրոպարենային ոլորտում Արցախի Հանրապետության կառավարության 

տնտեսական քաղաքականության մշակումը և իրականացումը, 

2) գիտատեխնիկական միասնական քաղաքականության հիման վրա Արցախի 

Հանրապետության գյուղատնտեսության ներուժի առավելագույնս օգտագործման 

միջոցով գյուղատնտեսության զարգացման, գյուղատնտեսական գործունեության 

արդյունավետության բարձրացման ապահովումը, 

3) ագրոպարենային ոլորտում կատարվող գործընթացների համալիր 

վերլուծությունների, համապատասխան կանխատեսումների հիման վրա ագրարային 

և ինվեստիցիոն քաղաքականության հիմնադրույթների, հայեցակարգերի, ծրագրերի 

մշակումն ու իրականացումը, շուկայական հարաբերությունների ձևավորման և 

համապատասխան ենթակառուցվածքների զարգացման գործընթացին աջակցելը, 

4) տեղական արտադրողների մարքեթինգային գործունեության իրականաց-

մանն աջակցության ապահովումը և գյուղատնտեսական մթերքների ու հումքի 

արտահանման խթանումը, 

5) օրենքով սահմանված կարգով գյուղատնտեսական տեխնիկայի տեսչական 

գործունեության իրականացման ապահովումը,  

6) կոոպերացիայի զարգացման ու ընդլայնման ապահովումը, 

7) ագրովերամշակող արդյունաբերության զարգացման ու ընդլայնման 

ապահովումը, 

8) սննդի շղթայի (արտադրության և շրջանառության փուլեր) բոլոր փուլերում 

վտանգի վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի (ՎՎՀԿԿ) համակարգի 

ներդրման գործընթացի աջակցության ապահովումը, 

9) գյուղատնտեսական գործունեության իրականացման լիցենզիաների և (կամ) 

արտոնագրերի տրամադրման ապահովումը, 
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10) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեից հատկացված միջոցների 

նպատակային ու արդյունավետ օգտագործման ապահովումը, 

11) նախարարության համակարգի զորահավաքային նախապատրաստության, 

զորահավաքի և քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների պլանավորման 

և իրականացման ապահովումը, 

12) սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության, բուսասանիտարիայի 

բնագավառներում պետական քաղաքականության մշակումը և իրականացումը: 

8. Նախարարության անվանումն է՝ 

հայերեն՝ Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն, 

ռուսերեն՝ Министерство сельского хозяйства Республики Арцах, 

անգլերեն՝ Ministry of agriculture of the Republic of Artsakh:  

9. Նախարարության գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապետություն, քաղաք 

Ստեփանակերտ, Թումանյան 115: 

 
2. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ  

 

10. Նախարարությունն իր նպատակների և խնդիրների իրագործման համար 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է 

հետևյալ գործառույթները՝ 

1) ագրոպարենային ոլորտում ձեռնարկատիրական գործունեությանը 

նպաստող ծրագրերի մշակում և իրականացման մոնիթորինգ, 

2) Արցախի Հանրապետության ագրարային ու պարենային ապահովության 

ծրագրերի մշակում և իրականացման մոնիթորինգ, 

3) գյուղատնտեսության բնագավառում միջպետական համագործակցության 

ծրագրերի մշակում և դրանց իրականացման մոնիթորինգ, 

4) ոլորտում համապատասխան վարչական վիճակագրական հաշվետվու-

թյունների ձևերի հաստատում և հավաքագրված տվյալների ու տեղեկությունների 

հիման վրա վարչական վիճակագրական ռեգիստրների վարում, 

5) գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնող սուբյեկտների 

աջակցության ծրագրերի մշակում և իրականացման մոնիթորինգ, 

6) գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սերմնաբուծության աջակցության, 

բույսերի, բուսական արտադրանքի ու կարգավորող առարկաների կարանտին 

հիվանդությունների ու առավել վնասակար օրգանիզմների դեմ պայքարի 

միջոցառումների ծրագրերի մշակում և իրականացման մոնիթորինգ (բացառությամբ 

տեսչական գործառույթների), 

7) կենդանիների տոհմային գործի զարգացման, անասնաբուժության ու 

հակաանասնահամաճարակային միջոցառումների ծրագրերի մշակում և 

իրականացման մոնիթորինգ (բացառությամբ տեսչական գործառույթների), 

8) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` Արցախի 

Հանրապետության գյուղատնտեսական նշանակության հողերի օգտագործման 

արդյունավետության բարձրացման ծրագրերի մշակում և իրականացման 

մոնիթորինգ, 

9) ոլորտում կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման և վերաորակա-

վորման մասնագիտական պահանջարկի ծրագրում, քաղաքականության ու ծրագրերի 

մշակում և իրականացման մոնիթորինգ, 

10) ոլորտում գիտատեխնիկական քաղաքականության և առաջադիմական 

տեխնոլոգիաների ներդրման, ինովացիոն ծրագրերի մշակում և իրականացման 

մոնիթորինգ, 

11) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

պետական գնումների գործընթացի կազմակերպում, 

12) բնագավառին առնչվող հարցերի վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերի 

(համաձայնագրերի) մշակման ու քննարկման գործընթացներին` սահմանված կարգով 

մասնակցություն, 

13) բնագավառին առնչվող օրենսդրական ակտերի նախագծերի մշակում, 

ինչպես նաև օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում բնագավառը կարգավորող 

իրավական այլ ակտերի մշակում և հաստատում, 

14) իր ենթակայության կազմակերպություններին ամրացված պետական 

սեփականության օգտագործման և պահպանության նկատմամբ վերահսկողություն, 

իսկ հիմնադրի որոշմամբ կամ կազմակերպության կանոնադրությամբ նախատեսված 
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դեպքերում` գույքի օտարման կամ վարձակալության հանձնման համար 

համաձայնության տրամադրում, 

15) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

բաժնետիրական ընկերություններում` պետական սեփականություն հանդիսացող 

բաժնետոմսերի կառավարում, 

16) նախարարության տեղեկատվական քաղաքականության և հասարակայ-

նության հետ կապերի կազմակերպում ու իրականացում: 

 

3. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

11. Նախարարությունը գլխավորում և նախարարության համակարգի մեջ 

մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների գործունեությունը 

կառավարում է Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարը 

(այսուհետ՝ նախարար), որը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և հաշվետու է 

Արցախի Հանրապետության Նախագահին: Նախարարն ունի տեղակալներ, որոնց 

պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը: 

12. Նախարարն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ, Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերով և իրավական այլ ակտերով: 

13. Նախարարն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

իրեն վերապահված գործառույթները և պատասխանատու է լիազորված բնագավառ-

ներում քաղաքականության մշակման ու իրականացման, տիրող իրավիճակի 

գնահատման և վերլուծության, հեռանկարային զարգացման ապահովման համար: 

14. Նախարարը՝ 

1) իր իրավասության սահմաններում ընդունում և օրենքով սահմանված 

կարգով հրապարակում է ենթաօրենսդրական իրավական ակտեր. 

2) ղեկավարում, համակարգում և վերահսկում է նախարարության և նախարա-

րության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների 

ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է նախարարության առջև դրված 

խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար. 

3) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և իրավական այլ ակտերով 

սահմանված գործունեության բնագավառների, նպատակների ու խնդիրների 

վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի 

Հանրապետության Նախագահին և կառավարությանը. 

4) իրականացնում է նախարարության աշխատակազմի կառավարումը` 

օրենքով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված իրավասությունների 

սահմաններում. 

5) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ և տալիս 

ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության կամ 

նախարարության անունից, ինչպես նաև տալիս է Արցախի Հանրապետության կամ 

նախարարության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև 

վերալիազորման իրավունքով. 

6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և 

դեպքերում պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարության 

համակարգի աշխատողներին, նշանակումներ է կատարում նախարարության 

քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ 

կիրառում է խրախուսանքի և կարգապահական տույժի միջոցներ. 

7) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը և սույն կանոնադրությանը 

համապատասխան սահմանում է նախարարության աշխատակազմի 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասության սահմանները. 

8) տրամադրում է արձակուրդ նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին. 

9) կատարում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև. 

10) կարող է կազմավորել աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ. 

11) հաստատում է նախարարության կառավարման ոլորտում գործող 

պետական մարմինների տարեկան գործունեության ծրագրերը. 

12) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների 

սահմաններում նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական 

մարմինների ղեկավարներին տալիս է պարտադիր կատարման ենթակա 

հանձնարարականներ և հսկում է դրանց կատարման ընթացքը. 
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13) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և իրավական այլ ակտերով 

նախատեսված իր լիազորության սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է 

ճանաչում նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի, նախարարության 

աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարների, ինչպես նաև 

նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների ղեկավարների` Արցախի Հանրապետության օրենսդրության 

պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները, հանձնարարագրերը, 

կարգադրությունները և ցուցումները.   

14) լսում և Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է 

ներկայացնում նախարարության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և 

կազմակերպությունների գործունեության մասին տարեկան հաշվետվություններն ու 

տարեկան հաշվեկշիռը, քննում է դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները, 

հաստատում նախարարության մարմինների տարեկան պահպանման ծախսերի 

նախահաշիվը, դրա կատարողականը և ֆինանսական հաշվետվությունների 

արժանահավատության վերստուգման արդյունքները. 

15) վերահսկողություն է իրականացնում նախարարության  կողմից պետական 

գույքի տնօրինման, տիրապետման և օգտագործման, աշխատակազմին ամրացված 

պետական սեփականության պահպանության նկատմամբ. 

16) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան՝ 

կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության և 

նախարարության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և 

կազմակերպությունների կանոնադրությունները և կառուցվածքները. 

17) Արցախի  Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է 

ներկայացնում նախարարության համակարգի աշխատողների թիվը. 

18) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

շնորհում է Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային 

աստիճաններ, հատուկ կոչումներ. 

19) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

նախարարության համակարգի աշխատողներին ներկայացնում է Արցախի 

Հանրապետության պետական պարգևներով պարգևատրման. 

20) ստեղծում է խորհրդակցական մարմիններ. 

21) իր լիազորության  սահմաններում հիմնում է պարգևներ. 

22) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում 

համաձայնություն է տալիս նախարարության համակարգի պետական մարմինների 

պաշտոններում նշանակումներ կատարելու համար. 

23) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և իրավական այլ ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

15. Նախարարի բացակայության դեպքում նրա պարտականությունները 

կատարում է նախարարի հանձնարարությամբ, նախարարի տեղակալներից մեկը: 

16. Նախարարի տեղակալը՝ 

1) համակարգում է նախարարության համակարգի աշխատանքները՝ 

նախարարությանը վերապահված քաղաքականության իրականացման իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում. 

2) իր լիազորության սահմաններում համակարգում է նախարարության՝ իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում քաղաքականության ապահովման համար 

անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումը՝ նախարարության համակարգի 

պետական մարմինների և նախարարության կառավարման ոլորտում գործող 

կազմակերպությունների աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված 

ստորաբաժանումների միջոցով տալով ցուցումներ ու հանձնարարականներ. 

3) նախարարության նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան՝ իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում նախարարության համակարգի մարմիններին 

տալիս է հանձնարարականներ և առաջադրանքներ, վերահսկողություն իրականա-

ցնում դրանց կատարման նկատմամբ.  

4) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է նախարարի մոտ 

քննարկվելիք հարցերի նախնական քննարկումները. 

5) համակարգում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարու-

թյան համակարգի մարմինների կողմից իրականացվող աշխատանքների 

մասնագիտական ուսումնասիրությունները և աշխատանքների ընթացքի օպերատիվ 

վերլուծությունը. 
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6) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական 

կառավարման և այլ մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ. 

7) իրեն հանձնարարված բնագավառներում համակարգում է համապա-

տասխան զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքները. 

8) նախարարին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ. 

9) ապահովում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարի 

հրամանների ու ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը և 

արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին. 

10) նախարարին և աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է 

առաջարկություններ նրանց վերաբերող հարցերի մասին. 

11) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է այլ գործառույթներ. 

12) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և 

իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ լիազորություններ: 

17. Նախարարության առջև դրված խնդիրներն ու գործառույթներն արդյու-

նավետ իրականացնելու նպատակով նախարարին կից ստեղծվում է կոլեգիա, որը`  

1) օժանդակում է նախարարության գործունեության ռազմավարական 

պլանավորման, քաղաքական որոշումների կայացման, միջոցառումների ծրագրերի 

մշակման գործընթացներին. 

2) նպաստում է ռազմավարական ծրագրերի իրականացմանը, գնահատմանը և 

այդ գործընթացներին քաղաքացիական հասարակության մասնակցությանը. 

3) մշակում և ներկայացնում է նախարարության կառավարման արդյունավե-

տության բարձրացման վերաբերյալ առաջարկություններ:  

 

4. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ  

 

18. Նախարարության աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը նախարարության 

(այդ թվում՝ նրա կազմում գործող տեսչության)՝ օրենքներով, իրավական այլ ակտերով 

և սույն կանոնադրությամբ վերապահված լիազորությունների լիարժեք ու 

արդյունավետ իրականացման, ինչպես նաև քաղաքացիական իրավահարաբերու-

թյուններին նախարարության մասնակցության ապահովումն է: 

19. Նախարարության աշխատակազմն իրավաբանական անձի կարգավիճակ 

չունեցող պետական կառավարչական հիմնարկ է, որը  Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, որպես պետական կառավարչական հիմնարկ, 

ենթակա է հաշվառման իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի 

կողմից: 

20. Նախարարության աշխատակազմը գործում է Քաղաքացիական օրենսգրքի, 

«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» օրենքի, այլ օրենքների ու 

իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և 

սույն կանոնադրության հիման վրա: 

21. Նախարարության աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, 

ամրացված գույք, իր իրավասության սահմաններում Արցախի Հանրապետության 

անունից կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային 

իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես 

հայցվոր կամ պատասխանող: 

22. Նախարարության աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության 

զինանշանի պատկերով և իր հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, 

խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ: 

23. Նախարարության աշխատակազմը չի կարող իրականացնել 

ձեռնարկատիրական գործունեություն: Նախարարության աշխատակազմի կատարած 

գործառույթների և մատուցած ծառայությունների դիմաց կարող է գանձվել միայն 

պետական տուրք` օրենքով սահմանված չափով և կարգով: 

24. Նախարարության աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն 

իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Նախարարության 

աշխատակազմի պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև նախարարության 

լիազորությանը վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները 

կատարվում են «Գնումների մասին» օրենքով սահմանված կարգով: 

25. Նախարարության աշխատակազմի պարտավորությունների համար 

պատասխանատվությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունը: 
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26. Նախարարության աշխատակազմի անվանումն է` «Արցախի Հանրապետու-

թյան գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավար-

չական հիմնարկ: 

27. Նախարարության աշխատակազմի գտնվելու վայրն է` Արցախի 

Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Թումանյան 115: 

 

5. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ 

 

28. Նախարարության աշխատակազմի գույքը օրենքով սահմանված կարգով 

ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից, ինչպես նաև 

Արցախի Հանրապետության անունից աշխատակազմի կնքած գործարքների միջոցով 

ձեռք բերված և աշխատակազմի տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը 

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

հաշվառվում է նրա հաշվեկշռում: Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշմամբ նախարարության աշխատակազմին կարող է վերապահվել նաև պետական 

բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի տիրապետման իրավասություն: 

29. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած 

ժամանակ հետ վերցնելու իր կողմից  նախարարության աշխատակազմին հանձնված 

գույքը: 

30. Նախարարության աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, իրավական այլ 

ակտերով և իր կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով իր 

գործունեության նպատակներին ու գույքի նշանակությանը համապատասխան 

օգտագործելու, տիրապետելու և տնօրինելու իրեն հանձնված գույքը: 

31. Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից նախարարության 

աշխատակազմին հանձնված գույքը ենթակա է հաշվառման՝ կառավարության 

սահմանած կարգով: 

 

6. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

 

32. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը ներառում է նրա կառուց-

վածքային ստորաբաժանումները (վարչություններ, բաժիններ) և առանձնացված 

ստորաբաժանումը (տեսչություն): 

33. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունները հաստատում է նախարարը: 

34. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանման 

կանոնադրությունը հաստատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը` 

նախարարի ներկայացմամբ: 

35. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն 

օրենքով, իսկ առանձին դեպքերում՝ նաև Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

վերահսկողական գործառույթներ իրականացնող և պատասխանատվության միջոցներ 

կիրառող մարմին է: 

36. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն 

իրականացնում է նաև նախարարության աշխատակազմի առանձին գործառույթները 

կամ դրանց մի մասը և հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության անունից: 

37. Առանձնացված ստորաբաժանումն իրավունք ունի Արցախի 

Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային ու անձնական 

ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, դատարանում հանդես 

գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

38. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն ունի 

Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և նախարարության 

աշխատակազմի հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և 

անհատականացման այլ միջոցներ: 

 
7. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

39. Նախարարության աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում  են 

Արցախի Հանրապետության  կառավարությունը և նախարարը՝ օրենքով և սույն 

կանոնադրությամբ իրենց վերապահված իրավասությունների սահմաններում: 

Նախարարության աշխատակազմը ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի 

ղեկավարը, որին օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից 

ազատում է Արցախի Հանրապետության  կառավարությունը: 
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40. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝ 

1) վերակազմակերպում և դադարեցնում է նախարարության աշխատակազմի 

գործունեությունը. 

2) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կանոնադրությունը և 

դրանում կատարում փոփոխություններ. 

3) որոշում է նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և 

չափը. 

4) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը. 

5) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և 

օրենքներով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ: 

41. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, իրավական այլ 

ակտերով, Արցախի Հանրապետության կառավարության և նախարարի որոշումներով, 

սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում 

ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի ընթացիկ գործունեությունը և կրում 

է պատասխանատվություն օրենքների, իրավական այլ ակտերի, Արցախի 

Հանրապետության կառավարության և նախարարի որոշումների, սույն 

կանոնադրության պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: 

42. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով սահմանված 

կարգով գույքային  պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով պետությանը 

պատճառված վնասի համար: Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի 

լիազորությունների դադարեցումը հիմք չէ պատճառված վնասը հատուցելու 

պարտականությունները չկատարելու համար: 

43. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը պարտավոր է չկատարել 

Արցախի Հանրապետության կառավարության, նախարարի՝ օրենսդրությանը 

հակասող որոշումները, կարգադրությունները, հրամաններն ու հրահանգները և 

դրանց չկատարման համար չի կարող ենթարկվել պատասխանատվության: 

44. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի  բացակայության կամ 

պաշտոնեական պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում 

նրան փոխարինում է նրա տեղակալը կամ նախարարության աշխատակազմի 

ստորաբաժանումներից մեկի ղեկավարը՝  նախարարի հրամանով: 

45. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը՝ 

1) առանց լիազորագրի՝ իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս 

Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, իր լիազորության 

սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող, 

տալիս է լիազորագրեր՝ դատարանում գործը վարելու և դատավարական այլ 

գործողություններ իրականացնելու համար. 

2) օրենքով, իրավական այլ ակտերով, Արցախի Հանրապետության 

կառավարության և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է 

հիմնարկին ամրացված պետական գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները. 

3) իր իրավասության սահմաններում տալիս է Արցախի Հանրապետության 

անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև վերալիազորման իրավունքով. 

4) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր  լիազորությունների 

սահմաններում պաշտոնի (աշխատանքի) նշանակում և պաշտոնից (աշխատանքից) 

ազատում է նախարարության աշխատակազմի աշխատողներին, նրանց նկատմամբ 

կիրառում խրախուսանքի ու կարգապահական տույժի միջոցներ. 

5) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով շնորհում է Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճաններ. 

6) ապահովում է աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության մասին 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և իրավական այլ ակտերին 

համապատասխան` անձնակազմի կառավարման հետ կապված գործառույթների 

իրականացումը. 

7) օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված 

իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր 

կատարման ցուցումներ. 

8) նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության 

աշխատակազմի տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, այդ 

թվում՝ ապահովում է նախարարության աշխատակազմի հաշվապահական 

հաշվառումը վարելը, ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը, 

նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի 

տարեկան պահպանման ծախսերի  նախահաշիվը, դրա կատարողականը, միջոցներ է 
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ձեռնարկում ստուգումներով  հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների 

վերացման համար. 

9) նախարարին ներկայացնում է  առաջարկություններ նախարարության  

աշխատակազմի գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ. 

10) կազմակերպում է նախարարության բյուջեի նախագծի նախապատրաստա-

կան աշխատանքները և ապահովում բյուջետային միջոցների ծախսերի կատարումը. 

11) կազմակերպում է նախարարությունում քննարկումների և խորհրդակցու-

թյունների անցկացումը. 

12) վերահսկում է նախարարության աշխատակազմի կողմից սահմանված 

ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը. 

13) նախարարի ստորագրությանն է ներկայացնում նախարարի հրամանները, 

ինչպես նաև կարգադրությունները. 

14) ապահովում է համագործակցությունը Արցախի Հանրապետության 

պետական մարմինների աշխատակազմերի հետ. 

15) կազմակերպում է նախարարությունում գործավարության և տեխնիկական 

սպասարկման աշխատանքները. 

16) իրականացնում է օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն կանոնադրու-

թյամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

 

8. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

 

46. Նախարարության աշխատակազմի  գլխավոր ֆինանսիստը ղեկավարում է 

նախարարության աշխատակազմի ֆինանսական և հաշվապահական 

ծառայությունները, գործում է նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի 

անմիջական ղեկավարությամբ և  իրականացնում «Գանձապետական համակարգի 

մասին» օրենքով իր վրա դրված լիազորությունները: 

47. Նախարարության աշխատակազմի գլխավոր ֆինանսիստը 

պատասխանատու է հաշվապահական հաշվառումը վարելու, նախարարության 

աշխատակազմի ֆինանսական, բյուջետային, հարկային, վիճակագրական, 

պարտադիր վճարների հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու համար: 

48. Նախարարության աշխատակազմը Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և 

համապատասխան մարմիններին ներկայացնում է ֆինանսական, հարկային, 

մաքսային, պարտադիր վճարների մասին և վիճակագրական հաշվետվություններ, 

հաշվարկներ, հայտարարագրեր: 

49. Նախարարության աշխատակազմի գործունեության տարեկան 

ֆինանսական հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել աուդիտի 

(վերստուգման)՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

 

9. ՆԱԽԱՐԱՐՈԻԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ  

ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ  

 

50. Նախարարության աշխատակազմի վերակազմակերպման և նրա 

գործունեության դադարման կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2022 թվականի մարտի 9-ի N 226-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

 

1. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ 

 

1. Վարչություններ 

1) Անասնաբուծության և անասնաբուժության վարչություն 

2) Բուսաբուծության և բույսերի պաշտպանության վարչություն 

3) Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն 

 

2. Բաժիններ 

1) Ծրագրերի մոնիթորինգի և վերլուծության բաժին 

2) Ագրովերամշակման զարգացման բաժին 

3) Իրավաբանական բաժին 

4) Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին 

5) Ընդհանուր բաժին 

 

2. ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ 

 

1. Տեսչություն 

1) Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչություն  

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

9 մարտի 2022թ.                                                              N 227-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ, ՇՈՒԿԱՅԻ ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՎԵՐԱՆՎԱՆԵԼՈՒ, 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 782-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ  

ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք  ընդունելով  «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» 

օրենքի 11-րդ և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ 

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

1. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության 

նախարարության «Սննդամթերքի անվտանգության, շուկայի և սպառողների 

շահերի պաշտպանության պետական ծառայության աշխատակազմ» պետա-

կան կառավարչական հիմնարկը վերանվանել Արցախի Հանրապետության 

գյուղատնտեսության նախարարության «Սննդամթերքի անվտանգության պե-

տական ծառայության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ:  

2. Հաստատել` 

1) Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության 

սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կանոնադրու-

թյունը` համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության 

սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի 

կառուցվածքը` համաձայն N 2 հավելվածի: 

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի «Արցախի 

Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության «Սննդամթերքի 

անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմ» պետական 

կառավարչական հիմնարկը վերանվանելու, կանոնադրությունը և 

աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 28-ի             

N 958-որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 782-Ն որոշումը: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                              Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2022 թվականի մարտի 9-ի N 227-Ն որոշման 

 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

  

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության 

սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը (այսուհետ` ծառայություն) 

Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության կառավարման 

ոլորտում գործող պետական մարմին է, որն իրականացնում է սննդամթերքի 

անվտանգության, համապատասխանության գնահատման, անասնաբուժության, 

բուսասանիտարիայի բնագավառների պետական կարգավորումը, իսկ առանձին 

դեպքերում՝ նաև Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված 

դեպքերում իրականացնում է վերահսկողական գործառույթներ և կիրառում 

պատասխանատվության միջոցներ այդ բնագավառում` հանդես գալով Արցախի 

Հանրապետության անունից: 

2. Ծառայությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի երկրագործության 

պետական տեսչության ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի անասնաբուժական և 

անասնապահական պետական տեսչության իրավահաջորդն է: 

3. Ծառայությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և լուծարվում է Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով։ 

4. Ծառայության լիազորությունները սահմանվում են Արցախի Հանրապետու-

թյան օրենքներով, Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, 

կարգադրություններով, Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումներով 

և այլ իրավական ակտերով, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերով: 

5. Ծառայությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությանը և այլ իրավական ակտերին համապատասխան: 

6. Ծառայությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և 

իր` հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և 

անհատականացման այլ միջոցներ: 

7. Ծառայությունը կազմված է ծառայության պետից, պետի տեղակալ(ներ)ից, 

ծառայության աշխատակազմից: Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշմամբ ծառայությանը կարող է վերապահվել նաև պետական բաժնետոմսերի կամ 

բաժնեմասերի տիրապետման (կառավարման) իրավասություն: 

8. Ծառայության անվանումն է` 

1) հայերեն լրիվ անվանումը` Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության 

նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն, 

2) ռուսերեն լրիվ անվանումը` Государственная служба безопасности пищевых 

продуктов министерства сельского хозяйства Республики Арцах, 

3) անգլերեն լրիվ անվանումը` State service fօr fօօd safety օf tհe Ministry օf 

Agricսltսre օf the Artsakh Republic, 

4) հայերեն կրճատ անվանումը` ԱՀԳՆ ՍԱՊԾ, 

5) ռուսերեն կրճատ անվանումը` ГСБПП МСХРА, 

6) անգլերեն կրճատ անվանումը` SSFS MAAR: 

9. Ծառայության գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապետություն, քաղաք 

Ստեփանակերտ, Թումանյան 59: 

  

2. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

  

10. Ծառայության նպատակներն ու խնդիրները սննդամթերքի 

անվտանգության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի բնագավառների 

պետական կարգավորումն է, որը հիմնված է հետևյալ սկզբունքների վրա` 
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1) սպառողների առողջության համար սննդամթերքի հնարավոր վնասակար 

ազդեցությունից պաշտպանության նպատակով սննդի շղթան (արտադրությունից 

մինչև սպառումը) որպես մեկ միասնական ամբողջություն դիտարկելն է («ֆերմայից 

մինչև պատառաքաղ» կամ «դաշտից մինչև սեղան» սկզբունքը), 

2) սննդամթերքի արտադրության և շրջանառության կամ սննդի շղթայի 

փուլերում պետական վերահսկողության ապահովումը հետագծելիության սկզբունքի 

կիրառմամբ, 

3) սննդամթերքի անվտանգության գիտականորեն հիմնավորված ռիսկերի 

գնահատման, խորհրդատվության տրամադրման, ռիսկերի կառավարման ընթացքում 

դրանց գիտականորեն հիմնավորված գնահատականների հիման վրա որոշումների 

ընդունումը («ռիսկերի վերլուծության» սկզբունքը), 

4) սննդամթերքի անվտանգության համակարգի գործունեության վերաբերյալ 

հանրությանը հստակ, ամբողջական և հավաստի տեղեկատվության տրամադրումը 

(«թափանցիկության և շահառուների ներգրավման» սկզբունքը), 

5) սննդամթերքի անվտանգության ապահովման համար սննդի շղթայի բոլոր 

փուլերում գործառնություններ իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտների 

նկատմամբ (ներառյալ անասնակեր և առաջնային գյուղատնտեսական մթերք 

արտադրողները, վերամշակողները, իրացնողները) օրենքով սահմանված կարգով 

պատասխանատվության միջոցների կիրառումը («տնտեսավարող սուբյեկտների 

պատասխանատվության» սկզբունքը), 

6) սպառողների առողջությանը սպառնացող վտանգի հավանականության 

առկայության դեպքում, երբ վտանգի լիարժեք գնահատման համար գիտական 

հիմքերը բավարար չեն կամ անորոշ են, ռիսկերի կառավարման նախազգուշական 

միջոցների կիրառումը («նախազգուշացման» սկզբունքը), 

7) սննդամթերքի, անասնաբուժական և բուսասանիտարիայի ոլորտներում 

պետական հսկողության իրականացման միջազգային լավագույն փորձի, գիտական 

նվաճումների և նոր տեխնոլոգիաների ներդրման ապահովումը, նյութատեխնիկական 

բազայի ամրապնդումը («արդիականացման և առաջընթացի» սկզբունքը), 

8) պետական հսկողության ապահովումը սննդամթերքի անվտանգության, 

անասնահամաճարակային, բուսասանիտարական իրավիճակի, սննդամթերքի, 

կենդանական ծագման հումքի, կերերի, կերային խառնուրդների, կերային 

հավելումների, լրացակերերի, անասնաբուժական դեղամիջոցների, բույսերի, բույսերի 

պաշտպանության միջոցների, պարարտանյութերի, բուսական արտադրանքի և 

կարգավորվող առարկաների արտադրության, դրանց վերամշակման, պահպանման, 

տեղափոխման և իրացման գործընթացների գնահատման և կանխորոշման հիման 

վրա («գնահատման և կանխորոշման» սկզբունքը), 

9) սննդամթերքի, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտներում 

պետությանը և հանրությանը սպառնացող վտանգների հայտնաբերում, ներթա-

փանցման և տարածման կանխում ու վերացում («արագ արձագանքման» սկզբունքը): 

 

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

  

11. Ծառայությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է 

հետևյալ գործառույթները` 

1) վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ 

շփվող նյութերի և սննդային հավելումների, կենդանական ծագման հումքի, կերերի, 

լրացակերերի, կերային խառնուրդների և կերային հավելումների, բույսերի, բուսական 

արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների համար նորմատիվ փաստաթղթերով 

սահմանված պահանջների համապատասխանության նկատմամբ, 

2) մշակում և իրականացնում է սննդամթերքի անվտանգության, բուսասանի-

տարիայի և անասնաբուժության բնագավառներում ծրագրեր, համագործակցում է 

միջազգային համապատասխան կառույցների հետ, 

3) վերահսկողություն է իրականացնում ներմուծվող, տարանցիկ փոխադրվող 

բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների` արտահանող 

երկրի կողմից տրված բուսասանիտարական փաստաթղթերի համապատասխանու-

թյան նկատմամբ, 

4) իր լիազորությունների սահմաններում վերահսկողություն է իրականացնում 

բույսերի պաշտպանության միջոցների և պարարտանյութերի ներմուծման, արտա-

հանման, պահպանման, փոխադրման, իրացման, օգտագործման գործընթացների, 
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ինչպես նաև բուսասանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջների կատարման 

նկատմամբ, 

5) Արցախի Հանրապետության տարածքում բույսերի վնասակար օրգանիզմներ 

հայտնաբերելու և դրանց հետագա տարածումը կանխարգելելու նպատակով 

պարբերաբար մշտադիտարկում է անցկացնում, իրականացնում է բուսասանիտա-

րական վտանգի վերլուծություն, այլ ծառայությունների կողմից կատարվող 

վնասակար օրգանիզմների մոնիթորինգի անցկացման նկատմամբ վերահսկողություն, 

արդյունքների հիման վրա որոշում է կարանտին վնասակար օրգանիզմներից ազատ 

(զերծ) գոտիների սահմանները, 

6) վերլուծում է գյուղատնտեսական, գեղազարդային մշակաբույսերի 

բուսասանիտարական վիճակը, անհրաժեշտության դեպքում իրազեկում է պետական 

կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, ինչպես նաև 

ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վնասակար օրգանիզմների հայտնաբերման, 

կանխարգելման, տարածման, դրանց դեմ պայքարի համալիր միջոցառումների 

կիրառման մասին, 

7) բուսասանիտարական վտանգի վերլուծության հիման վրա հաստատում է 

Արցախի Հանրապետության տարածքում բացակայող կամ սահմանափակ տարածում 

ունեցող կարանտին և կարգավորվող ոչ կարանտին վնասակար օրգանիզմների 

ցանկը, 

8) վերահսկողություն է իրականացնում Արցախի Հանրապետությունում 

պետական գրանցում չստացած, օգտագործումից հանված, ժամկետանց և արգելված, 

բնակչության առողջության և շրջակա միջավայրի համար վտանգավոր բույսերի 

պաշտպանության միջոցների ներմուծման, իրացման, օգտագործման բացառման, 

ագրարային կանոնների խախտմամբ կատարվող աշխատանքների նկատմամբ, 

9) վերահսկողություն է իրականացնում իրավաբանական և ֆիզիկական 

անձանց հողային, արտադրական, առևտրային, պահեստային տարածքներում և 

կարգավորվող առարկաներում բույսերի պաշտպանությանն ուղղված 

միջոցառումների անցկացման նկատմամբ, 

10) ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց տալիս է բույսերի, բուսական 

արտադրանքի, կարգավորվող առարկաների, բույսերի պաշտպանության միջոցների և 

պարարտանյութերի ներմուծման թույլտվություն և բույսերի, բուսական արտադրանքի 

ու կարգավորվող առարկաների ներմուծման, արտահանման, վերաարտահանման 

բուսասանիտարական հավաստագրեր, 

11) վերահսկողություն է իրականացնում հողերի մշակության, բույսերի և 

բուսական արտադրանքի արտադրության, ներմուծման, փոխադրման, պահպանման, 

իրացման, օգտագործման գործընթացներում բուսասանիտարական ստուգման և 

վնասակար օրգանիզմների դեմ տարվող պայքարի միջոցառումների անցկացման 

նկատմամբ, 

12) ներմուծվող բեռներում հայտնաբերված կարանտին վնասակար օրգանիզմ-

ների մասին ծանուցում է արտահանող երկրի բուսասանիտարիայի բնագավառի 

պետական մարմնին, բույսերի պաշտպանության միջազգային կազմակերպություն-

ներին և Արցախի Հանրապետության բոլոր սահմանային հսկիչ կետերին, 

13) իրականացնում (վարում) է բուսական արտադրանք և կարգավորվող 

առարկաներ արտադրող, իրացնող, փոխադրող, ներմուծող և արտահանող 

ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պետական բուսասանիտարական 

հաշվառումը (ռեգիստրը), մուտքագրում և պահպանում է վնասակար օրգանիզմների 

հայտնաբերման տեղեկատվական համակարգերը (տվյալների բազաները), 

14) վերահսկողություն է իրականացնում բույսերի պաշտպանության և կարան-

տինի միջոցառումների նկատմամբ, մոնիթորինգի իրականացման և բուսասանի-

տարական իրավիճակի գնահատման արդյունքում պլանավորում է վնասատուների 

դեմ պայքարի միջոցառումները, 

15) վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքում, կենդանական 

ծագման հումքում, կերերում, կերային հավելումներում, կերային խառնուրդներում, 

բուսական արտադրանքում անասնաբուժական դեղամիջոցների, աղտոտիչների, պես-

տիցիդների հայտնաբերման և դրանց մնացորդային քանակությունների նկատմամբ, 

16) տրամադրում է կենդանիների պահվածքի, անասնապահական շինու-

թյունների շահագործման վերաբերյալ խորհրդատվություն, իր լիազորությունների 

սահմաններում մասնակցում է անասնապահական շինությունների շինարարության 

թույլտվության տրամադրման գործընթացին, վերահսկողություն է իրականացնում 

կենդանիների պահվածքի, անասնապահական շինությունների զոոհիգիենիկ և 

անասնաբուժասանիտարական նորմերի պահպանման նկատմամբ, 
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17) վերահսկողություն է իրականացնում հակաանասնահամաճարակային 

միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ անասնաբուժական միջոցների, 

անասնաբուժական դեղամիջոցների և այլ պարագաների ու նյութերի ձեռքբերման, 

ներմուծման, պահպանման, բաշխման, օգտագործման, իրացման վաճառքի 

(գործընթացների) նկատմամբ, 

18) վերահսկողություն է իրականացնում անասնաբուժական գործունեության, 

հանրապետությունում կենդանիների վարակիչ ու ոչ վարակիչ հիվանդությունների 

կանխարգելման և պայքարի համալիր անասնահամաճարակային և 

անասնաբուժասանիտարական միջոցառումների, գյուղատնտեսական կենդանիների 

հաշվառման և համարակալման, արհեստական սերմնավորման, բոնիտավորման, 

տոհմային գործի, տոհմանյութի արտադրության, կենդանիների սպանդի նկատմամբ, 

այդ գործընթացում համագործակցում է պետական մարմինների և մասնավոր 

կազմակերպությունների հետ, 

19) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

կասեցնում կամ արգելում է սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության և 

բուսասանիտարիայի բնագավառներում սննդամթերքի, սննդային հավելումների, 

սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի, կենդանական ծագման մթերքի, կերերի, 

լրացակերերի, կերային խառնուրդների, կերային հավելումների, անասնաբուժական 

դեղերի, բույսերի, բուսական արտադրանքի, կարգավորվող առարկաների, բույսերի 

պաշտպանության միջոցների և պարարտանյութերի ներմուծումը, արտահանումը, 

արտադրությունը, պահպանումը, վերամշակումը, իրացումը, վաճառքը, կենդանիների 

սպանդ իրականացնող անձանց գործունեությունը, տեխնոլոգիական սարքավո-

րումների օգտագործումը, շահագործումը և տեխնոլոգիական գործընթացները, այդ 

թվում` սանիտարական կանոններով և հիգիենիկ նորմերով սահմանված 

պահանջների խախտումների դեպքերում, սննդամթերքի անվտանգության, 

անասնաբուժության, բուսասանիտարիայի և համապատասխանության բնագավառի 

օրենսդրության բացահայտված խախտումները և թերությունները վերացնելու 

նպատակով սահմանում է պարտադիր կատարման հանձնարարականներ, 

առաջադրանքներ, արձակում է արտադրանքի իրացման կասեցման կամ արգելման, 

խախտումների վերացման կարգադրագրեր, օրենքով սահմանված կարգով նշանակում 

է վարչական տույժեր և տուգանքներ, 

20) կենդանիների և մարդկանց համար ընդհանուր հիվանդությունների 

սննդային թունավորումների հայտնաբերման դեպքում տեղեկացնում է պետական 

սանիտարահիգիենիկ վերահսկողություն իրականացնող մարմնին, կազմակերպում և 

իրականացնում է համատեղ միջոցառումներ, 

21) կազմակերպում և իրականացնում է օտարերկրյա պետություններից 

կենդանիների կարանտինային, հատուկ վտանգավոր ու պարտադիր ծանուցման 

ինֆեկցիոն հիվանդությունների` Արցախի Հանրապետության տարածք 

ներթափանցումը կանխարգելող միջոցառումներ, այդ ուղղությամբ համագործակցում 

է պետական և շահագրգիռ մյուս մարմինների հետ, 

22) վերահսկողություն է իրականացնում կենդանիների, սննդամթերքի 

կենդանական ծագման հումքի, կերերի, լրացակերերի, անասնաբուժական 

դեղամիջոցների ներմուծման, արտահանման, տարանցիկ փոխադրման, ինչպես նաև 

ներքին փոխադրումների, արտադրության, դրանց վերամշակման, պահպանման, 

իրացման գործընթացների նկատմամբ, 

23) վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ 

շփվող նյութերի և սննդային հավելումների, բույսերի, բուսական արտադրանքի և 

կարգավորվող առարկաների ներմուծման, արտադրության, ինչպես նաև իրացման 

փուլում գենետիկորեն փոփոխված օրգանիզմների (ԳՓՕ-ի) նկատմամբ, 

24) աջակցում է սննդամթերքի արտադրության բնագավառում վտանգի 

աղբյուրի վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի համակարգի ներդրմանը, 

վերահսկողություն է իրականացնում ներդրված համակարգի նկատմամբ, 

25) վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքի, կենդանական ծագման 

հումքի, կերերի, լրացակերերի, կերային խառնուրդների, կերային հավելումների, 

անասնաբուժական դեղամիջոցների, բույսերի, բուսական արտադրանքի, 

կարգավորվող առարկաների, բույսերի պաշտպանության միջոցների և 

պարարտանյութերի, ինչպես նաև կենդանիների դիակների վնասազերծման, 

ոչնչացման կամ տեխնիկական օգտահանման գործընթացների նկատմամբ, 

26) սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության, 

բուսասանիտարիայի, համապատասխանության գնահատման բնագավառներում 

գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից Արցախի 
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Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով ստանում է 

համապատասխան տեղեկատվություն, հաշվետվություններ, սահմանված կարգով և 

ժամկետներում իրականացնում է վերլուծություն, ստուգում արձանագրված 

տվյալների հավաստիությունը, 

27) վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքի անվտանգության, 

անասնաբուժական ուղեկցող, լաբորատոր հետազոտությունները հավաստող 

փաստաթղթեր տալու, հաշվառելու և օգտագործելու գործընթացների նկատմամբ, 

28) վերահսկողություն է իրականացնում սննդի արտադրության, պահպանման, 

տեղափոխման, վերամշակման, իրացման (արտադրության և շրջանառության փուլեր) 

բոլոր փուլերում սննդամթերքի անվտանգությանն առնչվող նորմատիվ 

փաստաթղթերով սահմանված պարտադիր պահանջների պահպանման նկատմամբ, 

29) չափագիտական վերահսկողություն է իրականացնում փաթեթավորված, 

չափածրարված սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի և սննդային 

հավելումների, բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների 

ապրանքների նկատմամբ, 

30) վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ 

շփվող նյութերի և սննդային հավելումների, կերերի, լրացակերերի, կերային 

հավելումների, կերային խառնուրդների ներմուծման, արտահանման, արտադրության, 

պահպանման, փոխադրման, վերամշակման և իրացման գործընթացներում 

մակնշմանը, համապատասխանության գնահատմանը ներկայացվող պահանջների 

պահպանման նկատմամբ, 

31) վերահսկողություն է իրականացնում բույսերի, բուսական արտադրանքի և 

կարգավորվող առարկաների որակին, անվտանգությանը, համապատասխանությանը 

ներկայացվող պահանջների նկատմամբ` ներմուծման, արտահանման, արտադրու-

թյան, պահպանման, փոխադրման, վերամշակման և իրացման գործընթացներում, 

32) ընդունում է սննդի արտադրության և գյուղատնտեսության օբյեկտների, 

սարքավորումների, տեխնոլոգիական գործընթացները ժամանակավորապես 

դադարեցնելու մասին որոշումներ` մինչև սանիտարական նորմերի ու կանոնների, 

հիգիենիկ նորմատիվների և հակահամաճարակային ռեժիմների արձանագրված 

խախտումները վերացնելը, 

33) մարդու առողջության վրա սննդային հավելումների վնասակար 

ազդեցության վտանգի դեպքում ժամանակավորապես արգելում է սննդամթերքի 

մշակման և արտադրության ոլորտում սննդային հավելումների կիրառումը, 

գյուղատնտեսական բույսերի ու կենդանիների աճի համար խթանիչների 

օգտագործումը՝ մինչև մշակողի կամ արտադրողի կողմից դրանց անվտանգության 

վերաբերյալ գիտափորձնական հիմնավորում ստանալը, 

34) վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ 

շփվող նյութերի և սննդային հավելումների, կենդանական ծագման հումքի, կերերի, 

կերային խառնուրդների, կերային հավելումների, բույսերի, բուսական արտադրանքի, 

կարգավորվող առարկաների որակի և անվտանգության, աղտոտումից 

պաշտպանության, կենդանիների առողջության պահպանման համար ոլորտի 

սանիտարական և անասնաբուժական կանոններին, հիգիենիկ նորմերին 

սննդամթերքի, կենդանական ծագման հումքի, կերի, կերային խառնուրդի, կերային 

հավելման, կենդանիների, բույսերի, բուսական արտադրանքի, կարգավորվող 

առարկաների, անասնաբուժական դեղամիջոցների և բույսերի պաշտպանության 

միջոցների փոխադրման համար օգտագործվող տրանսպորտային միջոցների 

համապատասխանության նկատմամբ, 

35) վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքի արտադրության և 

շրջանառության փուլերի համար նախատեսված տարածքների կառուցման, 

կահավորման, վերանորոգման` նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված տվյալ 

սննդամթերքին ներկայացվող պահանջներին համապատասխանության նկատմամբ, 

36) ընդունում է սննդի արտադրության և գյուղատնտեսության մեջ հումքի նոր 

տեսակների կիրառումն ու իրացումը կասեցնելու մասին որոշում, այն դեպքում, երբ 

դրանք փորձաքննության արդյունքով մարդկանց կյանքի և առողջության համար 

ճանաչվել են վտանգավոր, 

37) Արցախի Հանրապետության օրենքներով սահմանված կարգով 

իրականացնում է ստուգումներ, ամփոփում և վերլուծում է ստուգումների ընթացքում 

արձանագրված արդյունքները, 

38) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` իր 

իրավասության սահմաններում վարում է վարչական վարույթները, ընդունում 
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համապատասխան որոշումներ և օրենքով նախատեսված դեպքերում կիրառում 

պատասխանատվության միջոցներ, 

39) իրականացնում է վերահսկողություն նախատեսված ստուգումների 

ժամանակ հսկող տեսուչների իրականացված աշխատանքների նկատմամբ, 

40) իր իրավասության սահմաններում ընդունում է օրենքով սահմանված 

կարգով ենթաօրենսդրական իրավական ակտեր, 

41) համագործակցում է սննդամթերքի, անասնաբուժական և բուսասանիտա-

րական անվտանգության ապահովման նպատակով միջազգային և 

տարածաշրջանային համապատասխան կազմակերպությունների հետ և ապահովում 

տեղեկատվության փոխանակումը, 

42) իրականացնում է սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի և 

սննդային հավելումների, կենդանիների, կենդանական ծագման հումքի, կերերի, 

լրացակերերի, կերային խառնուրդների և կերային հավելումների, բույսերի, բուսական 

ծագման արտադրանքի, կարգավորվող առարկաների, արտադրության, պահպանման, 

վերամշակման, իրացման (վաճառքի), անասնաբուժական դեղամիջոցների և բույսերի 

պաշտպանության միջոցների արտադրության, պահպանման, իրացման (վաճառքի) 

գործընթացների մշտադիտարկում, ուսումնասիրություն և իրավիճակի 

վերլուծություն, 

43) իրականացնում է օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

 

4. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

12. Ծառայությունը կառավարում է ծառայության պետը (այսուհետ` պետ), որին 

պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը` Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի 

(այսուհետ` նախարար) ներկայացմամբ: 

13. Պետն ունի տեղակալ(ներ), որին (որոնց) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից 

ազատում է նախարարը` պետի ներկայացմամբ: 

14. Պետն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքներով, 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով ու կարգադրություններով, 

սույն կանոնադրությամբ, այլ իրավական ակտերով և Արցախի Հանրապետության 

միջազգային պայմանագրերով: 

15. Պետն իրականացնում է ծառայությանը վերապահված խնդիրներն ու 

գործառույթներն ու պատասխանատու է սննդամթերքի, ոչ պարենային արտադրանք-

ների, ապրանքների անվտանգության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի 

բնագավառների վերահսկողության քաղաքականության մշակման և իրականացման, 

տիրող իրավիճակի և հեռանկարային զարգացման ապահովման համար: 

16. Պետը հաշվետու է Արցախի Հանրապետության Նախագահին, Արցախի 

Հանրապետության կառավարությանը և նախարարին: 

17. Պետը` 

1) իր իրավասության սահմաններում օրենքով սահմանված կարգով ընդունում 

է նորմատիվ իրավական ակտեր. 

2) ղեկավարում է ծառայության ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու 

է ծառայության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար. 

3) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված 

գործունեության բնագավառներին, նպատակներին ու խնդիրներին համապատաս-

խան` նախարարի միջոցով առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն. 

4) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, կարգադրագրեր 

և տալիս հանձնարարագրեր, ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս 

Արցախի Հանրապետության կամ ծառայության անունից, ինչպես նաև տալիս է 

Արցախի Հանրապետության կամ ծառայության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, 

այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

5) հաստատում է ծառայության հաստիքացուցակը. 

6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և 

կարգով նշանակումներ է կատարում ծառայության քաղաքացիական ծառայության 

պաշտոններում, ինչպես նաև աշխատողների նկատմամբ կիրառում է խրախուսանքի 

և կարգապահական տույժի միջոցներ. 
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7) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է իր խորհրդականներին, 

մամուլի քարտուղարին ու օգնականներին. 

8) օրենքին և սույն կանոնադրությանը համապատասխան սահմանում է պետի 

տեղակալ(ներ)ի, ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանում-

ների իրավասությունների սահմանները. 

9) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների 

սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում Արցախի Հանրապե-

տության օրենսդրության պահանջներին հակասող ծառայության աշխատակազմի 

ղեկավարի, ծառայության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունների ղեկավարների հրամանները, ինչպես նաև առանձնացված 

ստորաբաժանումների որոշումները, կարգադրությունները և կարգադրագրերը. 

10) լսում և քննում է Արցախի Հանրապետության կառավարության 

հաստատմանը ներկայացվելիք ծառայության աշխատակազմի գործունեության մասին 

տարեկան հաշվետվությունների ու տարեկան հաշվեկշռի գործունեության ստուգման 

արդյունքները: Ծառայության աշխատակազմի տարեկան պահպանման ծախսերի 

նախահաշիվը, դրա կատարողականն ու ֆինանսական հաշվետվությունների 

արժանահավատության վերստուգման արդյունքները, աշխատակազմի գործունեու-

թյան մասին տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը ներկայացնում 

է նախարարին, որը լսում և իր առաջարկությունների հետ միաժամանակ 

ներկայացնում է Արցախի Հանրապետության կառավարություն. 

11) իրականացնում է վերահսկողություն ծառայության աշխատակազմին 

ամրացված պետական սեփականության պահպանության ու օտարման նկատմամբ. 

12) նախարարի միջոցով Արցախի Հանրապետության կառավարության 

հաստատմանն է ներկայացնում ծառայության կանոնադրությունը և աշխատակազմի 

կառուցվածքը. 

13) նախարարի միջոցով Արցախի Հանրապետության կառավարության 

հաստատմանն է ներկայացնում ծառայության աշխատողների թիվը. 

14) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով շնորհում է Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճաններ. 

15) ստեղծում է խորհրդակցական մարմիններ. 

16) վերադասության կարգով քննում և լուծում է վարչական իրավախախտման 

վերաբերյալ գործի որոշման դեմ բերված (տրված) գանգատները և բողոքները. 

17) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

18. Պետի բացակայության դեպքում, նրա հանձնարարությամբ, պետի 

պարտականությունները կատարում է պետի տեղակալը (տեղակալներից մեկը): 

19. Պետի տեղակալը` 

1) համակարգում է ծառայության համակարգի աշխատանքները. 

2) իր լիազորության սահմաններում համակարգում է ծառայության 

գործունեությունը` ծառայության իրեն հանձնարարված ոլորտում վերահսկողության 

քաղաքականության ապահովման համար անհրաժեշտ աշխատանքների իրականա-

ցումը` ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքային ու առանձնացված 

ստորաբաժանումների, ինչպես նաև իր ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպությունների միջոցով` տալով ցուցումներ ու 

հանձնարարականներ. 

3) ծառայության նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան` 

սահմանում է ծառայության համակարգի մարմիններին տրվող որոշակի 

հանձնարարականներ և առաջադրանքներ, իրականացնում է վերահսկողություն 

դրանց կատարման նկատմամբ. 

4) պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է պետի մոտ քննարկվելիք 

հարցերի նախնական քննարկումները. 

5) համակարգում է իրեն հանձնարարված ոլորտներում ծառայության 

համակարգի մարմինների կողմից իրականացվող աշխատանքների մասնագիտական 

ուսումնասիրությունները և աշխատանքների ընթացքի օպերատիվ վերլուծությունը. 

6) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական 

կառավարման և այլ մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ. 

7) իրեն հանձնարարված ոլորտներում համակարգում է համապատասխան 

զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքները. 

8) պարբերաբար պետին է ներկայացնում տեղեկատվություն իրեն 

հանձնարարված ոլորտներում աշխատանքների իրականացման ընթացքի մասին. 
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9) ապահովում է իրեն հանձնարարված ոլորտներում պետի հրամանների և 

ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը և արդյունքների մասին 

տեղեկացնում պետին. 

10) պետին և աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է առաջարկու-

թյուններ նրանց իրավասություններին վերաբերող հարցերի մասին. 

11) պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է այլ գործառույթներ: 

20. Պետը կարող է ունենալ խորհրդականներ, մամուլի քարտուղար և 

օգնականներ, որոնց միջև սահմանում է պարտականությունների բաշխումը: 

  

5. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ 

 

21. Ծառայության աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը ծառայությանը` 

օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ վերապահված 

լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացման, ինչպես նաև 

քաղաքացիական իրավահարաբերություններին ծառայության մասնակցության 

ապահովումն է: 

22. Ծառայության աշխատակազմն իրավաբանական անձի կարգավիճակ 

չունեցող պետական կառավարչական հիմնարկ է, որը Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ենթակա է հաշվառման` իրավաբանական 

անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի կողմից: 

23. Ծառայության աշխատակազմը գործում է Քաղաքացիական օրենսգրքի, 

«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» օրենքի, այլ օրենքների ու 

իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և 

սույն կանոնադրության հիման վրա: 

24. Ծառայության աշխատակազմն իր իրավասության սահմաններում Արցախի 

Հանրապետության անունից կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և 

անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում 

հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

25. Ծառայության աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության 

զինանշանի պատկերով և իր` հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, 

խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ: 

26. Ծառայության աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ։ 

27. Ծառայության աշխատակազմը չի կարող իրականացնել 

ձեռնարկատիրական գործունեություն: Ծառայության աշխատակազմի կատարած 

գործառնությունների և մատուցած ծառայությունների դիմաց կարող է գանձվել միայն 

պետական տուրք` օրենքով սահմանված չափով և կարգով: 

28. Ծառայության աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն 

իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Ծառայության 

աշխատակազմի պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև ծառայության 

լիազորությանը վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները 

կատարվում են «Գնումների մասին» օրենքով սահմանված կարգով: 

29. Ծառայության աշխատակազմի պարտավորությունների համար 

պատասխանատվությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունը: 

30. Ծառայության աշխատակազմի անվանումն է «Սննդամթերքի անվտանգու-

թյան պետական ծառայության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ: 

31. Ծառայության աշխատակազմի գտնվելու վայրն է՝ Արցախի 

Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Թումանյան 59: 

 

6. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ 

 

32. Ծառայության աշխատակազմի գույքն օրենքով սահմանված կարգով 

ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից, ինչպես նաև 

Արցախի Հանրապետության անունից ծառայության աշխատակազմի կնքած 

գործարքներով ձեռք բերված և ծառայության աշխատակազմի տիրապետմանը, 

տնօրինմանն ու օգտագործմանը հանձնված (ամրացված) գույքից (ներառյալ գույքային 

իրավունքները), որը հաշվառվում է նրա հաշվեկշռում: 

33. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած 

ժամանակ հետ վերցնել իր կողմից ծառայության աշխատակազմին հանձնված գույքը: 

34. Ծառայության աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, այլ իրավական 

ակտերով ու իր կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով` իր 
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գործունեության նպատակներին ու գույքի նշանակությանը համապատասխան 

օգտագործելու, տիրապետելու և տնօրինելու իրեն հանձնված գույքը: 

35. Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից ծառայության 

աշխատակազմին հանձնված գույքը ենթակա է հաշվառման՝ կառավարության 

սահմանած կարգով: 

  

7. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

  

36. Ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքում ներառվում են նրա 

կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումները: 

37. Ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունները հաստատում է պետը: 

38. Ծառայության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունները հաստատում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը: 

  

8. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  

39. Ծառայության աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում են Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը և պետը` օրենքով և սույն կանոնադրությամբ 

իրենց վերապահված իրավասությունների սահմաններում: Ծառայության 

աշխատակազմը ղեկավարում է ծառայության աշխատակազմի ղեկավարը, որը 

պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

40. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը` 

1) վերակազմակերպում և դադարեցնում է ծառայության աշխատակազմի 

գործունեությունը. 

2) հաստատում է ծառայության կանոնադրությունը և դրանում կատարվող 

փոփոխությունները. 

3) որոշում է ծառայության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և չափը. 

4) հաստատում է ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքը. 

5) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և 

օրենքով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ: 

41. Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, այլ իրավական 

ակտերով, ծառայության պետի որոշումներով և սույն կանոնադրությամբ իրեն 

վերապահված լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է ծառայության 

աշխատակազմի ընթացիկ գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն 

օրենքների, այլ իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության կառավարության և 

պետի որոշումների, սույն կանոնադրության պահանջները չկատարելու կամ ոչ 

պատշաճ կատարելու համար: 

42. Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով սահմանված կարգով 

գույքային պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով պետությանը պատճառված 

գույքային վնասի համար: Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի 

լիազորությունների դադարեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ պատճառված 

նյութական վնասը հատուցելու պարտականությունները չկատարելու համար: 

43. Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարը պարտավոր է չկատարել 

հիմնադրի, պետի` Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող 

որոշումները, կարգադրությունները, հրամաններն ու հրահանգները և դրանց 

չկատարման համար չի կարող ենթարկվել պատասխանատվության: 

44. Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի բացակայության կամ 

պաշտոնեական պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում 

նրան փոխարինում է ծառայության կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

ղեկավարներից մեկը` պետի հրամանով: 

45. Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարը` 

1) առանց լիազորագրի` իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս 

Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, իր լիազորության 

սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող, 

տալիս է լիազորագրեր` դատարանում գործը վարելու և այլ դատավարական 

գործողություններ իրականացնելու համար. 
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2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով, հիմնադրի կանոնադրությամբ և սույն 

կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է հիմնարկին ամրացված 

պետական գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները. 

3) իր իրավասության սահմաններում տալիս է Արցախի Հանրապետության 

անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով. 

4) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների 

սահմաններում պաշտոնի (աշխատանքի) նշանակում և պաշտոնից (աշխատանքից) 

ազատում է ծառայության աշխատակազմի աշխատողներին, նրանց նկատմամբ 

կիրառում խրախուսանքի ու կարգապահական տույժի միջոցներ. 

5) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված 

իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր 

կատարման ցուցումներ. 

6) պետի հաստատմանն է ներկայացնում ծառայության աշխատակազմի 

տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, այդ թվում` ապահովում է 

ծառայության աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառումը վարելը, ֆինանսական 

հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը, ծառայության աշխատակազմի 

տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը, տարեկան 

ֆինանսական հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, միջոցներ է 

ձեռնարկում ստուգումներով հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների 

վերացման համար. 

7) պետին է ներկայացնում առաջարկություններ ծառայության աշխատակազմի 

գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ. 

8) կազմակերպում է ծառայության բյուջեի նախագծի նախապատրաստական 

աշխատանքները և ապահովում բյուջետային միջոցների ծախսերի կատարումը. 

9) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով շնորհում է Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճաններ. 

10) կազմակերպում է ծառայությունում քննարկումների և խորհրդակցություն-

ների անցկացումը. 

11) վերահսկում է ծառայության աշխատակազմի կողմից սահմանված 

ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը. 

12) պետի ստորագրմանն է ներկայացնում պետի հրամանները. 

13) ապահովում է համագործակցությունը Արցախի Հանրապետության 

պետական իշխանության մարմինների աշխատակազմերի հետ. 

14) կազմակերպում է ծառայության գործավարության և տեխնիկական 

սպասարկման աշխատանքները. 

15) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

46. Ծառայության աշխատակազմի գլխավոր ֆինանսիստը ղեկավարում է 

ծառայության աշխատակազմի ֆինանսահաշվապահական ծառայությունները, 

գործում է ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի անմիջական ենթակայությամբ և 

իրականացնում «Գանձապետական համակարգի մասին» օրենքով իրեն վերապահված 

լիազորությունները: 

47. Ծառայության աշխատակազմի գլխավոր ֆինանսիստը պատասխանատու է 

հաշվապահական հաշվառումը վարելու, ծառայության աշխատակազմի 

ֆինանսական, բյուջետային, հարկային, վիճակագրական, պարտադիր վճարների 

հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու համար: 

  

9. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

48. Ծառայության աշխատակազմը Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և 

համապատասխան մարմիններ ներկայացնում ֆինանսական, հարկային, մաքսային, 

պարտադիր վճարների մասին և վիճակագրական հաշվետվություններ, հաշվարկներ, 

հայտարարագրեր: 

49. Ծառայության աշխատակազմի գործունեության տարեկան ֆինանսական 

հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել աուդիտի 

(վերստուգման)` Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

  

10. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ  

ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ 
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50. Ծառայության աշխատակազմի վերակազմակերպման և նրա 

գործունեության դադարման կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով: 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2022 թվականի մարտի 9-ի N 227-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

  

1. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ 

  

1) Ֆինանսատնտեսական բաժին 

2) Ընդհանուր բաժին 

  

2. Առանձնացված ստորաբաժանումներ 

  

1) Անասնաբուժության տեսչություն 

2) Բուսասանիտարիայի տեսչություն 

3) Սննդամթերքի անվտանգության, որակի և օպերատիվ հսկողության տեսչություն 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

9 մարտի 2022թ.                                                              N 228-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 3-Ի N 644-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 2018 թվականի 

օգոստոսի 3-ի «Սննդամթերքի անվտանգության, շուկայի և սպառողների 

շահերի պաշտպանության պետական ծառայության աշխատակազմի 

անասնաբուժության տեսչության, սննդամթերքի անվտանգության, շուկայի և 

սպառողների շահերի պաշտպանության պետական ծառայության աշխատա-

կազմի բուսասանիտարիայի տեսչության, սննդամթերքի անվտանգության, 

շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանության պետական ծառայության 

աշխատակազմի սննդամթերքի անվտանգության, որակի և օպերատիվ 

հսկողության տեսչության  և սննդամթերքի անվտանգության, շուկայի և 

սպառողների շահերի պաշտպանության պետական ծառայության 

աշխատակազմի շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանության 

տեսչության կանոնադրությունները հաստատելու մասին» N 644-Ն որոշման 

(այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) որոշման վերնագիրը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 

«ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱ-

ՏԱԿԱԶՄԻ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ, ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԲՈՒ-

ՍԱՍԱՆԻՏԱՐԻԱՅԻ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆ-

ԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԵՎ ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 

ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ». 

2) որոշման 1-ին կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«1. Հաստատել՝ 

1) Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության 

աշխատակազմի անասնաբուժության տեսչության կանոնադրությունը՝ 

համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության 

աշխատակազմի բուսասանիտարիայի տեսչության կանոնադրությունը՝ 

համաձայն N 2 հավելվածի. 

3) Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության 

աշխատակազմի սննդամթերքի անվտանգության, որակի և օպերատիվ 

հսկողության տեսչության կանոնադրությունը՝ համաձայն N 3 հավելվածի:». 

3) որոշման 1-ին կետով հաստատված՝ 

ա. N 1, N 2 և N 3 հավելվածները շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 

համաձայն N 1, N 2  և N 3 հավելվածների. 

բ. N 4 հավելվածն ուժը կորցրած ճանաչել: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:  

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                  Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2022 թվականի մարտի 9-ի N 228-Ն որոշման 

 

«Հավելված N 1  
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 Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ  

 

1.  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության (այսուհետ՝ 

Ծառայություն) աշխատակազմի անասնաբուժության տեսչությունը (այսուհետ՝ 

Տեսչություն) Ծառայության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանում է, որն 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում 

իրականացնում է վերահսկողական գործառույթներ և կիրառում 

պատասխանատվության միջոցներ անասնաբուժության բնագավառում՝ հանդես 

գալով Արցախի Հանրապետության անունից: 

2. Տեսչությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա գործունեությունը 

դադարեցվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: 

Տեսչությունը գործում է իր կանոնադրության համաձայն, որը հաստատում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը: 

3. Տեսչության լիազորությունները սահմանվում են Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքներով, Ծառայության և սույն 

կանոնադրությամբ, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերով և Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: 

4. Տեսչությունն իր գործունեությունը կազմակերպում և իրականացնում է 

աշխատանքային ծրագրերով: 

5. Տեսչությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան: 

6. Տեսչությունն օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում Արցախի 

Հանրապետության անունից կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և 

անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում 

հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

7. Տեսչությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և իր՝ 

հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ ու անհատականացման այլ 

միջոցներ: 

 

2. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

8. Տեսչության նպատակները և խնդիրներն են՝ 

1) կենդանիների, մարդկանց և կենդանիների համար ընդհանուր վարակիչ 

հիվանդությունների բռնկումների կանխումը, վերացումը և այդ հիվանդություններից 

բնակչության պաշտպանումը. 

2) օտարերկրյա պետություններից կենդանիների վարակիչ հիվանդությունների 

ներթափանցումից Արցախի Հանրապետության տարածքի պահպանության 

նկատմամբ հսկողության իրականացումը. 

3) անասնաբուժասանիտարական պահանջների տեսակետից անվտանգ 

կենդանական ծագման մթերքի և հումքի, կերերի, լրացակերերի, կերային 

խառնուրդների, կերային հավելումների, անասնաբուժական դեղերի արտադրության 

նկատմամբ վերահսկողության ապահովումը. 

4) կենդանիների, կենդանական ծագման մթերքի և հումքի, կերերի, 

լրացակերերի, կերային խառնուրդների, կերային հավելումների, անասնաբուժական 

դեղերի փոխադրման, ներմուծման, արտահանման, իրացման և վերամշակման 

ընթացքի նկատմամբ վերահսկողությունը. 
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5) Արցախի Հանրապետության տարածքով կենդանիների, կենդանական 

ծագման մթերքի և հումքի, լրացակերերի, անասնաբուժական դեղերի տարանցիկ 

փոխադրման նկատմամբ վերահսկողությունը. 

6) ներմուծվող, արտահանվող և իրացվող կենդանական ծագման մթերքի և 

հումքի, կերերի, կերային խառնուրդների, լրացակերերի, անասնաբուժական դեղերի 

անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության նկատմամբ վերահսկողությունը. 

7) շրջակա միջավայրի պաշտպանության համար իրավաբանական և 

ֆիզիկական անձանց կողմից անասնաբուժասանիտարական պահանջների 

պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունը. 

8) անասնաբուժության ոլորտում պետական հսկողության իրականացման 

միջազգային լավագույն փորձի, գիտական նվաճումների և նոր տեխնոլոգիաների 

ներդրման ապահովումը, նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդումը 

(արդիականացման և առաջընթացի սկզբունքը). 

9) պետական հսկողության ապահովումը անասնահամաճարակային 

իրավիճակի, կենդանական ծագման հումքի, կերերի, կերային խառնուրդների, 

կերային հավելումների, լրացակերերի, անասնաբուժական դեղամիջոցների 

արտադրության, դրանց վերամշակման, պահպանման, տեղափոխման և իրացման 

գործընթացների գնահատման և կանխորոշման հիման վրա (գնահատման և 

կանխորոշման սկզբունքը). 

10) անասնաբուժության ոլորտում պետությանը և հանրությանը սպառնացող 

վտանգների հայտնաբերումը, դրանց ներթափանցման և տարածման կանխումն ու 

վերացումը (արագ արձագանքման սկզբունքը): 

 

3.  ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

9. Տեսչությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իր իրավասության 

սահմաններում իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝ 

1) վերահսկողություն է իրականացնում կենդանական ծագման մթերքի, հումքի, 

կերերի, լրացակերերի, կերային խառնուրդների, կերային հավելումների, 

անասնաբուժական դեղամիջոցների արտադրության, պահպանման, փոխադրման, 

իրացման (վաճառքի), կենդանիների աճեցման, պահման, տեղափոխման, իրացման, 

վաճառքի, սպանդի փուլերի և այդ գործընթացներում տնտեսավարողների 

գործունեության նկատմամբ. 

2) վերահսկողություն է իրականացնում կենդանիների, կենդանական ծագման 

մթերքի և հումքի, կերերի, լրացակերերի, կերային խառնուրդների, կերային 

հավելումների, անասնաբուժական դեղամիջոցների արտադրության, պահպանման, 

տեղափոխման, իրացման (վաճառքի) փուլերում նորմատիվ իրավական ակտերով և 

նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված պահանջների համապատասխանության 

նկատմամբ. 

3) իրականացնում է պետական վերահսկողություն անասնաբուժական 

գործունեության, Արցախի Հանրապետությունում կենդանիների վարակիչ ու ոչ 

վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի համալիրում անասնահամաճարակային 

և անասնաբուժասանիտարական կանխարգելիչ և հարկադիր միջոցառումների, 

գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառման և համարակալման, արհեստական 

սերմնավորման, բոնիտավորման, տոհմային գործի, տոհմանյութի արտադրության, 

կենդանիների սպանդի նկատմամբ, այդ գործընթացում համագործակցում է 

պետական մարմինների և մասնավոր կազմակերպությունների հետ. 

4) պետական վերահսկողություն է իրականացնում Արցախի Հանրապետության 

պետական սահմանի անցման կետերում Արցախի Հանրապետության տարածք 

ներմուծվող և Արցախի Հանրապետության տարածքից արտահանվող կենդանիների, 

կենդանական ծագման մթերքի և հումքի, կերի, լրացակերերի, մանրէական 

տարատեսակների, անասնաբուժական միջոցների, անասնաբուժական 

դեղամիջոցների անվտանգության, ինչպես նաև պահման, բաշխման, օգտագործման, 

իրացման (վաճառքի) (գործընթացների) նկատմամբ. 

5) կազմակերպում և իրականացնում է օտարերկրյա պետություններից 

կենդանիների կարանտինային, հատուկ վտանգավոր ու պարտադիր ծանուցման 

ինֆեկցիոն հիվանդությունների՝ Արցախի Հանրապետության տարածք 

ներթափանցումը կանխարգելող միջոցառումներ, այդ ուղղությամբ համագործակցում 

պետական և շահագրգիռ մյուս մարմինների հետ. 
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6) կենդանիների և մարդկանց համար ընդհանուր հիվանդությունների 

հայտնաբերման դեպքում տեղեկացնում է պետական սանիտարահիգիենիկ 

վերահսկողություն իրականացնող մարմնին, կազմակերպում և իրականացնում է 

համատեղ միջոցառումներ. 

7) վերահսկողություն է իրականացնում կենդանիների կենսագործունեության 

համար նախատեսված ջրի անասնաբուժասանիտարական անվտանգության 

նկատմամբ. 

8) անասնաբուժության բնագավառում գործունեություն իրականացնող 

ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից օրենքով և Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում և սահմանված կարգով և ժամկետներում 

ստանում է համապատասխան տեղեկատվություն, հաշվետվություններ, 

իրականացնում է վերլուծություն. 

9) տալիս է կենդանիների պահվածքի, անասնապահական շինությունների 

շահագործման վերաբերյալ խորհրդատվություն, համաձայնություն է տալիս անասնա-

պահական շինությունների շինարարության թույլտվությանը, վերահսկողություն է 

իրականացնում կենդանիների պահվածքի, անասնապահական շինությունների 

զոոհիգիենիկ և անասնաբուժասանիտարական նորմերի պահպանման նկատմամբ. 

10) իրականացնում է կենդանական ծագման մթերքի և հումքի, կերերի, լրացա-

կերերի, կերային խառնուրդների, կերային հավելումների ներմուծման, 

արտահանման, արտադրության, պահպանման, փոխադրման, վերամշակման, 

իրականացման և վաճառքի գործընթացներում մակնշմանը, համապատասխանության 

գնահատմանը ներկայացվող պահանջների պահպանման նկատմամբ 

վերահսկողություն. 

11) պետական վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքի 

արտադրության բնագավառում վտանգի աղբյուրի վերլուծության և հսկման 

կրիտիկական կետերի ներդրման և ներդրված համակարգի նկատմամբ. 

12) վերահսկողություն է իրականացնում կենդանական ծագման մթերքի և 

հումքի, կերերի, լրացակերերի, կերային խառնուրդների, կերային հավելումների, 

անասնաբուժական դեղամիջոցների, ինչպես նաև կենդանիների դիակների ոչնչացման 

կամ տեխնիկական օգտահանման գործընթացների նկատմամբ. 

13) ժամանակավորապես արգելում է գյուղատնտեսական կենդանիների աճի 

համար խթանիչների օգտագործումը, այն դեպքում, երբ առաջացել է մարդու առողջու-

թյան վրա դրանց վտանգավոր ազդեցության վտանգ՝ մինչև մշակողի կամ արտադրողի 

կողմից դրանց անվտանգության վերաբերյալ գիտափորձնական հիմնավորում 

ստանալը. 

14) մշակում և իրականացնում է անասնաբուժական բնագավառում ծրագրեր, 

համագործակցում է միջազգային համապատասխան կառույցների հետ. 

15) անասնաբուժական անվտանգության ապահովման նպատակով 

ապահովում է համագործակցություն միջազգային և տարածաշրջանային 

համապատասխան կազմակերպությունների հետ և փոխանակում տեղեկատվություն. 

16) պետական վերահսկողություն է իրականացնում կենդանական ծագման 

մթերքի և հումքի, կերերի, կերային խառնուրդների, կերային հավելումների 

աղտոտումից պաշտպանության, կենդանիների առողջության պահպանման համար 

ոլորտի սանիտարական և անասնաբուժական կանոններին, հիգիենիկ նորմերին 

կենդանական ծագման հումքի, կերի, կերային խառնուրդի, կերային հավելման, 

կենդանիների, անասնաբուժական դեղամիջոցների փոխադրման համար 

օգտագործվող տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության նկատմամբ. 

17) հայտնաբերում է կենդանական ծագման հումքում, կերերում, կերային 

հավելումներում, կերային խառնուրդներում, բուսական անասնաբուժական 

դեղամիջոցներ, աղտոտիչներ, պեստիցիդներ և հսկողություն է իրականացնում դրանց 

մնացորդային քանակությունների նկատմամբ. 

18) կենդանիների, կենդանական ծագման հումքի, կերերի, լրացակերերի, 

կերային խառնուրդների և կերային հավելումների, անասնաբուժական դեղամիջոց-

ների արտադրության, պահպանման, իրացման (վաճառքի) գործընթացներում իրակա-

նացնում է մշտադիտարկում, ուսումնասիրություն և իրավիճակի վերլուծություն. 

19) կազմակերպում է սերոմոնիթորինգի աշխատանքներ և իրականացնում 

գործընթացների վերահսկում. 

20) իրականացնում է անասնաբուժության բնագավառը կարգավորող 

օրենքների և իրավական այլ ակտերի նախագծերի նախապատրաստում. 
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21) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունից, 

նախարարություններից և այլ մարմիններից ստացված օրենքների, իրավական այլ 

ակտերի նախագծերի վերաբերյալ կարծիքների տրամադրում. 

22) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

 

4. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  

10. Տեսչությունը կառավարում է Ծառայության պետը: Տեսչությունը 

ղեկավարում է Տեսչության պետը, որը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից 

ազատվում է «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքով սահմանված կարգով: 

11. Տեսչության պետն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքներով և 

սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերով և Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: 

12. Տեսչության պետը պատասխանատու է անասնաբուժության բնագավառում 

վերահսկողական գործառույթների իրականացման և պատասխանատվության 

միջոցների կիրառման, ինչպես նաև դրանց՝ օրենքներին և այլ իրավական ակտերին 

համապատասխանության համար: 

13. Տեսչության պետը հաշվետու է Ծառայության պետին, իսկ 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքով նախատեսված դեպքերում՝ նաև 

Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարին: 

14. Տեսչության պետը՝ 

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

Տեսչության ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է Տեսչության առջև դրված 

խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար. 

2) կատարում է Ծառայության կողմից վարվող քաղաքականության մասով 

Ծառայության պետի, իսկ քաղաքացիական ծառայության ղեկավարման և 

կազմակերպման մասով՝ աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարականները. 

3) ապահովում է Ծառայության պետի հրամանների և ցուցումների, 

հանձնարարականների ու առաջադրանքների կատարումը և արդյունքների մասին 

տեղեկացնում Ծառայության պետին. 

4) ներկայացնում է առաջարկություններ Ծառայության պետին Տեսչության 

առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար օրենքով, այլ 

իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված գործունեության 

բնագավառի, նպատակների ու խնդիրների վերաբերյալ. 

5) իր իրավասության սահմաններում Տեսչության աշխատողներին տալիս է 

համապատասխան հանձնարարականներ և ցուցումներ. 

6) իր իրավասության սահմաններում Ծառայության աշխատակազմի 

ղեկավարին ներկայացնում է առաջարկություններ Տեսչության աշխատողների 

նկատմամբ խրախուսանքի կամ կարգապահական տույժի միջոցների կիրառման 

վերաբերյալ. 

7) իր լիազորությունների սահմաններում համագործակցում է պետական 

կառավարման, տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների հետ. 

8) Ծառայության պետին ներկայացնում է առաջարկություններ Տեսչության 

կառուցվածքի և աշխատողների թվի, ինչպես նաև Տեսչության խորհրդակցական 

մարմիններ ստեղծելու վերաբերյալ. 

9) Ծառայության պետին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն 

Տեսչության կողմից իրականացվող աշխատանքների ընթացքի մասին. 

10) Ծառայության և սույն կանոնադրությանը համապատասխան սահմանում է 

Տեսչության աշխատողների իրավասությունները. 

11) լսում է Տեսչության աշխատողների գործունեության մասին 

հաշվետվությունները, քննարկում դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները. 

12) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` իր 

իրավասության սահմաններում և օրենքով նախատեսված դեպքերում կիրառում է 

պատասխանատվության միջոցներ. 

13) պատասխանատվություն է կրում օրենքների, այլ իրավական ակտերի 

պահանջները, իրեն վերապահված լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ 

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

տրված հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար. 
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14) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված, ինչպես նաև իր պաշտոնի անձնագրով 

սահմանված այլ լիազորություններ: 

15. Տեսչության պետի բացակայության կամ պաշտոնեական պարտակա-

նությունների կատարման ժամանակավոր անհնարինության հարցը կարգավորվում է 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքին համապատասխան: 

 

5. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

  

16. Օրենքով, այլ իրավական ակտերով, Ծառայության և սույն կանոնա-

դրությամբ Տեսչությանը վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ 

իրականացումը, ինչպես նաև քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նրա 

մասնակցությունն ապահովում է Ծառայության աշխատակազմը: 

17. Տեսչության աշխատողները քաղաքացիական ծառայողներ են: 

18. Տեսչության վերակազմակերպման ու նրա գործունեության դադարեցման 

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

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
 

 

 

 

 

Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2022 թվականի մարտի 9-ի N 228-Ն որոշման 

 

«Հավելված N 2  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2018 թվականի օգոստոսի 3-ի N 644-Ն որոշման 
 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԻԱՅԻ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ  

 
1.  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության (այսուհետ` 

Ծառայություն) աշխատակազմի բուսասանիտարիայի տեսչությունը (այսուհետ` 

Տեսչություն) Ծառայության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանում է, որն 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում 

իրականացնում է Ծառայությանը վերապահված բուսասանիտարիայի բնագավառում 

վերահսկողական գործառույթներ և կիրառում պատասխանատվության միջոցներ` 

հանդես գալով Արցախի Հանրապետության անունից: 

2. Տեսչությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա գործունեությունը 

դադարեցվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: 

Տեսչությունը գործում է իր կանոնադրության համաձայն, որը հաստատում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը: 

3. Տեսչության լիազորությունները սահմանվում են Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքներով, Ծառայության և սույն 

կանոնադրությամբ, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերով և Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: 

4. Տեսչությունն իր գործունեությունը կազմակերպում և իրականացնում է 

աշխատանքային ծրագրերով: 

5. Տեսչությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան: 

6. Տեսչությունն օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում Արցախի 

Հանրապետության անունից կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և 
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անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում 

հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

7. Տեսչությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և իր՝ 

հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ ու անհատականացման այլ 

միջոցներ: 

2. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

8. Տեսչության նպատակները և խնդիրներն են` 

1) բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների 

ներմուծման, արտահանման, վերաարտահանման և տարանցիկ փոխադրման 

գործառույթների իրականացման ընթացքում բուսասանիտարական կանոնների և 

նորմերի պահպանման ապահովումը. 

2) ագրարային կանոններով սահմանված պահանջների կատարման 

նկատմամբ վերահսկողության ապահովումը. 

3) բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորող առարկաների արտա-

դրության և վերամշակման ընթացքում, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության 

տարածքում գործող իրացման կետերում բուսասանիտարական կանոնների և նորմերի 

պահպանումը և դրանց պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունը. 

4) ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց` հողերի մշակության, պարար-

տանյութերի օգտագործման, բույսերի վնասակար օրգանիզմների դեմ իրականացվող 

պայքարի, թունանյութերի, սերմանյութերի, տնկանյութերի (արմատակալների) 

արտադրության, ներմուծման, փոխադրման, պահպանման, իրացման, դրանց 

ցանքային պիտանիության և որակի ստուգման, ինչպես նաև գյուղատնտեսական 

նշանակության հողերի բերրիության և օգտակար այլ հատկությունների 

պահպանության և վերականգնման, դրանց արդյունավետ օգտագործման, 

մոնիթորինգի իրականացման նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը. 

5) բուսասանիտարիայի ոլորտում պետությանը և հանրությանը սպառնացող 

վտանգների հայտնաբերումը, դրանց ներթափանցման և տարածման կանխումն ու 

վերացումը (արագ արձագանքման սկզբունքը). 

6) պետական վերահսկողության ապահովումը բուսասանիտարական 

իրավիճակի, բույսերի, բույսերի պաշտպանության միջոցների, պարարտանյութերի, 

բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների արտադրության, դրանց 

վերամշակման, պահպանման, տեղափոխման և իրացման գործընթացների 

գնահատման և կանխորոշման հիման վրա (գնահատման և կանխորոշման սկզբունքը). 

7) բուսասանիտարիայի ոլորտում պետական վերահսկողության 

իրականացման միջազգային լավագույն փորձի, գիտական նվաճումների և նոր 

տեխնոլոգիաների ներդրման ապահովումը, նյութատեխնիկական բազայի 

ամրապնդումը (արդիականացման և առաջընթացի սկզբունք): 

 

3. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

9. Տեսչությունն իր առջև դրված խնդիրների և նպատակների իրականացման 

համար իր իրավասությունների սահմաններում իրականացնում է հետևյալ 

գործառույթները` 

1) վերահսկողություն է իրականացնում ներմուծվող, տարանցիկ փոխադրվող 

բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների` արտահանող 

երկրի կողմից տրված բուսասանիտարական փաստաթղթերի համապատասխանու-

թյան նկատմամբ. 

2) իր լիազորությունների սահմաններում վերահսկողություն է իրականացնում 

պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների ներմուծման, արտահանման, պահպանման, 

փոխադրման, իրացման, օգտագործման գործընթացների, ինչպես նաև 

բուսասանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջների կատարման նկատմամբ. 

3) Արցախի Հանրապետության տարածքում բույսերի վնասակար օրգանիզմներ 

հայտնաբերելու և դրանց հետագա տարածումը կանխարգելելու նպատակով 

պարբերաբար անցկացնում է մոնիթորինգ, վերահսկողություն է իրականացնում այլ 

ծառայությունների կողմից կատարվող վնասակար օրգանիզմների մոնիթորինգի 

անցկացման նկատմամբ, կատարում է բուսասանիտարական վտանգի վերլուծություն, 

արդյունքների հիման վրա որոշում կարանտին վնասակար օրգանիզմներից ազատ 

(զերծ) գոտիների սահմանները և ներկայացնում Ծառայության պետի հաստատմանը. 

4) վերլուծում է գյուղատնտեսական, գեղազարդային մշակաբույսերի 

բուսասանիտարական վիճակը, անհրաժեշտության դեպքում, իրազեկում է պետական 
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կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, ինչպես նաև 

ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վնասակար օրգանիզմների հայտնաբերման, 

կանխարգելման, տարածման, դրանց դեմ պայքարի համալիր միջոցառումների 

կիրառման մասին. 

5) բուսասանիտարական վտանգի վերլուծության հիման վրա նախապատ-

րաստում է Արցախի Հանրապետության տարածքում բացակայող կամ սահմանափակ 

տարածում ունեցող կարանտին և կարգավորվող ոչ կարանտին վնասակար 

օրգանիզմների ցանկը և այն ներկայացնում Ծառայության պետի հաստատմանը. 

6) կանխարգելիչ միջոցառումներ է ձեռնարկում Արցախի 

Հանրապետությունում պետական գրանցում չստացած, օգտագործումից հանված, 

ժամկետանց և արգելված, բնակչության առողջության և շրջակա միջավայրի համար 

վտանգավոր պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների իրացման, օգտագործման և 

ագրարային կանոնների խախտմամբ կատարվող պայքարի աշխատանքների 

իրականացման ուղղությամբ. 

7) վերահսկողություն է իրականացնում իրավաբանական և ֆիզիկական 

անձանց հողային, արտադրական, առևտրային, պահեստային տարածքներում և 

կարգավորվող առարկաներում բույսերի պաշտպանությանն ուղղված 

միջոցառումների անցկացման նկատմամբ. 

8) ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց տալիս է բույսերի, բուսական 

արտադրանքի, կարգավորվող առարկաների, պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների 

ներմուծման թույլտվություն և բույսերի, բուսական արտադրանքի ու կարգավորվող 

առարկաների ներմուծման, արտահանման, վերաարտահանման բուսասանիտարա-

կան հավաստագրեր. 

9) վերահսկողություն է իրականացնում գյուղատնտեսական հողերից, ոռոգման 

ջրից, բույսերից, բուսական արտադրանքից և կարգավորվող առարկաներից 

փորձաքննության նպատակով կատարվող նմուշառման, հողերի մշակության, սերմա-

նյութերի և տնկանյութերի արտադրության, ներմուծման, փոխադրման, պահպանման, 

իրացման, օգտագործման գործընթացներում որակի բուսասանիտարական ստուգման 

և վնասակար օրգանիզմների դեմ տարվող պայքարի միջոցառումների անցկացման 

նկատմամբ. 

10) իրականացնում է բուսասանիտարիայի բնագավառը կարգավորող 

օրենքների և իրավական այլ ակտերի նախագծերի նախապատրաստում. 

11) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունից, 

նախարարություններից և այլ մարմիններից ստացված օրենքների, իրավական այլ 

ակտերի նախագծերի վերաբերյալ կարծիքների տրամադրում. 

12) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, ինչպես 

նաև Ծառայության և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված այլ 

լիազորություններ: 

4. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  

10. Տեսչությունը կառավարում է Ծառայության պետը: Տեսչությունը 

ղեկավարում է Տեսչության պետը, որը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից 

ազատվում է «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքով սահմանված կարգով: 

11. Տեսչության պետն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքներով և 

սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերով և Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: 

12. Տեսչության պետը պատասխանատու է բուսասանիտարիայի բնագավառում 

վերահսկողական գործառույթների իրականացման և պատասխանատվության 

միջոցների կիրառման, ինչպես նաև դրանց՝ օրենքներին և այլ իրավական ակտերին 

համապատասխանության համար: 

13. Տեսչության պետը հաշվետու է Ծառայության պետին, իսկ 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում՝ 

նաև Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարին: 

14. Տեսչության պետը` 

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

Տեսչության ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է Տեսչության առջև դրված 

խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար. 

2) կատարում է Ծառայության կողմից վարվող քաղաքականության մասով` 

Ծառայության պետի, իսկ քաղաքացիական ծառայության ղեկավարման և 

կազմակերպման մասով՝ աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարականները. 
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3) ապահովում է Ծառայության պետի հրամանների և ցուցումների, 

հանձնարարականների ու առաջադրանքների կատարումը և արդյունքների մասին 

տեղեկացնում է Ծառայության պետին. 

4) ներկայացնում է առաջարկություններ Ծառայության պետին Տեսչության 

առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար օրենքով, այլ 

իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված գործունեության 

բնագավառի, նպատակների ու խնդիրների վերաբերյալ. 

5) իր իրավասության սահմաններում Տեսչության աշխատողներին տալիս է 

համապատասխան հանձնարարականներ և ցուցումներ. 

6) իր իրավասության սահմաններում Ծառայության աշխատակազմի ղեկա-

վարին ներկայացնում է առաջարկություններ Տեսչության աշխատողների նկատմամբ 

խրախուսանքի կամ կարգապահական տույժի միջոցների կիրառման վերաբերյալ. 

7) իր լիազորությունների սահմաններում համագործակցում է պետական 

կառավարման, տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների հետ. 

8) Ծառայության պետին ներկայացնում է առաջարկություններ Տեսչության 

կառուցվածքի և աշխատողների թվի, ինչպես նաև Տեսչության խորհրդակցական 

մարմիններ ստեղծելու վերաբերյալ. 

9) Ծառայության պետին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն 

Տեսչության կողմից իրականացվող աշխատանքների ընթացքի մասին. 

10) Ծառայության և սույն կանոնադրությանը համապատասխան սահմանում է 

Տեսչության աշխատողների իրավասությունները. 

11) լսում է Տեսչության աշխատողների գործունեության մասին 

հաշվետվությունները, քննարկում դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները. 

12) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ իր 

իրավասության սահմաններում և օրենքով նախատեսված դեպքերում կիրառում է 

պատասխանատվության միջոցներ. 

13) պատասխանատվություն է կրում օրենքների, այլ իրավական ակտերի 

պահանջները, իրեն վերապահված լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ 

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

տրված հանձնարարկանները չկատարելու համար. 

14) իրականացնում է օրենքով, իր պաշտոնի անձնագրով, այլ իրավական 

ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

15. Տեսչության պետի բացակայության կամ պաշտոնեական 

պարտականությունների կատարման ժամանակավոր անհնարինության հարցը 

կարգավորվում է «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի պահանջներին 

համապատասխան: 

 

5. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

  

16. Օրենքով, այլ իրավական ակտերով, Ծառայության և սույն 

կանոնադրությամբ Տեսչությանը վերապահված լիազորությունների լիարժեք և 

արդյունավետ իրականացումը, ինչպես նաև քաղաքացիական իրավահարաբերու-

թյուններին նրա մասնակցությունն ապահովում է Ծառայության աշխատակազմը: 

17. Տեսչության աշխատողները քաղաքացիական ծառայողներ են: 

18. Տեսչության վերակազմակերպման ու նրա գործունեության դադարեցման 

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

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 3 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2022 թվականի մարտի 9-ի N 228-Ն որոշման 

 

«Հավելված N 3  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2018 թվականի օգոստոսի 3-ի N 644-Ն որոշման 
 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ, ՈՐԱԿԻ  

ԵՎ ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ  

 
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության (այսուհետ` 

Ծառայություն) աշխատակազմի սննդամթերքի անվտանգության, որակի և օպերատիվ 

հսկողության տեսչությունը (այսուհետ` Տեսչություն) Ծառայության աշխատակազմի 

առանձնացված ստորաբաժանում է, որն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

Ծառայությանը վերապահված սննդամթերքի անվտանգության բնագավառում 

իրականացնում է վերահսկողական գործառույթներ և կիրառում պատասխանատ-

վության միջոցներ` հանդես գալով Արցախի Հանրապետության անունից: 

2. Տեսչությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա գործունեությունը 

դադարեցվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: 

Տեսչությունը գործում է իր կանոնադրության համաձայն, որը հաստատում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը: 

3. Տեսչության լիազորությունները սահմանվում են Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքներով, Ծառայության և սույն 

կանոնադրությամբ, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերով և Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: 

4. Տեսչությունն իր գործունեությունը կազմակերպում և իրականացնում է 

աշխատանքային ծրագրերով: 

5. Տեսչությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան: 

6. Տեսչությունն օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում Արցախի 

Հանրապետության անունից կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և 

անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում 

հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

7. Տեսչությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և իր՝ 

հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ ու անհատականացման այլ 

միջոցներ: 

 

2. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

8. Տեսչության նպատակները և խնդիրներն են՝ 

1) սպառողների առողջության համար սննդամթերքի հնարավոր վնասակար 

ազդեցությունից պաշտպանության նպատակով սննդի շղթան (արտադրությունից 

մինչև սպառումը) որպես մեկ միասնական ամբողջություն դիտարկելը (սպառողների 

շահերի պաշտպանության սկզբունք). 

2) սննդամթերքի անվտանգության համակարգի գործունեության վերաբերյալ 

հասարակությանը հստակ, ամբողջական և հավաստի տեղեկատվության 

տրամադրումը, ներառյալ` սպառողին խորհրդատվության տրամադրումը 

(թափանցիկության սկզբունք). 

3) սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում պետական վերահսկողության 

ապահովումը հետագծելիության կիրառմամբ (հետագծելիության սկզբունք). 

4) սննդամթերքի անվտանգության գիտականորեն հիմնավորված ռիսկերի 

գնահատման, խորհրդատվության տրամադրման, ռիսկերի կառավարման ընթացքում 

դրանց գիտականորեն հիմնավորված գնահատականների հիման վրա որոշումների 

ընդունումը (ռիսկերի վերլուծության սկզբունք). 

5) սննդամթերքի անվտանգության ապահովման համար սննդի շղթայի բոլոր 

փուլերում գործառնություններ իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտների 
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նկատմամբ (ներառյալ` անասնակեր և առաջնային գյուղատնտեսական մթերք 

արտադրողները, վերամշակողները, իրացնողները) օրենքով սահմանված կարգով 

պատասխանատվության միջոցների կիրառումը (տնտեսավարող սուբյեկտների 

պատասխանատվության սկզբունք). 

6) սպառողների առողջությանն սպառնացող վտանգի հավանականության 

առկայության դեպքում, երբ վտանգի լիարժեք գնահատման համար գիտական 

հիմքերը բավարար չեն կամ անորոշ են, ռիսկերի կառավարման նախազգուշական 

միջոցների կիրառումը (նախազգուշացման սկզբունք). 

7) սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում պետական վերահսկողության 

իրականացման միջազգային լավագույն փորձի, գիտական նվաճումների և նոր 

տեխնոլոգիաների ներդրման ապահովումը, նյութատեխնիկական բազայի 

ամրապնդումը (արդիականացման և առաջընթացի սկզբունք). 

8) պետական հսկողության ապահովումը սննդամթերքի անվտանգության, 

սննդամթերքի արտադրության, դրանց վերամշակման, պահպանման, տեղափոխման 

և իրացման գործընթացների գնահատման և կանխորոշման հիման վրա (գնահատման 

և կանխորոշման սկզբունք). 

9) սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում պետությանը և հանրությանը 

սպառնացող վտանգների հայտնաբերում, դրանց ներթափանցման և տարածման 

կանխում ու վերացում (արձագանքման սկզբունք): 

 

3. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

9. Տեսչությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է հետևյալ 

գործառույթները` 

1) վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող 

նյութերի, սննդային ու կենսաբանական ակտիվ հավելումների, կենդանական ծագման 

հումքի, բուսական արտադրանքի համար նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված 

պահանջների համապատասխանության նկատմամբ. 

2) վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքում, կենդանական ծագման 

հումքում, բուսական արտադրանքում աղտոտիչների և դրանց մնացորդային 

քանակությունների նկատմամբ. 

3) վերահսկում է Արցախի Հանրապետության տարածքով սննդամթերքի 

ներմուծման, արտահանման, տարանցիկ փոխադրման, ինչպես նաև ներքին 

փոխադրումների, արտադրության, դրանց վերամշակման, պահպանման, իրացման 

գործընթացները. 

4) վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող 

նյութերի, սննդային ու կենսաբանական ակտիվ հավելումների, կենդանական ծագման 

հումքի, բուսական արտադրանքի ներմուծման, արտադրության, ինչպես նաև 

իրացման փուլում գենետիկորեն փոփոխված օրգանիզմների (ԳՓՕ-ի) նկատմամբ. 

5) աջակցում է սննդամթերքի արտադրության բնագավառում վտանգի աղբյուրի 

վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի համակարգի ներդրմանը և 

վերահսկողություն է իրականացնում ներդրված համակարգի նկատմամբ. 

6) վերահսկողություն է իրականացնում վտանգավոր սննդամթերքի, վտանգավոր 

սննդային ու կենսաբանական ակտիվ հավելումների, սննդամթերքի հետ շփվող 

վտանգավոր նյութերի, վտանգավոր կենդանական ծագման հումքի, վտանգավոր 

բուսական արտադրանքի ոչնչացման կամ տեխնիկական օգտահանման 

գործընթացների նկատմամբ. 

7) սննդամթերքի անվտանգության և որակի, համապատասխանության 

գնահատման բնագավառներում գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական և 

իրավաբանական անձանցից օրենքով և Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

նախատեսված դեպքերում և կարգով ստանում է համապատասխան 

տեղեկատվություն, հաշվետվություններ, սահմանված կարգով և ժամկետներում 

իրականացնում վերլուծություն, ստուգում արձանագրված տվյալների 

հավաստիությունը. 

8) վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքի անվտանգությունը և 

լաբորատոր հետազոտությունները հավաստող ուղեկցող փաստաթղթեր տալու, 

հաշվառելու և օգտագործելու գործընթացների նկատմամբ. 

9) վերահսկողություն է իրականացնում սննդի արտադրության, պահպանման, 

տեղափոխման, վերամշակման, իրացման (արտադրության և շրջանառության փուլեր) 
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բոլոր փուլերում սննդամթերքի անվտանգությանն առնչվող նորմատիվ 

փաստաթղթերով սահմանված պարտադիր պահանջների պահպանման նկատմամբ. 

10) չափագիտական վերահսկողություն է իրականացնում փաթեթավորված, 

չափածրարված սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի, սննդային ու 

կենսաբանական ակտիվ հավելումների, կենդանական ծագման հումքի, բուսական 

արտադրանքի նկատմամբ. 

11) վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող 

նյութերի, սննդային ու կենսաբանական ակտիվ հավելումների, կենդանական ծագման 

հումքի, բուսական արտադրանքի ներմուծման, արտահանման, արտադրության, 

պահպանման, փոխադրման, վերամշակման և իրացման գործընթացներում 

մակնշմանը, համապատասխանության գնահատմանը ներկայացվող պահանջների 

պահպանման նկատմամբ. 

12) վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքի փոխադրման համար 

օգտագործվող տրանսպորտային միջոցների` որակական հատկությունների 

պահպանության, փաթեթավորման անվնաս պահպանման և աղտոտումից 

պաշտպանման՝ սննդամթերքի անվտանգության ապահովման ոլորտի նորմատիվ 

իրավական ակտերով սահմանված սանիտարական կանոններին և հիգիենիկ 

նորմերին համապատասխանության նկատմամբ. 

13) վերահսկում է սննդամթերքի արտադրության և շրջանառության փուլերի 

համար նախատեսված տարածքների կառուցման, կահավորման, վերանորոգման` 

նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված տվյալ սննդամթերքին ներկայացվող 

պահանջներին համապատասխանությունը. 

14) ամփոփում և վերլուծում է սույն կանոնադրությամբ նախատեսված 

ստուգումների ժամանակ արձանագրված արդյունքները. 

15) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` իր 

իրավասության սահմաններում իրականացնում է վարչական վարույթ. 

16) մշակում է սննդամթերքի անվտանգության և որակի հսկողության ոլորտին 

առնչվող իրավական ակտերի նախագծեր. 

17) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունից, 

նախարարություններից և այլ մարմիններից ստացված օրենքների, իրավական այլ 

ակտերի նախագծերի վերաբերյալ կարծիքների տրամադրում. 

18) սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի, սննդային ու 

կենսաբանական ակտիվ հավելումների, կենդանական ծագման հումքի, բուսական 

արտադրանքի անվտանգության ապահովման նպատակով համագործակցում է 

միջազգային և տարածաշրջանային համապատասխան կազմակերպությունների հետ 

և փոխանակում տեղեկատվություն. 

19) իրականացնում է օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

  

4. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  

10. Տեսչությունը կառավարում է Ծառայության պետը: Տեսչությունը ղեկավարում 

է Տեսչության պետը, որը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքով սահմանված կարգով: 

11. Տեսչության պետն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքներով և 

սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերով և Արցախի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: 

12. Տեսչության պետը պատասխանատու է սննդամթերքի անվտանգության և 

որակի հսկողության բնագավառում վերահսկողական գործառույթների 

իրականացման և պատասխանատվության միջոցների կիրառման, ինչպես նաև 

դրանց՝ օրենքներին և այլ իրավական ակտերին համապատասխանության համար: 

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

ծառայության մասին» օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում՝ նաև Ծառայության 

աշխատակազմի ղեկավարին: 

14. Տեսչության պետը` 

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

Տեսչության ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է Տեսչության առջև դրված 

խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար. 
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2) կատարում է Ծառայության կողմից վարվող քաղաքականության մասով՝ 

Ծառայության պետի, իսկ քաղաքացիական ծառայության ղեկավարման և 

կազմակերպման մասով՝ աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարականները. 

3) ապահովում է Ծառայության պետի հրամանների և ցուցումների, 

հանձնարարականների և առաջադրանքների կատարումը և արդյունքների մասին 

տեղեկացնում է Ծառայության պետին. 

4) ներկայացնում է առաջարկություններ Ծառայության պետին Տեսչության առջև 

դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար օրենքով, այլ 

իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված գործունեության 

բնագավառի, նպատակների ու խնդիրների վերաբերյալ. 

5) իր իրավասության սահմաններում Տեսչության աշխատողներին տալիս է 

համապատասխան ցուցումներ և հանձնարարականներ. 

6) իր իրավասության սահմաններում Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարին 

ներկայացնում է առաջարկություններ Տեսչության աշխատողների նկատմամբ 

խրախուսանքի կամ կարգապահական տույժի միջոցների կիրառման վերաբերյալ. 

7) իր լիազորությունների սահմաններում համագործակցում է պետական 

կառավարման, տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների հետ. 

8) Ծառայության պետին ներկայացնում է առաջարկություններ Տեսչության 

կառուցվածքի և աշխատողների թվի, ինչպես նաև Տեսչության խորհրդակցական 

մարմիններ ստեղծելու վերաբերյալ. 

9) Ծառայության պետին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն 

Տեսչության կողմից իրականացվող աշխատանքների ընթացքի մասին. 

10) Ծառայության և սույն կանոնադրությանը համապատասխան սահմանում է 

Տեսչության աշխատողների իրավասությունները. 

11) լսում է տեսչության աշխատողների գործունեության մասին 

հաշվետվությունները, քննարկում դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները. 

12) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` իր 

իրավասության սահմաններում և օրենքով նախատեսված դեպքերում կիրառում է 

պատասխանատվության միջոցներ. 

13) պատասխանատվություն է կրում օրենքների, այլ իրավական ակտերի 

պահանջները, իրեն վերապահված լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ 

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

տրված հանձնարարականները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար. 

14) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

15. Տեսչության պետի բացակայության կամ պաշտոնեական 

պարտականությունների կատարման ժամանակավոր անհնարինության հարցը 

կարգավորվում է «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքին 

համապատասխան: 

 

5. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

  

16. Օրենքով, այլ իրավական ակտերով, Ծառայության և սույն կանոնադրությամբ 

Տեսչությանը վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ 

իրականացումը, ինչպես նաև քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նրա 

մասնակցությունն ապահովում է Ծառայության աշխատակազմը: 

17. Տեսչության աշխատողները քաղաքացիական ծառայողներ են: 

18. Տեսչության վերակազմակերպման ու նրա գործունեության դադարեցման 

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

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

9 մարտի 2022թ.                                                              N 229-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 

ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 780-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ   

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

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

դեկտեմբերի 30-ի «Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի նախարարության կանոնադրությունը և 

աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու, Արցախի Հանրապետության 

կառավարության 2020 թվականի հունիսի 26-ի N 126-Ն և Արցախի 

Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի հունիսի 25-ի N 124-Ն 

որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 780-Ն որոշման մեջ կատարել 

հետևյալ փոփոխությունը և լրացումը. 

1) որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի. 

2) որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածի 1-ին բաժնի 1-ին կետում 

լրացնել նոր 6-րդ ենթակետ՝ 

«6) Զբոսաշրջության վարչություն»: 

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 մարտի 9-ի N 229-Ն որոշման 

«Հավելված N1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N780-Ն որոշման 

 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարությունը (այսուհետ` նախարարություն) գործադիր իշխանության 

հանրապետական մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի բնագավառներում Արցախի Հանրապետության 

կառավարության քաղաքականությունը: 

2. Նախարարությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և լուծարվում է Արցախի 

Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով: 

3. Նախարարության լիազորությունները սահմանվում են Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, օրենքներով, Արցախի Հանրապետության 

Նախագահի հրամանագրերով, կարգադրություններով, Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշումներով, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության 

միջազգային պայմանագրերով: 

4. Նախարարությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությանը, Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան: 

5. Նախարարության անվանումն է` 

1) հայերեն՝ Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և 

սպորտի նախարարություն. 

2) ռուսերեն` Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики 

Арцах. 

3) անգլերեն` Ministry of Education, Science, Culture and Sport of the Republic of 

Artsakh: 

6. Նախարարությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և 

իր անվանմամբ հայերեն կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման 

այլ միջոցներ: Նախարարությունը կարող է ունենալ Արցախի Հանրապետության 

զինանշանի պատկերով իր անվանմամբ հայերեն և այլ լեզվով կլոր կնիք, ձևաթղթեր, 

խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ: 

7. Նախարարության համակարգը կազմված է նախարարից, նախարարի 

տեղակալներից, խորհրդականներից, մամուլի քարտուղարից, օգնականներից, 

ռեֆերենտներից, նախարարության աշխատակազմից, ինչպես նաև նախարարության 

ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից: 

8. Նախարարության նպատակները և խնդիրներն են` 

1) բնակչության հոգևոր և մտավոր ներուժի ազգային և համամարդկային 

արժեքների պահպանման ու զարգացման ամրապնդումը, կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի զարգացման միասնական պետական քաղաքականության 

ռազմավարության մշակումը և դրա կենսագործման նկատմամբ վերահսկողությունը. 

2) կրթության բնագավառի հենքը հանդիսացող ազգային դպրոցի գլխավոր 

նպատակի ապահովումը՝ մասնագիտական պատշաճ պատրաստվածություն ունեցող 

և համակողմանիորեն զարգացած, հայրենասիրության, պետականության և 

մարդասիրության ոգով դաստիարակված անձի ձևավորումը. 

3) կրթության, գիտության, մշակույթի, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 

բնագավառների պահպանման և զարգացման ապահովումը՝ որպես տնտեսության 

զարգացման, երկրի անվտանգության ապահովման և հասարակական առաջընթացի 

բացառիկ կարևոր գործոն. 
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4) կրթության, գիտության, մշակույթի, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 

բնագավառների մասնագետների պատրաստումը և նրանց վերապատրաստման 

աշխատանքների կազմակերպումը. 

5) կրթության, գիտության, մշակույթի, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 

զարգացման հեռանկարային ու նպատակային, ինչպես նաև միջպետական 

համագործակցության շրջանակներում գիտատեխնիկական ծրագրերի մշակումը և 

դրանց իրագործումը. 

6) պետական կրթական չափորոշիչների՝ կրթական ծրագրերի համապատաս-

խանության ապահովումը. 

7) մատաղ սերնդի ֆիզիկական ու հոգևոր, ինչպես նաև մասնագիտական ու 

մտավոր զարգացման համար բարենպաստ պայմանների ու հնարավորությունների 

ապահովումը և հաշմանդամների համար սպորտով զբաղվելու նպաստավոր 

պայմանների ստեղծումը. 

8) ուսումնական հաստատությունների, մարզական կառույցների 

ուսումնամեթոդական և ուսումնանյութական ապահովվածությանը նպաստելը. 

9) կրթության, գիտության, մշակույթի, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 

համակարգերի գործունեության որակի ու արդյունավետության գնահատումը, «Լեզվի 

մասին» օրենքի պահանջների կատարումը. 

10) ուսումնական, գիտական հաստատություններում, մշակութային և մարզական 

կառույցներում Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, 

ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառների օրենսդրության նկատմամբ 

վերահսկողությունը և պետական քաղաքականության սկզբունքների պահպանումը. 

11) կրթագիտական, մշակութային, հոգևոր և ազգային փոքրամասնությունների 

ոլորտների վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության իրավական ակտերի նախագծերի 

մշակմանն ու նշված ուղղություններով Արցախի Հանրապետության պետական 

քաղաքականության ձևավորմանը մասնակցելը. 

12) կրթագիտական, մշակութային ու մարզական համակարգերի տեղեկատվական 

ապահովումը, ուսումնական և մեթոդական միջոցների ստեղծումը, նորմատիվ 

փաստաթղթերի ընդունումը. 

13) հասարակության համաչափ զարգացման պահանջներին և միջազգային 

չափանիշներին համապատասխան որակյալ մասնագետների պատրաստումը, 

նախարարության հաստատությունների դասախոսական ու մանկավարժական 

կադրերի ապահովումը. 

14) ռազմահայրենասիրական գաղափարախոսության ձևավորման, պահպանման, 

հայրենիքին անմնացորդ նվիրվածության և հավատարմության, քաղաքացիական 

պարտքի պատրաստակամության սերմանումը, հայրենիքի շահերի պաշտպանու-

թյունը, ազգային արժեքների պահպանումը. 

15) ինքնագործ և պրոֆեսիոնալ հայկական ազգային արվեստի հիմնական 

ուղղությունների սահմանումը, կատարելագործելով մշակութային գործունեության 

բովանդակությունը, ձևերն ու եղանակները, բնակչության հանգիստը ժամանակի 

պահանջներին համապատասխան կազմակերպելու, նրան ինքնագործ գեղարվես-

տական ստեղծագործությանը հաղորդակցելու նպատակով. 

16) փոխշահավետ պայմաններով մշակութային կապերի զարգացումը, ինչպես նաև 

համագործակցությունը այլ երկրների և տարբեր միջազգային մշակութային 

կազմակերպությունների հետ. 

17) մշակութային նոր արժեքների ստեղծմանը նպաստելը. 

18) մշակութային արժեքներին հաղորդակցվելու և մշակութային ծառայու-

թյուններից օգտվելու մատչելիության ապահովումը. 

19) Արցախի Հանրապետությունից դուրս գտնվող արցախյան մշակութային 

արժեքների պահպանությանը նպաստելը միջազգային նորմերի շրջանակներում. 

20) զբոսաշրջության զարգացումը, այն տնտեսության գերակա ճյուղերից մեկը 

դարձնելուն աջակցելը. 

21) զբոսաշրջային գործունեությանն աջակցելը և դրա առաջնային ուղղությունների 

զարգացման համար բարենպաստ իրավական, տնտեսական պայմանների ստեղծումը. 

22) զբոսաշրջության զարգացման գերակա ուղղությունների սահմանումը. 

23) Արցախի Հանրապետության` որպես զբոսաշրջության համար բարենպաստ 

երկրի նկարագրի ձևավորման իրականացումը. 

24) զբոսաշրջիկների, զբոսաշրջային գործունեության սուբյեկտների օրինական 

շահերի և իրավունքների պաշտպանությունն իրականացնելու համար պայմանների 

ստեղծումը. 
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25) զբոսաշրջության բնագավառում միջազգային համագործակցության 

զարգացման ապահովումը. 

26) զբոսաշրջային գործունեության սուբյեկտների կողմից օրենքով սահմանված 

կարգով ստեղծված հասարակական կազմակերպություններին աջակցելը. 

27) զբոսաշրջային գործունեության ընթացքում ծագող իրավահարաբերությունների 

կարգավորումը. 

28) հայ ժողովրդի հոգևոր ու մտավոր ներուժի ամրապնդման, մշակութային 

արժեքների ու հուշարձանների պահպանության և արվեստի ոլորտում միասնական 

պետական քաղաքականության իրականացումը. 

29) հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավառի իրավական 

հիմքերի սահմանումը. 

30) հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավառում պետական 

քաղաքականության իրականացումը և դրա կենսագործման նկատմամբ 

վերահսկողությունը. 

31) հուշարձանների պետական հաշվառման, պահպանության, ուսումնասիրման, 

ամրակայման, նորոգման, վերականգնման և օգտագործման հարցերի 

կանոնակարգման սկզբունքների սահմանումը. 

32) հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավառում պետական 

կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավաբանական և 

ֆիզիկական անձանց իրավասությունների սահմանումը. 

33) հուշարձանների` որպես անշարժ գույքի հատուկ տեսակի նկատմամբ 

սեփականության, տնօրինման և օգտագործման առանձնահատկությունների 

սահմանումը. 

34) երիտասարդության ինքնիրացման, սոցիալական և տնտեսական կայացման 

երաշխիքների ու զարգացման բարենպաստ պայմանների ապահովումը. 

35) երիտասարդության շրջանում ազգային արժեքային կողմնորոշման 

ամրապնդումը, առողջ ապրելակերպի, հոգևոր-մշակութային, ռազմահայրենասիրա-

կան դաստիարակության խթանումը. 

36) Արցախի Հանրապետության հասարակական-քաղաքական կյանքում երիտա-

սարդության ակտիվության խթանումը. 

37) երիտասարդության շրջանում ռազմահայրենասիրության դաստիարակության 

և համամարդկային արժեքների պահպանման պայմանների ապահովումը. 

38) ֆիզկուլտուրային և մարզական հանրապետական միջոցառումների 

անցկացումը. 

39) Արցախի Հանրապետությունում տարբեր մարզաձևերի ազգային ֆեդերացի-

աների գործունեությանն աջակցելը: 

  

2. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

  

9. Նախարարությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է 

հետևյալ գործառույթները՝ 

1) մշակում է կրթության, գիտության, մշակույթի, ֆիզիկական կուլտուրայի և 

սպորտի բնագավառների վերաբերյալ իրավական ակտերի նախագծերն ու այդ 

բնագավառներում պետական քաղաքականությունը. 

2) մշակում, մշտադիտարկում (մոնիթորինգ) և գնահատում է կրթության, 

գիտության, մշակույթի և սպորտի զարգացման երկարաժամկետ ու միջնաժամկետ 

պետական ծրագրերը. 

3) մշակում է կրթության, մշակույթի, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 

բնագավառներում միջպետական համագործակցության ծրագրերը և կազմակերպում 

դրանց իրականացումը. 

4) սահմանված կարգով մասնակցում է կրթության, գիտության, մշակույթի, 

ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառներին առնչվող հարցերի վերաբերյալ 

միջազգային պայմանագրերի (համաձայնագրերի) մշակմանն ու քննարկմանը. 

5) սահմանում է դրսեկության ձևով հանրակրթության, միջին մասնագիտական և 

բարձրագույն կրթության կազմակերպման կարգը. 

6) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով տրամադրում է կրթական 

գործունեություն իրականացնելու լիցենզիաներ. 

7) իր իրավասության սահմաններում իրականացնում է լիցենզավորման 

գործընթացների կազմակերպումը և լիցենզավորված սուբյեկտների կողմից տվյալ 
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գործունեությունն իրականացնելու համար պարտադիր պահանջների ու պայմանների 

պահպանման ուսումնասիրությունների նկատմամբ իրականացնում հսկողություն. 

8) ըստ մարզաձևերի մշակում և հաստատում է մարզադահլիճների 

նյութատեխնիկական հագեցվածության չափաքանակները, մասնակցում նախնական 

զինվորական պատրաստության դասասենյակների նյութատեխնիկական 

հագեցվածության չափաքանակների մշակմանը. 

9) սահմանում է ուսումնական հաստատությունների, մարզական կառույցների, 

մանկավարժական, մարզչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմերին 

ներկայացվող պահանջները. 

10) կրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզիա ստանալու մասին հայտի հիման 

վրա հայտատուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը 

պարզելու նպատակով տեղում իրականացնում է ուսումնասիրություններ. 

11) մշակում և հաստատում է օտարերկրյա պետությունների բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններում միջպետական համաձայնագրերով 

սահմանված կրթաթոշակային տեղերի մրցույթի անցկացման կարգը. 

12) համակարգում է իր ենթակայությանը հանձնված կազմակերպությունների 

գործունեությունը, այդ թվում` զորահավաքային, քաղաքացիական պաշտպանության 

և արտակարգ իրավիճակների գծով աշխատանքները. 

13) մշակում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի զարգացման 

պետական ծրագրերը, պետական կրթական, մշակութային և մարզական 

չափորոշիչներն ու համակարգում դրանց իրականացման աշխատանքները. 

14) կազմակերպում է պետական ռազմավարական ծրագրերի շրջանակներում 

կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի ոլորտի ծրագրերի իրականացումն ու 

մոնիթորինգը. 

15) հաշվառում է կրթության, գիտության, մշակույթի, ֆիզիկական կուլտուրայի և 

սպորտի բնագավառների մասնագետներին, ուսումնասիրում նրանց նկատմամբ 

հանրապետության պահանջարկը, համակարգի մասնագետների պատրաստման և 

վերապատրաստման ապահովումը. 

16) մշակում է հանրակրթական պետական և առարկայական ծրագրերը, 

օրինակելի ուսումնական պլանները, հանրակրթական ուսումնական հաստատու-

թյուններին ապահովում է դասագրքերով և ուսումնական ձեռնարկներով. 

17) մշակում և հաստատում է ուսումնական հաստատություններում սովորողների 

գիտելիքների փոխադրական և ամփոփիչ ստուգման ու ատեստավորման կարգերը. 

18) սահմանում է տարրական և հիմնական ընդհանուր կրթության ծրագրերի 

շրջանակներում տվյալ ուսումնական տարվա ծրագրերը չյուրացրած սովորողի 

հետագա ուսումնառության կարգը. 

19) մշակում և հաստատում է պետական հանրակրթական հաստատությունների 

անվանակոչման չափանիշները. 

20) մշակում և հաստատում է «Տարվա լավագույն տնօրեն», «Տարվա լավագույն 

ուսուցիչ», «Տարվա լավագույն ուսանող», «Տարվա լավագույն դաստիարակ», «Տարվա 

լավագույն զինղեկ», «Տարվա լավագույն աշակերտ», «Տարվա լավագույն խմբակավար» 

ամենամյա մրցույթի անցկացման կարգերը. 

21) մշակում և հաստատում է Արցախի Հանրապետության դպրոցականների 

առարկայական օլիմպիադաների անցկացման կարգը. 

22) համակարգում է ուսումնական հաստատությունների պետական նմուշի 

փաստաթղթերի հայտավորման և բաշխման աշխատանքները. 

23) համակարգում է կրթության, գիտության, մշակույթի, ֆիզիկական կուլտուրայի 

և սպորտի բնագավառներում պետական պարգևների ներկայացման աշխատանքները. 

24) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, 

մշակույթի, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի համակարգերի որակի և արդյու-

նավետության մոնիթորինգ, գնահատում այդ բնագավառներում Արցախի Հանրապե-

տության պետական քաղաքականության իրականացման արդյունավետությունը. 

25) հաստատում է հանրակրթական, այդ թվում` նախադպրոցական ուսումնական 

հաստատություններում գործածության ենթակա փաստաթղթերի ցանկը և դրանց 

վարման կարգը. 

26) ապահովում է լրացուցիչ կրթության զարգացման, լրացուցիչ կրթական 

ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունների նկատմամբ մոնիթորինգի 

իրականացումը. 

27) հաստատում է բարձրագույն, հետբուհական, միջին և նախնական 

(արհեստագործական) մասնագիտական կրթության, ինչպես նաև հանրակրթական 
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ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների ավարտական 

փաստաթղթերի պատվիրման, լրացման, հաշվառման և պահպանման կարգերը. 

28) կազմակերպում է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարության հետ համատեղ զինվորական ղեկավարների վերապատրաստումն 

ու որակավորումը. 

29) կազմակերպում է ուսումնական ծրագրի յուրացման մակարդակի որոշման և 

տեսական գիտելիքների գործնական կիրառման նպատակով բազմաբնույթ 

ռազմամարզական միջոցառումներ, ռազմահայրենասիրական բնույթի ճամբարներ և 

ռազմադաշտային պարապմունքներ. 

30) ձևավորում և պահպանում է նախազորակոչային տարիքի պատանիների և 

աղջիկների մոտ բարձր հայրենասիրական գաղափարախոսություն, սերմանում 

հայրենիքին անմնացորդ նվիրվածություն և հավատարմություն, քաղաքացիական 

պարտքի կատարման պատրաստակամություն. 

31) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան մշակում ու 

իրականացնում է մշակութային արժեքների ապօրինի արտահանումն ու ապօրինի 

ներմուծումը, մշակութային արժեքների նկատմամբ սեփականության իրավունքի 

ապօրինի փոխանցումը կանխող և կանխարգելող միջոցառումներ. 

32) ապահովում է պետական թանգարանների, գրադարանների և 

պատկերասրահների հավաքածուների պետական հաշվառումը, անձնագրավորումը, 

պահպանությունը, պաշտպանությունը, վերականգնումը, համալրումը, 

ներկայացումը, օգտագործումը և հանրահռչակումը, դրանց ուսումնասիրությունն ու 

վերլուծությունը, ինչպես նաև թանգարանների, գրադարանների և 

պատկերասրահների հավաքածուներից մաշված գրականության ու թանգարանային 

առարկաների դուրսգրումը. 

33) իրականացնում է պետական սեփականություն համարվող մշակութային 

արժեքների, թանգարանային, գրադարանային հավաքածուների կառավարումը, 

իրացնում քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից մշակութային ժառանգու-

թյան առանձին առարկաների՝ պետության անունից գնման առաջնահերթության 

նախապատվության իրավունքը. 

34) ապահովում է պետական թանգարաններում, գրադարաններում, 

պատկերասրահներում ու պետական այլ պահոցներում մշակութային արժեքների 

անվտանգության և տեղեկատվության արդիական համակարգերի ներդնումը. 

35) սահմանում է պետական թանգարաններում և պատկերասրահներում 

թանգարանային առարկաներին ու թանգարանային հավաքածուներին հաղորդակ-

ցվելու պայմանակարգը (ռեժիմը). 

36) իրականացնում է գրադարանային աշխատանքների համակարգումը, ստեղծում 

գրադարանային տեղեկատվական ցանցեր. 

37) սահմանում է իր ենթակայության գրադարաններում գրքային 

հավաքածուներից օգտվելու կանոնակարգը և ապահովում գրադարանային 

հավաքածուների պահպանվածությունը. 

38) կազմակերպում է ոչ նյութական մշակութային ժառանգութան օբյեկտների և 

ժողովրդական արհեստների հավաքագրումը, ուսումնասիրումը, տարածումն ու 

հանրահռչակման աշխատանքները, ոչ նութական մշակութային ժառանգության և 

ժողովրդական արհեստների բնագավառի մասնագետների հաշվառումն ու նրանց 

մասին տվյալների բազայի ստեղծումը. 

39) նպաստում է Արցախի Հանրապետության տարածքում բնակվող ազգային 

փոքրամասնությունների մշակութային ինքնության պահպանմանը և զարգացմանը. 

40) պետական աջակցություն է ցուցաբերում մշակույթի ոլորտի կազմակերպու-

թյուններին, արվեստի բոլոր տեսակների և ձևերի զարգացմանը, մշակույթի ու 

արվեստի գործիչների ստեղծագործական գործունեությանը, ստեղծագործական 

ներուժի բացահայտմանն ու զարգացմանը. 

41) ընդլայնում է Արցախի Հանրապետության տարածքում հյուրախաղային և 

ցուցահանդեսային գործունեությունը, ստեղծագործական խմբերի ու մշակութային, 

կրթական և գիտական կազմակերպությունների միջև համագործակցությունը, 

նպաստում կապերի ու շփումների ստեղծմանն ու զարգացմանը. 

42) աջակցում է ժողովրդական ստեղծագործության պահպանմանը, տարածմանն 

ու զարգացմանը, ապահովում է մշակութաժամանցային գործունեության 

բազմազանությունը. 

43) իրականացնում է մշակույթի բնագավառում գիտահետազոտական 

աշխատանքներ. 
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44) համագործակցության նպատակով միջազգային (ներառյալ համահայկական) 

մշակութային այլ պետություններ է գործուղում ստեղծագործական խմբեր, աջակցում 

անհատ կատարողների, մասնագետների և մշակութային համագործակցության 

զարգացմանը. 

45) համագործակցում և մասնակցում է հայկական և միջազգային մշակութային 

կազմակերպությունների աշխատանքներին. 

46) մշակույթի բնագավառում իրականացնում է բարեփոխումներ. 

47) սահմանում է մշակույթի բնագավառներում գիտատեխնիկական զարգացման 

ուղղությունները, աջակցում համապատասխան ոլորտների կազմակերպությունների 

տեխնիկական վերազինմանը. 

48) ապահովում է ոլորտի տեղեկատվական համակարգերի և տեխնոլոգիաների 

զարգացումը, մատուցում է մեթոդական ու խորհրդատվական ծառայությունների, 

ինչպես նաև մշակույթի պետական նպատակային ծրագրերին համապատասխան 

հրապարակում է տեղեկատվական, գիտահանրամատչելի, գիտամեթոդական, 

ուսումնական, գիտական, վերլուծական և այլ բնույթի նյութեր. 

49) կազմակերպում է փառատոներ, ցուցահանդեսներ, ցուցահանդես վաճառքներ, 

աճուրդներ, գիտաժողովներ, համաժողովներ, սեմինարներ (այդ թվում` 

համահայկական և միջազգային) և այլ միջոցառումներ. 

50) կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի բնագավառներում իրենց 

վաստակով նշանավոր անձանց և արվեստագետներին ներկայացնում է պետական 

պարգևների, մրցանակների, պատվավոր կոչումների, իսկ թատրոններին՝ ակադեմի-

ական կոչման, սահմանում և շնորհում է նախարարության հատուկ պարգևներ. 

51) Արցախի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացնում 

առաջարկություններ պետական կազմակերպություններ ստեղծելու և իր 

ենթակայությանը հանձնված պետական կազմակերպությունները պատմական, 

հասարակական քաղաքական, մշակույթի, արվեստի, գիտության և սպորտի 

նշանավոր գործիչների ու անձանց անուններով կոչելու վերաբերյալ. 

52) ներդնում է վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների (հարցաթերթեր, 

տեղեկանքներ և այլն) վարման համակարգ ու համապատասխան գրանցամատ-

յանների միջոցով մշակույթի բնագավառում վարում վարչական վիճակագրությունը, 

իրականացնում մշակութային կազմակերպությունների հաշվառումը. 

53) ապահովում է մշակութային քաղաքականության քարոզչությունը 

զանգվածային տեղեկատվության միջոցներով. 

54) իրականացնում է մշակույթի բնագավառի ծրագրային ու գիտամեթոդական 

ապահովումը, մշակում և հաստատում է մշակույթի բնագավառի ղեկավար կադրերի 

մասնագիտական որակավորման չափանիշները. 

55) հսկողություն է իրականացնում իր գործունեության ոլորտներին առնչվող՝ 

Արցախի Հանրապետության կառավարության տվյալ տարվա գործունեության 

միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների կատարման ընթացքի նկատմամբ, 

ինչպես նաև՝ կրոնական թեմաներով գրականության և ծիսական նշանակության 

առարկաների արտադրության, ներմուծման և վաճառքի նկատմամբ. 

56) պետական կառավարման տարածքային մարմինների հետ համատեղ ապահո-

վում է պետական մշակութային տարածքային քաղաքականության իրականացումը. 

57) նախքան կրոնական կազմակերպության՝ իրավաբանական անձանց գրանցումը 

իրականացնող մարմնի կողմից օրենքով սահմանված կարգով պետական գրանցումը` 

կրոնական կազմակերպության ներկայացրած փաստաթղթերի հիման վրա տալիս է 

փորձագիտական եզրակացություն. 

58) ապահովում է ազգային փոքրամասնությունների և կրոնական կազմակեր-

պությունների` Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ կարգավորվող 

հարաբերությունների համակարգումն ու վերահսկողությունը. 

59) իրականացնում է պատմամշակութային բնագավառում օրենքով նախատեսված 

գործունեության տեսակների լիցենզավորումը, լիցենզավորման պայմանների 

կատարման հսկողությունը. 

60) զբոսաշրջության բնագավառում՝ 

ա. ոլորտի զարգացման քաղաքականության մշակման և իրականացման 

ապահովում, այն խթանող և դրան օժանդակող համակարգի ստեղծում, միջազգային 

զբոսաշրջության կազմակերպությունների հետ կապերի ամրապնդում ու 

աշխատանքների համակարգում, 

բ. օրենքով նախատեսված գործունեության տեսակների լիցենզավորում, 

լիցենզավորման պայմանների կատարման նկատմամբ հսկողություն, 
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գ. օրենքի պահանջների խախտման համար տնտեսավարող սուբյեկտների 

նկատմամբ պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու մասին համապատասխան 

իրավական ակտերի ընդունում, 

դ. ոլորտը կարգավորող օրենսդրության պահանջների խախտումների 

կանխարգելման և վերացման նպատակով կարգադրագրերի արձակում, 

ե. հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի որակավորման կարգի տրամադրում և 

փոփոխում, որակավորման կարգը ստանալու համար ներկայացված հայտի մերժում, 

որակավորման կարգից զրկում, որակավորման պայմանների նկատմամբ 

հսկողության իրականացում, 

զ. ազգային և օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման համար բարենպաստ 

միջավայրի ձևավորմանն աջակցություն, 

է. տեղական ինքնակառավարման մարմիններին՝ իրենց տարածքում գտնվող 

զբոսաշրջային տարածաշրջանների, կենտրոնների և օբյեկտների վերանորոգման, 

բարեկարգման և պատշաճ վիճակում պահպանման վերաբերյալ առաջարկություն-

ների ներկայացում, 

ը. զբոսաշրջության բնագավառում կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման 

և նրանց որակավորման բարձրացման, զբոսաշրջության բնագավառում 

գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացմանն աջակցություն, 

թ. այլ երկրների համապատասխան մարմինների և միջազգային զբոսաշրջային 

կազմակերպությունների հետ հարաբերություններում Արցախի Հանրապետությունը 

ներկայացնելը, զբոսաշրջության ոլորտին առնչվող միջազգային պայմանագրերի 

կնքմանը մասնակցություն, 

ժ. միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդեսներին Արցախի Հանրապետության 

մասնակցության ապահովում, ցուցահանդեսների մասնակիցներին 

խորհրդատվական, կազմակերպական և այլ օգնության ցուցաբերում, 

ժա. զբոսաշրջության ոլորտի վարչական վիճակագրության վարում. 

61) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում 

հուշարձանների պետական հաշվառման, պահպանության, ուսումնասիրման, 

ամրակայման, նորոգման, վերականգնման և օգտագործման գիտամեթոդական կարգը 

և իրականացնում այդ աշխատանքները. 

62) պետական վերահսկողություն է իրականացնում հուշարձանների 

պահպանության և օգտագործման մասին Արցախի Հանրապետության օրենսդրության 

պահանջների կատարման նկատմամբ. 

63) արձակում է կարգադրագրեր` ուղղված պատմամշակութային հուշարձանների 

ամրակայման, նորոգման, վերականգնման, վերակառուցման, հուշարձանների 

պահպանական գոտիներում իրականացվող աշխատանքների ընթացքում օրենքի 

պահանջների խախտման կապակցությամբ աշխատանքների դադարեցմանը կամ 

արգելմանը, ինչպես նաև օրենքի այլ պահանջների կատարման ապահովմանը կամ 

դրանց խախտումների կանխարգելմանը. 

64) տնօրինում է պետական սեփականություն համարվող և չօգտագործվող 

հուշարձանները, կատարում դրանց ամրակայման, վերականգնման և բարեկարգման 

աշխատանքները. 

65) գրանցում և վերահսկում է հուշարձանի նկատմամբ սեփականության 

իրավունքի և օգտագործման ձևի փոփոխումները. 

66) միջազգային նորմերի սահմաններում հաշվառում և ուսումնասիրում է 

Արցախի Հանրապետության տարածքից դուրս գտնվող հայկական հուշարձանները, 

նպաստում դրանց պահպանմանը. 

67) ստեղծում է պատմամշակութային արժեքների գիտատեղեկատու շտեմարան, 

հրատարակում գրացուցակներ (կատալոգներ), ուսումնական, գիտահետազոտական 

կամ ճանաչողական նպատակներով ապահովում հուշարձանների և դրանց 

վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիությունը. 

68) վարում է հուշարձանների պետական հաշվառումը (կադաստրը). 

69) կազմում և սահմանված կարգով հաստատում է հուշարձանների պահպա-

նական գոտիների նախագծերը, սահմանում դրանց պահպանության ռեժիմը և 

իրականացնում դրա պահպանման վերահսկողությունը. 

70) մշակում, ընդունում և հաշվառում է հուշարձանների պահպանության, 

օգտագործման, ուսումնասիրման, գիտանախագծային և գիտավերականգնման ու 

դրանց ուղեկցող աշխատանքների նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերը. 

71) առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի Հանրապետության 

կառավարություն` հուշարձանները պետական ցուցակում ընդգրկելու և 

պատմամշակութային արգելոց ստեղծելու վերաբերյալ. 
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72) Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով 

համաձայնություն կամ մասնագիտական եզրակացություն է տալիս հուշարձաններ 

ունեցող բնակավայրերի, դրանց հատվածների հատակագծման, կառուցապատման, 

ինչպես նաև հուշարձան համարվող առանձին շինությունների և համալիրների 

ամրակայման, վերականգնման, փոփոխման և բարեկարգման նախագծերի 

վերաբերյալ, վերահսկում դրանց իրականացման ընթացքում հուշարձանների 

անվթարության և միջավայրի պահպանության ապահովումը. 

73) թույլտվություն է տալիս հուշարձանների հետախուզման և պեղման աշխա-

տանքների համար, գրանցում դրանք և վերահսկում դրանց կատարման ընթացքը. 

74) արգելում կամ դադարեցնում է հուշարձանի պեղման, ամրակայման, 

նորոգման, վերականգնման, ինչպես նաև շինարարական, գյուղատնտեսական և այլ 

աշխատանքները, եթե դրանք վնասել են կամ դրանց շարունակումը կարող է վնասել 

հուշարձանը կամ դրա պահպանական գոտին. 

75) նպաստում է ոչ պետական սեփականություն համարվող հուշարձանների 

պահպանական միջոցառումների իրականացմանը. 

76) երիտասարդության շրջանում իրականացնում է ռազմահայրենասիրական 

դաստիարակությանը, ազգային, քաղաքացիական գիտակցության բարձրացմանը, 

ընտանեկան արժեքների պահպանմանն ուղղված ծրագրեր, աջակցում է ազատ 

ժամանցի ակտիվ և նպատակային կազմակերպմանը. 

77) նպաստում է Արցախի Հանրապետության տարածքում երիտասարդական 

կազմակերպությունների միջև համագործակցությանը, կապերի և շփումների 

ստեղծմանն ու զարգացմանը, համագործակցում և մասնակցում է երիտասարդական 

կազմակերպությունների աշխատանքներին. 

78) սահմանում է երիտասարդության հարցերի բնագավառում բարեփոխումների 

ուղղություններն ու ապահովում դրանց իրականացումը. 

79) կազմակերպում է Արցախի Հանրապետության նախարարությունների, 

պետական կառավարման այլ մարմինների, պետական կառավարչական 

հիմնարկների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համատեղ 

ուսումնադաստիարակչական, զանգվածային ֆիզկուլտուրային, առողջարարական և 

մարզական բնույթի միջոցառումներ, հանրապետական առաջնություններ, 

չեմպիոնատներ և հավաքներ, կրթության, գիտության, մշակույթի, ֆիզկուլտուրայի ու 

սպորտի հարցերով համաժողովներ, խորհրդակցություններ և այլ միջոցառումներ. 

80) մասնակցում է Արցախի Հանրապետության հավաքական թիմերի անդամներին 

ու կազմակերպություններին մարզահագուստով, մարզագույքով և սարքավորումներով 

ապահովելու աշխատանքին. 

81) մշակում և հաստատում է նախարարության և նրա համակարգի աշխատողնե-

րին խրախուսելու նպատակով մեդալի սահմանումն ու այդ մեդալով պարգևատրման 

կարգը. 

82) վերահսկողություն է իրականացնում իր ենթակայությանը հանձնված 

կազմակերպություններին ամրացված պետական սեփականության օգտագործման և 

պահպանության նկատմամբ, իսկ հիմնադրի որոշմամբ կամ պետական 

կազմակերպության կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում տալիս 

համաձայնություն՝ գույքի օտարման կամ վարձակալության հանձնման համար. 

83) ապահովում է նախարարության և հասարակայնության հետ կապը. 

84) իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում իրականացնում է իր 

ենթակայության ոչ առևտրային կազմակերպությունների, ինչպես նաև առևտրային 

կազմակերպությունների բաժնետոմսերի և բաժնեմասերի կառավարումը, իր 

ենթակայության կազմակերպություններում կատարում է ֆինանսատնտեսական ու 

արտադրական գործունեության փաստաթղթային ուսումնասիրություններ և 

վերստուգումներ (աուդիտ), իրականացնում վերահսկողություն բյուջետային 

միջոցների ծախսման և պետության սեփականություն համարվող գույքի արդյունավետ 

օգտագործման նկատմամբ. 

85) իր ենթակայությանը հանձնված կազմակերպությունների նկատմամբ 

իրականացնում է հսկողություն և ընդհանուր կառավարում. 

86) ընդունում է իր ենթակայությանը հանձնված կազմակերպությունների 

աշխատողների որակավորման ստուգման, ատեստավորման կարգերը, 

իրականացնում որակավորման ստուգումը և ատեստավորումը. 

87) սահմանում է իր ենթակայությանը հանձնված կազմակերպությունների կողմից 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացվող ձեռնարկատիրական 

գործունեության ծառայությունների ցանկերը և սակագները. 
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88) ներդնում է օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով 

համապատասխան վարչական վիճակագրական հաշվետվություններ (հարցաթերթեր, 

տեղեկանքներ և այլն) և դրանց միջոցով հավաքագրված տվյալների ու 

տեղեկությունների հիման վրա վարում վարչական վիճակագրական ռեգիստրներ. 

89) ապահովում է նախարարության և նրա համակարգի բյուջետային գործընթացը. 

90) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

այլ գործառույթներ: 

10. Նախարարության խնդիրների և նպատակների իրականացման ընթացքում 

քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ապահովման նպատակով 

նախարարին կից ստեղծվում է հասարակական խորհուրդ: Նախարարին կից 

հասարակական խորհուրդը` 

1) աջակցում է նախարարության խնդիրների և նպատակների առավել 

արդյունավետ իրականացմանը՝ ներկայացնելով առաջարկություններ ու 

դիտողություններ նախարարության կողմից վարվող ընդհանուր քաղաքականության 

առավել արդյունավետ իրականացման վերաբերյալ. 

2) աջակցում է հանրային քննարկումների կազմակերպմանն ու իրականացմանը, 

հասարակական կազմակերպությունների կամ այլ շահագրգիռ անձանց մասնակցու-

թյամբ քննարկում է հասարակության տարբեր շերտերի կարծիքներն ու 

տեսակետները նախարարության խնդիրների և նպատակների իրականացման 

վերաբերյալ. 

3) ներկայացնում է առաջարկություններ և դիտողություններ` 

ա. նախարարության կողմից շրջանառվող իրավական ակտերի, հայեցակարգերի, 

ռազմավարությունների ու միջոցառումների ծրագրերի նախագծերի վերաբերյալ, 

բ. նախարարության կողմից ձեռնարկվող բարեփոխումների, ընդհանուր և 

ոլորտային քաղաքականության ուղղությունների, ինչպես նաև նախարարության 

կողմից իրականացվող այլ աշխատանքների առաջնահերթությունների վերաբերյալ, 

գ. նախարարության ընթացիկ գործունեության վերաբերյալ: 

  

3. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  

11. Նախարարությունը գլխավորում և նախարարության համակարգի մեջ մտնող 

կազմակերպությունների գործունեությունը կառավարում է Արցախի 

Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը 

(այսուհետ` նախարար), որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է 

Արցախի Հանրապետության Նախագահը` Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Նախարարն ունի տեղակալ (տեղակալներ), 

որին (որոնց) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը: 

12. Նախարարն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ, Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերով և այլ իրավական ակտերով: 

13. Նախարարն իրականացնում է նախարարությանը վերապահված խնդիրներն ու 

գործառույթները և պատասխանատու է լիազորված բնագավառներում 

քաղաքականության մշակման ու իրականացման, տիրող իրավիճակի և 

հեռանկարային զարգացման ապահովման համար: 

14. Նախարարը հաշվետու է Արցախի Հանրապետության Նախագահին: 

15. Նախարարը՝ 

1) իր իրավասության սահմաններում Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով ընդունում է ենթաօրենսդրական իրավական ակտեր. 

2) ղեկավարում, համակարգում և վերահսկում է նախարարության համակարգի 

մեջ մտնող կազմակերպությունների ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է 

նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման 

համար. 

3) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով 

սահմանված գործունեության բնագավառների, նպատակների ու խնդիրների 

վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի 

Հանրապետության Նախագահին և Արցախի Հանրապետության կառավարություն. 

4) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ և տալիս 

ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության կամ 

նախարարության անունից, ինչպես նաև տալիս է Արցախի Հանրապետության կամ 
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նախարարության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև 

վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

5) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում 

նշանակումներ է կատարում նախարարության քաղաքացիական ծառայության 

պաշտոններում, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսանքի և 

կարգապահական տույժի միջոցներ. 

6) աշխատակազմի ղեկավարի նկատմամբ խրախուսանքի ու կարգապահական 

տույժի միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ առաջարկություն է ներկայացնում Արցախի 

Հանրապետության կառավարություն. 

7) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է իր խորհրդականներին, մամուլի 

քարտուղարին, օգնականներին և ռեֆերենտներին. 

8) օրենքին և սույն կանոնադրությանը համապատասխան սահմանում է 

նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

իրավասությունների սահմանները. 

9) կատարում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև. 

10) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորության 

սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում նախարարության 

աշխատակազմի ղեկավարի, նախարարության աշխատակազմի առանձնացված 

ստորաբաժանումների ղեկավարների, ինչպես նաև նախարարության ենթակայու-

թյանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների` 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, 

հրահանգները, հանձնարարագրերը, կարգադրությունները և ցուցումները. 

11) լսում և Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է 

ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի գործունեության մասին տարեկան 

հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, քննում է դրանց գործունեության 

ստուգման արդյունքները, հաստատում նախարարության աշխատակազմի տարեկան 

պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը և ֆինանսական 

հաշվետվությունների արժանահավատության վերստուգման արդյունքները. 

12) վերահսկողություն է իրականացնում նախարարության աշխատակազմին 

ամրացված պետական սեփականության պահպանության ու օտարման նկատմամբ, 

ինչպես նաև նախարարության կողմից պետական գույքի տնօրինման, տիրապետման 

և օգտագործման նկատմամբ. 

13) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում 

նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը. 

14) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում 

նախարարության համակարգի աշխատողների թիվը. 

15) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով շնորհում է Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճաններ. 

16) ստեղծում է խորհրդակցական մարմիններ. 

17) տրամադրում է արձակուրդ նախարարի տեղակալներին և նախարարության 

աշխատակազմի ղեկավարին Արցախի Հանրապետության աշխատանքային 

օրենսդրությանը համապատասխան. 

18) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

16. Նախարարի բացակայության դեպքում, նրա հանձնարարությամբ, նախարարի 

պարտականությունները կատարում է նախարարի տեղակալներից մեկը: 

17. Նախարարի տեղակալը՝ 

1) համակարգում է նախարարության համակարգի աշխատանքները` 

նախարարությանը վերապահված քաղաքականության իրականացման` իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում. 

2) իր լիազորությունների սահմաններում համակարգում է նախարարության` իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում քաղաքականության ապահովման համար 

անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումը` նախարարության աշխատակազմի 

կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով` տալով 

ցուցումներ ու հանձնարարականներ. 

3) նախարարության նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան` 

իրականացնում է իրեն հանձնարարված բնագավառների` նախարարության 

համակարգի մարմիններին որոշակի հանձնարարականների և առաջադրանքների 

սահմանում, դրանց կատարման նկատմամբ վերահսկողություն. 

4) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է նախարարի մոտ 

քննարկվելիք հարցերի նախնական քննարկումները. 
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5) համակարգում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարության 

համակարգի մարմինների կողմից իրականացվող աշխատանքների մասնագիտական 

ուսումնասիրությունները և աշխատանքների ընթացքի օպերատիվ վերլուծությունը. 

6) իր լիազորությունների սահմաններում համագործակցում է պետական 

կառավարման և այլ մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ. 

7) իրեն հանձնարարված բնագավառներում համակարգում է համապատասխան 

զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքները. 

8) պարբերաբար նախարարին է ներկայացնում տեղեկատվություն իրեն 

հանձնարարված բնագավառներում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ. 

9) ապահովում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարի 

հրամանների ու ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը և 

արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին. 

10) նախարարին և աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է 

առաջարկություններ նրանց իրավասությանը վերաբերող հարցերի մասին. 

11) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է այլ գործառույթներ: 

  

4. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ 

  

18. Նախարարության աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը նախարարության՝ 

օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ վերապահված 

լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացման, ինչպես նաև 

քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նախարարության մասնակցության 

ապահովումն է: 

19. Նախարարության աշխատակազմն իրավաբանական անձի կարգավիճակ 

չունեցող կազմակերպություն է, որն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով, որպես պետական կառավարչական հիմնարկ, ենթակա է 

հաշվառման իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի կողմից: 

20. Նախարարության աշխատակազմը գործում է Քաղաքացիական օրենսգրքի, 

«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» օրենքի, այլ օրենքների ու 

իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և 

սույն կանոնադրության հիման վրա: 

21. Նախարարության աշխատակազմն իր իրավասության սահմաններում Արցախի 

Հանրապետության անունից կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և 

անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում 

հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

22. Նախարարության աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության 

զինանշանի պատկերով և իր` հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, 

խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ: 

23. Նախարարության աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ: 

24. Նախարարության աշխատակազմը չի կարող իրականացնել ձեռնարկա-

տիրական գործունեություն: Նախարարության աշխատակազմի կատարած 

գործառնությունների և մատուցած ծառայությունների դիմաց կարող է գանձվել միայն 

պետական տուրք` օրենքով սահմանված չափով և կարգով: 

25. Նախարարության աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն 

իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Նախարարության 

աշխատակազմի պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև նախարարության 

լիազորությանը վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները 

կատարվում են «Գնումների մասին» օրենքով սահմանված կարգով: 

26. Նախարարության աշխատակազմի պարտավորությունների համար 

պատասխանատվությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունը: 

27. Նախարարության աշխատակազմի անվանումն է` «Արցախի 

Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 

աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ: 

28. Նախարարության աշխատակազմի գտնվելու վայրն է` քաղաք Ստեփանակերտ, 

Թումանյան փողոց 48: 

  

5. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ 

  

29. Նախարարության աշխատակազմի գույքն օրենքով սահմանված կարգով 

ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից, ինչպես նաև 

Արցախի Հանրապետության անունից աշխատակազմի կնքած գործարքների միջոցով 
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ձեռքբերված և աշխատակազմի տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը 

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

հաշվառվում է նրա հաշվեկշռում: Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշմամբ նախարարության աշխատակազմին կարող է վերապահվել նաև պետական 

բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի տիրապետման իրավասություն: 

30. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած 

ժամանակ հետ վերցնելու  իր կողմից նախարարության աշխատակազմին հանձնված 

գույքը: 

31. Նախարարության աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, այլ իրավական 

ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով իր 

գործունեության նպատակներին ու գույքի նշանակությանը համապատասխան 

օգտագործելու, տիրապետելու և տնօրինելու իր գույքը: 

  

6. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

  

32. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքում ներառվում են նրա 

կառուցվածքային ստորաբաժանումները (վարչություններ, բաժիններ) և 

առանձնացված ստորաբաժանումները (գործակալություններ, տեսչություններ): 

33. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունները հաստատում է նախարարը: 

34. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունները հաստատում է Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը` նախարարի ներկայացմամբ: 

35. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն 

օրենքով, իսկ առանձին դեպքերում` նաև Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ նախատեսված ծառայությունների մատուցման կամ 

վերահսկողական գործառույթներ իրականացնող և պատասխանատվության միջոցներ 

կիրառող մարմին է: 

36. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն 

իրականացնում է նաև նախարարության աշխատակազմի առանձին գործառույթներ 

կամ դրանց մի մասը և հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության անունից: 

37. Առանձնացված ստորաբաժանումն իրավունք ունի Արցախի Հանրապետության 

անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային ու անձնական ոչ գույքային 

իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, դատարանում հանդես գալու որպես 

հայցվոր կամ պատասխանող: 

38. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն ունի 

Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և նախարարության 

աշխատակազմի հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և 

անհատականացման այլ միջոցներ: 

  

7. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  

39. Նախարարության աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում են Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը և նախարարը` օրենքով և սույն կանոնադրու-

թյամբ իրենց վերապահված իրավասությունների սահմաններում: Նախարարության 

աշխատակազմը ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը, որին 

օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: Աշխատակազմի ղեկավարը ունի 

տեղակալ, որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարը: 

40. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝ 

1) վերակազմակերպում և դադարեցնում է նախարարության աշխատակազմի 

գործունեությունը. 

2) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կանոնադրությունը և 

դրանում կատարվող փոփոխությունները. 

3) որոշում է նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և չափը. 

4) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը. 

5) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և օրենքով 

իրեն վերապահված այլ լիազորություններ: 

41. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, այլ իրավական 

ակտերով, նախարարի հրամաններով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված 

լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի 
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ընթացիկ գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն օրենքների, այլ 

իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումների և 

նախարարի հրամանների, սույն կանոնադրության պահանջները չկատարելու կամ ոչ 

պատշաճ կատարելու համար: 

42. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով սահմանված կարգով 

գույքային պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով պետությանը պատճառված 

գույքային վնասի համար: Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի 

լիազորությունների դադարեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ պատճառված 

նյութական վնասը հատուցելու պարտականությունները չկատարելու համար: 

43. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը պարտավոր է չկատարել 

հիմնադրի, նախարարի` Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող 

որոշումները, կարգադրությունները, հրամաններն ու հրահանգները: 

44. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի բացակայության կամ 

պաշտոնեական պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում 

նրան փոխարինում է աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը՝ նախարարի հրամանով: 

45. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը` 

1) առանց լիազորագրի իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս 

Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, իր լիազորության 

սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող, 

տալիս է լիազորագրեր` դատարանում գործը վարելու և դատավարական այլ 

գործողություններ իրականացնելու համար. 

2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով հիմնադրի կողմից և սույն կանոնադրությամբ 

սահմանված կարգով տնօրինում է նախարարության աշխատակազմին ամրացված 

պետական գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները. 

3) իր իրավասության սահմաններում տալիս է Արցախի Հանրապետության 

անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով 

լիազորագրեր. 

4) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների 

սահմաններում պաշտոնի (աշխատանքի) նշանակում և պաշտոնից (աշխատանքից) 

ազատում է նախարարության աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողներին և 

տեխնիկական աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում խրախուսանքի ու 

կարգապահական տույժի միջոցներ. 

5) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով շնորհում է Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճաններ. 

6) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված իր 

լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր 

կատարման համար ցուցումներ. 

7) նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի 

տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, այդ թվում` ապահովում է 

նախարարության աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառումը վարելը, ֆինան-

սական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը, նախարարի հաստատմանն է 

ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի տարեկան պահպանման ծախսերի 

նախահաշիվը, դրա կատարողականը, տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններն 

ու տարեկան հաշվեկշիռը, միջոցներ է ձեռնարկում ստուգումներով հայտնաբերված 

ֆինանսական խախտումների վերացման համար. 

8) նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ նախարարության 

աշխատակազմի գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ. 

9) կազմակերպում է նախարարության բյուջեի նախագծի նախապատրաստական 

աշխատանքները և ապահովում բյուջետային միջոցների ծախսերի կատարումը. 

10) կազմակերպում է նախարարությունում քննարկումների և խորհրդակցու-

թյունների անցկացումը. 

11) վերահսկում է նախարարության աշխատակազմի կողմից սահմանված 

ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը. 

12) նախարարի ստորագրմանն է ներկայացնում նախարարի հրամանները, ինչպես 

նաև կարգադրությունները. 

13) ապահովում է համագործակցությունն Արցախի Հանրապետության պետական 

իշխանության մարմինների աշխատակազմերի հետ. 

14) կազմակերպում է նախարարությունում գործավարության և տեխնիկական 

սպասարկման աշխատանքները. 

15) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 
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46. Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը` 

1) իր լիազորության սահմաններում համակարգում է աշխատակազմի գործունե-

ությունը` աշխատակազմի իրեն հանձնարարված ոլորտում վերահսկողության 

քաղաքականության ապահովման համար անհրաժեշտ աշխատանքների իրականա-

ցումը` աշխատակազմի կառուցվածքային ու առանձնացված ստորաբաժանումների 

միջոցով` տալով ցուցումներ ու հանձնարարականներ. 

2) աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ իրականացնում է 

աշխատակազմի ղեկավարի մոտ քննարկվելիք հարցերի նախնական քննարկումները. 

3) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական կառավարման 

և այլ մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ և իրեն 

հանձնարարված ոլորտներում համակարգում է համապատասխան զարգացման 

ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքները. 

4) պարբերաբար աշխատակազմի ղեկավարին է ներկայացնում տեղեկատվություն 

իրեն հանձնարարված ոլորտներում աշխատանքների իրականացման ընթացքի 

մասին. 

5) ապահովում է իրեն հանձնարարված ոլորտներում աշխատակազմի ղեկավարի 

հրամանների և ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը և 

արդյունքների մասին տեղեկացնում աշխատակազմի ղեկավարին. 

6) նախարարի և աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ իրականացնում 

է այլ գործառույթներ: 

 

8. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

47. Նախարարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական վարչության 

պետը ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի ֆինանսական և 

հաշվապահական ծառայությունները, գործում է նախարարության աշխատակազմի 

ղեկավարի անմիջական ենթակայությամբ և իրականացնում «Գանձապետական 

համակարգի մասին» օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունները: 

48. Նախարարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական վարչության 

պետը պատասխանատու է հաշվապահական հաշվառումը վարելու, նախարարության 

աշխատակազմի ֆինանսական, բյուջետային, հարկային, վիճակագրական, 

պարտադիր վճարների հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու համար: 

49. Նախարարության աշխատակազմն Արցախի Հանրապետության օրենսդրու-

թյամբ սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և համապատաս-

խան մարմիններին ներկայացնում ֆինանսական, հարկային, պարտադիր վճարների 

մասին և վիճակագրական հաշվետվություններ, հաշվարկներ, հայտարարագրեր: 

50. Նախարարության աշխատակազմի գործունեության տարեկան ֆինանսական 

հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել աուդիտի 

(վերստուգման)` Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

  

9. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ 

 

51. Նախարարության աշխատակազմի վերակազմակերպման և նրա գործունեու-

թյան դադարման կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով:»: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

9 մարտի 2022թ.                                                              N 230-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 16-Ի N 84, ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 

28-Ի N 969-Ն ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 4-Ի N 191-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 

թվականի մարտի 16-ի ««Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, 

սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարության աշխատակազմ» 

պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Արցախի Հանրապետու-

թյան աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարության 

կանոնադրությունը, նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը, 

նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և չափը 

հաստատելու մասին» N 84 որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել 

հետևյալ փոփոխությունները. 

«1) որոշման վերնագրում, որոշման 1-2-րդ կետերում, որոշմամբ 

հաստատված թիվ 1 հավելվածի 1-ին, 11-րդ, 26-րդ կետերում, որոշմամբ 

հաստատված թիվ 3 հավելվածի աղյուսակում «Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի» բառերը փոխարինել 

«Արցախի Հանրապետության սոցիալական զարգացման և միգրացիայի» 

բառերով. 

2) որոշմամբ հաստատված թիվ 1, 2 և 3 հավելվածների վերնագրերում 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ 

ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՀԱՐՑԵՐԻ» բառերը փոխարինել «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ-

ԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ» բառերով. 

3) որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի 8-րդ կետը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ. 

«8.Նախարարության անվանումն է՝ 

1) հայերեն լրիվ անվանումը՝  Արցախի Հանրապետության 

սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարություն. 

2) ռուսերեն լրիվ անվանումն է` Министерство социального развития и 

миграции Республики Арцах. 

3) անգլերեն լրիվ անվանումն է` Ministry of Social Development and 

Migration of the Republic of Artsakh:»: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 

թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի 

կենսաթոշակային ապահովության վարչությունը Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարության 

աշխատակազմի «Միասնական սոցիալական ծառայություն» 

գործակալության վերակազմակերպելու և գործակալության 

կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 969-Ն որոշման 

մեջ (այսուհետ՝ որոշում) կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) որոշման վերնագրում, որոշմամբ հաստատված NN 1 և 2 

հավելվածների վերնագրերում «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՀԱՐՑԵՐԻ» բառերը 
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փոխարինել «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԵՎ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ» բառերով. 

2) որոշման 1-4-րդ կետերում, որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 

1-2-րդ կետերում, 6-րդ կետի 1-ին ենթակետում «Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի» բառերը փոխարինել 

«Արցախի Հանրապետության սոցիալական զարգացման և միգրացիայի» 

բառերով. 

3) որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետը 

շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«2) ռուսերեն լրիվ՝ Агентство «Единая социальная служба» аппарата 

министерства социального развития и миграции Республики Арцах:»: 

3. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի մարտի 

4-ի «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի 

հարցերի նախարարության աշխատակազմի բժշկասոցիալական փորձաքն-

նության գործակալություն ստեղծելու, գործակալության կանոնադրությունը և 

կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 191-Ն որոշման (այսուհետ՝ որոշում) 

մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) որոշման վերնագրում, որոշմամբ հաստատված NN 1 և 2 

հավելվածների վերնագրերում «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՀԱՐՑԵՐԻ» բառերը 

փոխարինել «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԵՎ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ» բառերով. 

2) որոշման 1-2-րդ կետերում, որոշմամբ հաստատված N 1 

հավելվածի 1-2-րդ կետերում, 6-րդ կետի 1-ին ենթակետում «Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի» 

բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության սոցիալական 

զարգացման և միգրացիայի» բառերով. 

 3) որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 6-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ 

ենթակետերը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«2) ռուսերեն՝ Агентство медико-социальной экспертизы аппарата 

министерства социального развития и миграции Республики Арцах. 

3) անգլերեն`  Medical and Social Expertise Agency of the Staff of the 

Ministry of Social Development and Migration of the Republic of Artsakh:»: 

4. 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 

9 մարտի 2022թ.                                                              N 231-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» 

օրենքի 7-րդ հոդվածի 4-րդ կետը և 9-րդ հոդվածի 1-ին կետը՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Հաստատել՝ 

1) Արցախի Հանրապետության պետական վերահսկողական ծառայու-

թյան կանոնադրությունը՝ համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության պետական վերահսկողական ծառայու-

թյան աշխատակազմի կառուցվածքը՝ համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                              Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2022 թվականի մարտի 9-ի N 231-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Արցախի Հանրապետության պետական վերահսկողական ծառայությունը 

(այսուհետ` նաև Ծառայություն) պետական վերահսկողության ոլորտում գործող 

հանրապետական գործադիր մարմին է: 

2. Ծառայությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա գործունեությունը 

դադարեցվում է Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով: 

3. Ծառայությունը գործում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության, 

Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի, օրենքների, սույն 

կանոնադրության և իրավական այլ ակտերի հիման վրա: 

4. Ծառայության լրիվ անվանումն է. 

1) հայերեն լրիվ անվանումը՝ Արցախի Հանրապետության պետական 

վերահսկողական ծառայություն, 

2) ռուսերեն լրիվ անվանումը՝ Служба государственного надзора Республики 

Арцах, 

3) անգլերեն լրիվ անվանումը՝ State Supervision Service of the Republic of Artsakh: 

5. Ծառայությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և 

իր` հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ ու անհատականացման 

այլ միջոցներ: 

6. Ծառայության համակարգը կազմված է Ծառայության պետից, Ծառայության 

պետի առաջին տեղակալից և տեղակալից (տեղակալներից), Ծառայության պետի 

խորհրդականից (խորհրդականներից), Ծառայության պետի մամուլի քարտուղարից, 

Ծառայության պետի օգնականից, Ծառայության աշխատակազմից: 

7. Ծառայության գտնվելու վայրն է` Արցախի Հանրապետություն, քաղաք 

Ստեփանակերտ, Փետրվարի 20 փողոց, N 1 կառավարության շենք: 

  

2. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

  

8. Ծառայության խնդիրներն են. 

1) Արցախի Հանրապետության Նախագահի գործունեության միջոցառումների 

ծրագրերի կատարման ապահովման նկատմամբ վերահսկողության նպատակով 

Արցախի Հանրապետության հանրապետական գործադիր մարմիններում, Արցախի 

Հանրապետության կառավարության տարածքային քաղաքականությունն իրագործող 

մարմիններում (Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերում, 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարանում) ուսումնասիրությունների իրականացումը, 

2) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և 

ժամկետներում Ծառայություն ստացված դիմումները, բողոքները և հանրագրերը 

քննության առնելը և ընթացք տալը, 

3) մշտադիտարկման իրականացումը՝ սույն կանոնադրությամբ սահմանված 

կարգով, 

4) Արցախի Հանրապետության Նախագահի գործունեության միջոցառումների 

ծրագրերի կատարման ապահովման նկատմամբ վերահսկողության նպատակով 

իրականացված ուսումնասիրության արդյունքներից բխող պահանջվող 

միջոցառումների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացումը և դրանց 

իրականացման նկատմամբ հսկողության իրականացումը, 

5) Արցախի Հանրապետության Նախագահի հանձնարարականների 

իրականացումը,  

6) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, միջազգային 

կազմակերպությունների և օտարերկրյա պետությունների համապատասխան 

կառույցների հետ համագործակցությունը, 

7) պետական կառավարման ոլորտում իրավական ակտերի նախագծերի և 

իրավական ակտերի փոփոխությունների (լրացումների) վերաբերյալ 

առաջարկությունների ներկայացումը, 
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8) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ խնդիրների 

իրականացումը: 

 

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

  

9. Ծառայությունն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները. 

1) Ծառայությունը մշտադիտարկումն իրականացնում է ստացված 

տեղեկությունների (այդ թվում՝ գաղտնիք պարունակող), դիմումների, բողոքների, 

հանրագրերի, փաստաթղթերի և հաղորդումների ուսումնասիրության, վերլուծության 

և ամփոփման, Արցախի Հանրապետության Նախագահին առաջարկություններ 

ներկայացնելու նպատակով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության, Արցախի 

Հանրապետության պետական կառավարման այլ մարմինների  գործունեության ու 

տեսչությունների գործունեության և իրականացվող ստուգումների տարեկան 

ծրագրերի համադրման, ինչպես նաև տեղեկատվական համակարգերից և տվյալների 

շտեմարաններից ձեռք բերված և տեսչությունների գործունեության արդյունքների 

վերաբերյալ ստացված տեղեկատվության (այդ թվում՝ գաղտնիք պարունակող) 

վերլուծության միջոցով: Մշտադիտարկումը կարող է իրականացվել ինչպես 

արտագնա, այնպես էլ՝ Ծառայությունում: Մշտադիտարկում իրականացնելիս 

մշտադիտարկում իրականացնողն իրավունք ունի պահանջելու տեղեկություններ (այդ 

թվում՝ գաղտնիք պարունակող), փաստաթղթեր, տեղեկանքներ, որոնք ենթակա են 

տրամադրման ներկայացված պահանջով սահմանված ժամկետում, 

2) Արցախի Հանրապետության Նախագահի կողմից տրված 

հանձնարարականների իրականացման արդյունքներով Ծառայությունը վերլուծում է 

արձանագրված խախտումները, խնդիրները, դրանց պատճառները, հանգամանքներն 

ու հետևանքները` դրանց վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության Նախագահին 

ներկայացնելով տեղեկանքներ և զեկույցներ, ինչպես նաև կարգապահական 

պատասխանատվության ենթարկելու կամ դրա վերաբերյալ հանձնարարական տալու 

առաջարկություններ, 

3) ապահովում է  Ծառայության  աշխատողների մասնագիտական գիտելիքների 

և աշխատանքային ունակությունների կատարելագործումը, Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված վերապատրաստման 

գործընթացների կազմակերպումը, աջակցությունը և ատեստավորումը, 

4) Արցախի Հանրապետության Նախագահի հանձնարարականների 

իրականացման արդյունքում կազմում է տեղեկանքներ կամ ներկայացնում է 

առաջարկություններ կամ տեղեկատվություն, 

5) ապահովում է զորահավաքային նախապատրաստության, զորահավաքի և 

քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների պլանավորումը և 

իրականացումը: 

 

4. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

   

10. Ծառայության ընդհանուր ղեկավարումն իրականացնում է Արցախի 

Հանրապետության Նախագահը: 

11. Ծառայությունը գլխավորում է Ծառայության պետը (այսուհետ՝ պետ):  

12. Պետին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը:  

13. Պետն ունի առաջին տեղակալ և տեղակալ (տեղակալներ), որոնց պաշտոնի 

նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը` 

պետի ներկայացմամբ: 

14. Պետի, նրա առաջին տեղակալի և տեղակալի (տեղակալների) պաշտոնները 

հայեցողական պաշտոններ են: Պետին անմիջական հաշվետու և ենթակա են պետի 

առաջին տեղակալը և տեղակալը (տեղակալները), Ծառայության աշխատակազմի 

ղեկավարը, պետի խորհրդականը (խորհրդականները), պետի մամուլի քարտուղարը, 

պետի օգնականը և Ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների ղեկավարները: 

15. Պետն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերով, օրենքներով, սույն կանոնադրությամբ և իրավական այլ ակտերով:  

16. Պետն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն 

վերապահված խնդիրներն ու գործառույթները և պատասխանատու է լիազորված 
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բնագավառներում տիրող իրավիճակի գնահատման և վերլուծության, հեռանկարային 

զարգացման ապահովման համար:  

17. Պետը հաշվետու է Արցախի Հանրապետության Նախագահին:  

18. Պետը. 

1) պատասխանատու է Ծառայության առջև դրված խնդիրների ու 

գործառույթների իրականացման համար, 

2) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և իրավական այլ ակտերով 

սահմանված գործունեության բնագավառների, նպատակների ու խնդիրների 

վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի 

Հանրապետության Նախագահին և Արցախի Հանրապետության կառավարություն,  

3) իրականացնում է Ծառայության աշխատակազմի կառավարումը` 

օրենքներով և Ծառայության կանոնադրությամբ իրեն վերապահված 

իրավասությունների սահմաններում, 

4) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` Արցախի 

Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում Ծառայության 

կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը, ինչպես նաև դրանց 

փոփոխությունների և (կամ) լրացումների վերաբերյալ առաջարկությունները,  

5) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և իրավական այլ ակտերով 

նախատեսված իր լիազորության սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է 

ճանաչում Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի՝ Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները, 

հանձնարարագրերը, կարգադրությունները և ցուցումները,  

6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը և Ծառայության 

կանոնադրությանը համապատասխան սահմանում է Ծառայության աշխատակազմի 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասության սահմանները՝ հաստատելով 

դրանց կանոնադրությունները,  

7) վերահսկողություն է իրականացնում Ծառայության կողմից պետական գույքի 

տնօրինման, տիրապետման և օգտագործման նկատմամբ, 

8) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` Արցախի 

Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում Ծառայության 

համակարգի աշխատողների թիվը, ինչպես նաև դրա փոփոխությունների և (կամ) 

լրացումների վերաբերյալ առաջարկությունները, 

9) կատարում է աշխատանքի բաշխում առաջին տեղակալի և տեղակալի 

(տեղակալների) միջև,  

10) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և 

դեպքերում պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Ծառայության  

համակարգի աշխատողներին, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ կիրառում է 

խրախուսանքի և կարգապահական տույժի միջոցներ,   

11) հաստատում է Ծառայության հաստիքացուցակը, 

12) կարող է կազմավորել աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ,  

13) լսում է Ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանում-

ների հաշվետվությունները, քննում է դրանց գործունեության ստուգման 

արդյունքները,  

14) լսում է Ծառայության աշխատողների գործողությունների դեմ ներկայացված 

բողոքները, 

15) իր իրավասության սահմաններում ընդունում է իրավական ակտեր, 

արձակում է հրամաններ, տալիս հանձնարարականներ, ցուցումներ, վերահսկում 

դրանց կատարման ընթացքը, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Արցախի 

Հանրապետության կամ Ծառայության անունից, ինչպես նաև տալիս է Արցախի 

Հանրապետության կամ Ծառայության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ 

թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր,  

16) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում 

շնորհում է դասային աստիճաններ, 

17) հաստատում է Ծառայության գործունեության իրականացման 

աշխատակարգը՝ համաձայնեցնելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի հետ, 

18) հաստատում է Ծառայության ներքին կարգապահական կանոնները, 

19) հաստատում է Ծառայության գործավարության կարգը,  

20) ներկայացնում է Ծառայությունն Արցախի Հանրապետությունում, ինչպես 

նաև օտարերկրյա պետություններում և միջազգային կազմակերպություններում, 

21) այլ մարմիններից, դրանց ղեկավար պաշտոնատար անձանցից պահանջում է 

անհրաժեշտ տեղեկատվություն,  
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22) կատարում է Արցախի Հանրապետության Նախագահի առանձին 

հանձնարարականներ, 

23) տրամադրում է արձակուրդ Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարին` 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությանը և դրանով 

սահմանված կարգին համապատասխան, 

24) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

նախատեսված այլ լիազորություններ:  

19. Պետի բացակայության դեպքում նրա պարտականությունները կատարում է 

պետի առաջին տեղակալը, իսկ վերջինիս բացակայության դեպքում, պետի 

հանձնարարությամբ, պետի տեղակալը (տեղակալներից մեկը): 

20. Պետի առաջին տեղակալը և տեղակալը (տեղակալները). 

1) համակարգում են Ծառայության համակարգի աշխատանքները՝ իրենց 

հանձնարարված բնագավառներում,  

2) Ծառայության խնդիրներին համապատասխան` իրենց հանձնարարված 

բնագավառներում տալիս են հանձնարարականներ, առաջադրանքներ, ցուցումներ, 

վերահսկողություն իրականացնում դրանց կատարման նկատմամբ, 

3) պետի հանձնարարությամբ իրականացնում են պետի մոտ քննարկվելիք 

հարցերի նախնական քննարկումները, 

4) իրենց հանձնարարված բնագավառներում համակարգում են 

համապատասխան ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքները, 

5) պետին պարբերաբար ներկայացնում են տեղեկատվություն իրենց 

հանձնարարված բնագավառներում տիրող իրավիճակի մասին, 

6) համակարգում են իրենց հանձնարարված բնագավառներում Ծառայության 

աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող 

աշխատանքների մասնագիտական ուսումնասիրությունները և աշխատանքների 

ընթացքի օպերատիվ վերլուծությունը, 

7) ապահովում են իրենց հանձնարարված բնագավառներում պետի 

հրամանների ու ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը և 

արդյունքների մասին տեղեկացնում պետին,  

8) իրենց լիազորությունների սահմաններում համագործակցում են պետական 

կառավարման և այլ մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ, 

9) իրենց համակարգման լիազորությունների շրջանակներում ստանում են 

Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի աջակցությունը, 

10) պետին և Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում են 

առաջարկություններ նրանց վերաբերող հարցերի մասին, 

11) պետի հանձնարարությամբ իրականացնում են այլ գործառույթներ, 

12) իրականացնում են Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

նախատեսված այլ լիազորություններ: 

21. Պետի խորհրդականը (խորհրդականները). 

1) համաձայնեցնելով պետի հետ` կազմում է (են) իր (իրենց) աշխատանքային 

ծրագրերը,  

2) պարբերաբար պետին է (են) ներկայացնում զեկույցներ, անհրաժեշտ 

վերլուծական նյութեր իրեն (իրենց) հանձնարարված բնագավառներում տիրող 

իրավիճակի, երևույթների և իրադարձությունների մասին և առաջարկություններ 

առկա հիմնահարցերի լուծման վերաբերյալ, 

3) կազմակերպում է (են) քաղաքացիների ընդունելություն, 

4) պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է (են) պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններում, կազմակերպություններում` իրեն (իրենց) 

հանձնարարված բնագավառներին վերաբերող հարցերի քննարկմանը, 

5) պետի որոշմամբ կարող է (են)  ղեկավարել պետի կողմից կազմավորած 

աշխատանքային խմբերի, հանձնաժողովների գործունեությունը կամ մասնակցել 

դրանց աշխատանքներին, 

6) պետի հանձնարարությամբ հրավիրում է (են) խորհրդակցություններ, 

կազմակերպում իրեն (իրենց) հանձնարարված հարցերի քննարկումներ, 

7) կատարում է (են) պետի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ: 

22. Պետի մամուլի քարտուղարը. 

1) պետի պաշտոնական տեսակետները ներկայացնում է Արցախի 

Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների տեղեկատվության միջոցներին, 

2) անցկացնում է ասուլիսներ և ճեպազրույցներ, 
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3) իր գործունեության ծրագրման և իրականացման վերաբերյալ 

առաջարկություններ ու վերլուծություններ է ներկայացնում պետին և պետի հետ 

համաձայնեցնելուց հետո հետևում դրանց իրականացմանը, 

4) կազմակերպում է պետի հարցազրույցները, ասուլիսները և հանդիպումները 

մամուլի և զանգվածային լրատվության մյուս միջոցների ներկայացուցիչների հետ, 

5) պետի հանձնարարությամբ հանդես է գալիս հայտարարություններով, 

պարզաբանումներով, հերքումներով, 

6) կատարում է պետի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ: 

23. Պետի օգնականը կազմակերպական, տեղեկատվական և տեխնիկական 

աջակցություն է ցուցաբերում պետին: Պետի օգնականը. 

1) համաձայնեցնելով պետի հետ` կազմակերպում է պետի ընթացիկ և 

հեռանկարային աշխատանքների ծրագրերի նախապատրաստումը և դրանք 

ներկայացնում պետին, 

2) կազմակերպում է պետի խորհրդակցությունների, հանդիպումների, այցերի և 

ուղևորությունների նախապատրաստումը, 

3) համագործակցելով Ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների աշխատողների հետ` պետի համար նախապատրաստում է 

տեղեկատվական և վերլուծական նյութեր, 

4) նախապատրաստում և պետին է ներկայացնում առաջարկություններ 

աշխատանքային ծրագրերի վերաբերյալ, 

5) կատարում է պետի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ: 

24. Պետի սահմանած գործառույթները և հանձնարարականները կատարելիս` 

պետի խորհրդականը (խորհրդականները), պետի մամուլի քարտուղարը և պետի 

օգնականը համագործակցում են միմյանց, Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի 

և Ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

ղեկավարների հետ: 

 

5. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ 

  

25. Ծառայության աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը Ծառայությանն 

օրենքներով, սույն կանոնադրությամբ և իրավական այլ ակտերով վերապահված 

լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացման, ինչպես նաև 

քաղաքացիական իրավահարաբերություններին Ծառայության մասնակցության 

ապահովումն է: 

26. Ծառայության աշխատակազմն իրավաբանական անձի կարգավիճակ 

չունեցող կազմակերպություն է, որն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով, որպես պետական կառավարչական հիմնարկ, ենթակա է 

հաշվառման` իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի կողմից: 

27. Ծառայության աշխատակազմն իր գործունեությունն իրականացնում է 

Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությանը, Արցախի Հանրապետության 

միջազգային պայմանագրերին, օրենքներին, սույն կանոնադրությանը և իրավական 

այլ ակտերին համապատասխան: 

28. Ծառայության աշխատակազմն իր իրավասության սահմաններում կարող է 

Արցախի Հանրապետության անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային ու 

անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում 

հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

29. Ծառայության աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի 

պատկերով և իր` հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք: Ծառայության աշխատակազմը 

կարող է ունենալ իր անվանմամբ ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ 

միջոցներ: 

30. Ծառայության աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ: 

31. Ծառայության աշխատակազմը չի կարող իրականացնել ձեռնարկատիրական 

գործունեություն: Ծառայության աշխատակազմի կատարած գործառնությունների և 

մատուցած ծառայությունների դիմաց կարող է գանձվել միայն պետական տուրք` 

օրենքով սահմանված չափով և կարգով, բացառությամբ օրենքով նախատեսված 

դեպքերի: 

32. Ծառայության աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն 

իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Ծառայության 

աշխատակազմի պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև Ծառայության 

լիազորությանը վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները 

կատարվում են «Գնումների մասին» օրենքով սահմանված կարգով: 
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33. Ծառայության աշխատակազմի պարտավորությունների համար 

պատասխանատվությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունը: 

34. Ծառայության աշխատակազմի անվանումն է` «Արցախի Հանրապետության 

պետական վերահսկողական ծառայության աշխատակազմ» պետական 

կառավարչական հիմնարկ: 

35. Ծառայության աշխատակազմի գտնվելու վայրն է՝ Արցախի 

Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Փետրվարի 20 փողոց, N 1 

կառավարության շենք:  

  

6. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ 

  

36. Ծառայության աշխատակազմի գույքն օրենքով սահմանված կարգով 

ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից, ինչպես նաև 

Արցախի Հանրապետության անունից աշխատակազմի կնքած գործարքներով ձեռք 

բերված և Ծառայության աշխատակազմի տիրապետմանը, տնօրինմանն ու 

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

որը հաշվառվում է նրա հաշվեկշռում: Արցախի Հանրապետության կառավարության 

որոշմամբ Ծառայության աշխատակազմին կարող է վերապահվել նաև պետական 

բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի տիրապետման իրավասություն: 

37. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած 

ժամանակ հետ վերցնել իր կողմից Ծառայության աշխատակազմին հանձնված գույքը: 

38. Ծառայության աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, իրավական այլ 

ակտերով ու իր կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով, իր 

գործունեության նպատակներին և գույքի նշանակությանը համապատասխան, 

օգտագործելու, տնօրինելու և տիրապետելու իր գույքը:  

 

7. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

  

39. Ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքում ներառվում են նրա 

կառուցվածքային ստորաբաժանումները (վարչություններ, բաժիններ): 

 

8. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  

40. Ծառայության աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում են Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունն ու պետը` օրենքով և սույն կանոնադրությամբ 

իրենց վերապահված իրավասությունների սահմաններում: 

41. Ծառայության աշխատակազմը ղեկավարում է Ծառայության աշխատակազմի 

ղեկավարը, որին օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից 

ազատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

42. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը. 

1) հաստատում է Ծառայության աշխատակազմի կանոնադրությունը և դրանում 

կատարվող փոփոխությունները,  

2) հաստատում է Ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքը, 

3) որոշում է Ծառայության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և չափը, 

4) իրականացնում է օրենքով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ: 

43. Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, իրավական այլ 

ակտերով, պետի հրամաններով, սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված 

լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է Ծառայության աշխատակազմի 

ընթացիկ գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն օրենքների, իրավական 

այլ ակտերի պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար:   

44. Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով սահմանված կարգով 

գույքային պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով պետությանը պատճառված 

վնասի համար: Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի լիազորությունների 

դադարեցումը հիմք չէ պատճառված վնասը հատուցելու պարտականությունները 

չկատարելու համար:  

45. Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարը պարտավոր է չկատարել Արցախի 

Հանրապետության կառավարության, պետի՝ Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությանը հակասող որոշումները, կարգադրությունները, հրամաններն ու 

հրահանգները: 

46. Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի բացակայության կամ 

պաշտոնեական պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում 
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նրան փոխարինում է Ծառայության աշխատակազմի կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների ղեկավարներից մեկը՝ պետի հրամանով: 

47. Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարը. 

1) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

պատասխանատու է Ծառայության լիազորությունների իրականացման կազմակերպ-

ման, անձնակազմի կառավարման, ֆինանսատնտեսական գործառույթների 

իրականացման համար, 

2) առանց լիազորագրի` իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս 

Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, 

3) օրենքով, իրավական այլ ակտերով, Արցախի Հանրապետության 

կառավարության և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է 

հիմնարկին ամրացված պետական գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները, 

4) իր իրավասության սահմաններում տալիս է Արցախի Հանրապետության 

անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով 

լիազորագրեր,  

5) իր լիազորությունների շրջանակներում կնքում է Ծառայության 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից պատրաստված, ինչպես նաև իր կամ 

պետի կամ պետի առաջին տեղակալի կամ պետի տեղակալի (տեղակալների) անունից 

պատրաստված փաստաթղթերը, 

6) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված իր լիազորությունների 

սահմաններում պաշտոնի (աշխատանքի) նշանակում և պաշտոնից (աշխատանքից) 

ազատում է Ծառայության աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողներին և 

տեխնիկական սպասարկումն ապահովող աշխատողներին, նրանց նկատմամբ 

կիրառում խրախուսանքի ու կարգապահական տույժի միջոցներ, 

7) պետին առաջարկություններ է ներկայացնում Ծառայության աշխատակազմի 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքների կազմակերպական 

հարցերի վերաբերյալ, 

8) օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված 

իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր 

կատարման համար ցուցումներ, 

9) պետի հաստատմանն է ներկայացնում Ծառայության աշխատակազմի 

տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, այդ թվում` ապահովում է 

Ծառայության աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառումը վարելը, ֆինանսական 

հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը, պետի հաստատմանն է ներկայացնում 

Ծառայության աշխատակազմի տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա 

կատարողականը, տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններն ու տարեկան 

հաշվեկշիռը, միջոցներ է ձեռնարկում ստուգումներով հայտնաբերված ֆինանսական 

խախտումների վերացման համար, 

10) պետին է ներկայացնում առաջարկություններ Ծառայության աշխատակազմի 

գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ, 

11) կազմակերպում է Ծառայության բյուջեի նախագծի նախապատրաստական 

աշխատանքները և ապահովում բյուջետային միջոցներից ծախսերի կատարումը, 

12) կազմակերպում է Ծառայությունում քննարկումների և խորհրդակցություն-

ների անցկացումը, 

13) վերահսկում է Ծառայության աշխատակազմի կողմից` սահմանված 

ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը, 

14) պետի ստորագրությանն է ներկայացնում պետի հրամանները, 

15) իր լիազորությունների շրջանակներում համագործակցում է պետի առաջին 

տեղակալի, տեղակալի (տեղակալների), այլ պետական մարմինների և կազմակերպու-

թյունների հետ, 

16) ապահովում է համագործակցությունը Արցախի Հանրապետության 

պետական իշխանության այլ մարմինների աշխատակազմերի հետ, 

17) կազմակերպում է  Ծառայության  աշխատողների վերապատրաստման 

գործընթացը, 

18) կազմակերպում է Ծառայությունում գործավարության և տեխնիկական 

սպասարկման աշխատանքները, 

19) իրականացնում է օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

 

9. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
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48.  Ծառայության աշխատակազմի գլխավոր ֆինանսիստը ղեկավարում է 

Ծառայության աշխատակազմի ֆինանսական և հաշվապահական ծառայությունները, 

գործում է Ծառայության աշխատակազմի ղեկավարի անմիջական ղեկավարությամբ և 

իրականացնում «Գանձապետական համակարգի մասին» օրենքով իր վրա դրված 

լիազորությունները: 

49. Ծառայության աշխատակազմի գլխավոր ֆինանսիստը պատասխանատու է 

հաշվապահական հաշվառումը վարելու, Ծառայության աշխատակազմի 

ֆինանսական, բյուջետային, հարկային, վիճակագրական, պարտադիր վճարների 

հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու և ներկայացնելու համար: 

50. Ծառայության աշխատակազմն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և համապատասխան 

մարմիններ է ներկայացնում ֆինանսական, հարկային, պարտադիր վճարների և 

վիճակագրական հաշվետվություններ, հաշվարկներ, հայտարարագրեր: 

51. Ծառայության աշխատակազմի գործունեության տարեկան ֆինանսական 

հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել աուդիտի 

(վերստուգման)` Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

 

10. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ 

  

52. Ծառայության աշխատակազմի վերակազմակերպման և նրա գործունեության 

դադարման կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2022 թվականի մարտի 9-ի N 231-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

  

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ 

 

1. Ռիսկերի գնահատման, վերլուծության և օպերատիվ հանձնարարականների 

վերահսկողության վարչություն 

2. Տնտեսական ոլորտի վերահսկողության բաժին 

3. Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների ոլորտների վերահսկո-

ղության բաժին 

4. Սոցիալական ոլորտի վերահսկողության բաժին 

5. Պետաիրավական ոլորտի վերահսկողության բաժին 

6. Գնումների գործընթացների վերահսկողության բաժին 

7. Դիմումների ուսումնասիրության և քաղաքացիների ընդունելության բաժին 

8. Իրավական ապահովման և օրինականության վերահսկողության բաժին 

9. Հաշվապահական հաշվառման և գնումների կազմակերպման բաժին 

10. Ընդհանուր բաժին 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

10 մարտի 2022թ.                                                              N 239-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՆՁՆԱԳՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 

23-Ի N 53 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Ոստիկանության մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածը` 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Հաստատել Արցախի Հանրապետությունում անձնագրային 

համակարգի կանոնադրությունը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 1999 թվականի մարտի 23-ի «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունում անձնագրային համակարգի հետագա 

կատարելագործման մասին» N 53 որոշումը: 

3. 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 մարտի 10-ի N 239–Ն որոշման 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՆՁՆԱԳՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրն Արցախի 

Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետություններում նրա անձը հաստատող 

հիմնական փաստաթուղթն է: 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր կրողը գտնվում է Արցախի 

Հանրապետության հովանավորության ներքո: 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացին Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացու անձնագիր ստանում է կամավոր` անկախ տարիքից։ 

16 տարին չլրացած Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր տրվում է ըստ ցանկության` մեկ ծնողի 

կամ օրինական ներկայացուցչի դիմումի հիման վրա: Եթե ծնողը կամ օրինական 

ներկայացուցիչն անձամբ չի կարող ներկայացնել դիմումը, ապա ներկայացվող 

դիմումի վրա նրա ստորագրության իսկությունը վավերացվում է նոտարական 

կարգով։ 

Արցախի Հանրապետության` մինչև 16 տարեկան քաղաքացիներին Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր է տրվում առանց անձնագրում 

հաշվառման մասին նշում կատարելու: 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացու նույնականացման քարտ ունեցող կամ 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացու նույնականացման քարտ ստանալու դիմում 

ներկայացրած քաղաքացիներին անձնագիրը տրամադրվում է 10 տարի 

վավերականության ժամկետով: Արցախի Հանրապետության քաղաքացու 

նույնականացման քարտ չունեցող քաղաքացիներին անձնագիրը տրամադրվում է 2 

տարի վավերականության ժամկետով: Ընդ որում, 16 տարին լրացած 

նախազորակոչային տարիքի արական սեռի քաղաքացիներին անձնագիրը 

տրամադրվում է մինչև նրանց զորակոչային տարիքը լրանալը, իսկ զորակոչային 

տարիքը լրանալու դեպքում` պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից 

ստացած տարկետման կամ վերափորձաքննության ժամկետով։  

16 տարին չլրացած Արցախի Հանրապետության քաղաքացու` մինչև 16 տարին 

լրանալը տրված Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը կարող է 

փոխանակվել նրա մեկ ծնողի կամ օրինական ներկայացուցչի դիմումի հիման վրա` 

նախքան Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի վավերականության 

ժամկետը լրանալը: 

Մինչև 16 տարեկան Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի 5-րդ էջի «Նշումներ» բաժնում կատարվում 

է ծնողների մաuին տվյալների (անունը, ազգանունը) գրառում: Ծնողների մահացած 

կամ օրենքով սահմանված կարգով անհայտ բացակայող ճանաչված լինելու դեպքում 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի 5-րդ էջի «Նշումներ» բաժնում 

գրառումներ չեն կատարվում: 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրով փաստաթղթավորված 

արական սեռի 15 տարին լրացած անձանց մասին տվյալները (անունը, ազգանունը, 

հայրանունը, ծնողների հաշվառման վայրը) Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանության կողմից յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ փոխանցվում են 

Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հանրապետական 

զինվորական կոմիսարիատ: 

2. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը պատրաստվում է 

միասնական նմուշով` հայերեն և անգլերեն:  

3. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու ժամկետանց անձնագրերն անվավեր 

են և ենթակա փոխանակման` սահմանված կարգով: 

4. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրն օտարերկրյա 

պետություններում վավերական է մինչև 5 տարի ժամկետով: 16 տարին լրացած 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների անձնագրում օտարերկրյա 

պետություններում վավերականության ժամկետի և դրա երկարաձգման վերաբերյալ 
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նշումները կատարվում են Արցախի Հանրապետության քաղաքացու ցանկությամբ` 

դիմելու դեպքում: 

5. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրում Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացու անձի մասին գրառվում են հետևյալ 

տեղեկությունները` 

1) ազգանունը, անունը, հայերեն էջում նաև հայրանունը. 

2) ծննդյան վայրը, օրը, ամիսը և տարեթիվը. 

3) սեռը. 

4) քաղաքացիությունը: 

6. Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն կամ Արցախի 

Հանրապետությունում կացության հատուկ կարգավիճակ ստացած` ազգությամբ հայ 

օտարերկրյա քաղաքացու` 

1) Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրում կամ Արցախի 

Հանրապետության հատուկ անձնագրում նրա ազգանվան և անվան անգլերեն 

գրառումը պետք է համընկնի տվյալ անձի` օտարերկրյա պետությունում տրված 

անձնագրում կատարված անգլերեն գրառման հետ. 

2) ազգանվան և անվան անգլերենից հայերեն տառադարձումը կատարվում է 

գրական հայերենով: Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած` 

ազգությամբ հայ օտարերկրյա քաղաքացու միջնորդության դեպքում նրա ազգանվան և 

անվան անգլերենից հայերեն տառադարձումը կարող է կատարվել իր նախընտրած 

տարբերակով. 

3) անվան և ազգանվան տառադարձման` սույն կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում 

նշված կանոններով չկարգավորվող, առանձնակի դժվարություններ ներկայացնող 

դեպքերում հիմք է ընդունվում կրթության բնագավառում Արցախի Հանրապետության 

կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի լեզվի տեսչության 

կողմից տրված տեղեկանքը: 

7. Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների, բացառությամբ սույն 

կանոնադրության 6-րդ կետում նշված քաղաքացիների, անձնագրում ազգանվան և 

անվան անգլերեն գրառումը կատարվում է կրթության բնագավառում Արցախի 

Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի 

կողմից հաստատված տառադարձման կանոններին համապատասխան: 

8. Օտարերկրյա պետությունում ծնված Արցախի Հանրապետության քաղաքացու 

անվան, ազգանվան և հայրանվան անգլերեն գրառումը պետք է համընկնի վերջինիս` 

օտարերկրյա պետության կողմից տրված փաստաթղթում (ծննդյան վկայականում) 

կատարված անգլերեն գրառման հետ: 

9. Օտարերկրյա պետության քաղաքացու հետ ամուսնանալու և նրա ազգանունը 

վերցնելու դեպքում, Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրում 

հետամուսնական ազգանվան անգլերեն գրառումը պետք է համընկնի նրա ամուսնու 

անձնագրում և ամուսնության փաստը հավաստող փաստաթղթում կատարված 

անգլերեն գրառման հետ: 

10. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրում կարող են կատարվել 

հետևյալ նշումները` 

1) օտարերկրյա պետություններում անձնագրի վավերականության ժամկետների 

մասին` Արցախի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանության, իսկ օտարերկրյա պետություններում` Արցախի Հանրապետության 

դիվանագիտական ներկայացուցչությունների կամ հյուպատոսական հիմնարկների 

կողմից. 

2) Արցախի Հանրապետությունում բնակության վայրի մասին՝ Արցախի 

Հանրապետության ոստիկանության կողմից. 

3) օտարերկրյա պետություններ մեկնելու և վերադառնալու մասին՝ սահմանային 

ծառայությունների կողմից. 

4) ազգության մասին` Արցախի Հանրապետության քաղաքացու ցանկությամբ` 

Արցախի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության ոստիկանության, իսկ 

օտարերկրյա պետություններում` Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական 

ներկայացուցչությունների կամ հյուպատոսական հիմնարկների կողմից. 

5) արյան խմբի և ռեզուսի մասին` Արցախի Հանրապետության քաղաքացու 

ցանկությամբ` առողջապահության մարմինների կողմից. 

6) ամուսնության և ամուսնալուծության գրանցման մասին` Արցախի 

Հանրապետությունում` քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման 

մարմինների, իսկ օտարերկրյա պետություններում` Արցախի Հանրապետության 
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դիվանագիտական ներկայացուցչությունների կամ հյուպատոսական հիմնարկների 

կողմից: 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրում այլ նշումներ կատարելն 

արգելվում է: 

11. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր տալու համար Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացուց գանձվում է տուրք` «Պետական տուրքի մասին» 

օրենքով սահմանված կարգով և չափով: 

 

2. ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ՏԱԼՈՒ, 

ՓՈԽԱՆԱԿԵԼՈՒ ԵՎ ԴՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

  

12. Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացու անձնագիր տրվում կամ փոխանակվում է Արցախի Հանրապետությունում 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանության, իսկ օտարերկրյա պետություններում` 

Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչությունների կամ 

հյուպատոսական հիմնարկների կողմից: 

13. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր ստանալու համար 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացին անձամբ ներկայացնում է` 

1) սահմանված ձևի դիմում. 

2) ծննդյան վկայական կամ մինչև 16 տարին լրանալն ստացած Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր. 

3) 35 x 45 մմ չափսի երկու գունավոր լուսանկար. 

4) անձը հաստատող այլ փաստաթղթեր, եթե Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացին չի կարող ներկայացնել սույն կետի 2-րդ ենթակետում նշված 

փաստաթղթերը. 

5) կցագրման վկայական կամ զինվորական գրքույկ (զինապարտները). 

6) պետական տուրքի վճարման անդորրագիր, բացառությամբ «Պետական տուրքի 

մասին» օրենքով նախատեսված դեպքի։ 

14. 16 տարին չլրացած Արցախի Հանրապետության քաղաքացու ծնողներից մեկը 

կամ օրինական ներկայացուցիչը 16 տարին չլրացած Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացու անձնագիր ստանալու կամ փոխանակելու համար ներկայացնում է` 

1) սահմանված ձևի դիմում. 

2) ծննդյան վկայական կամ մինչև 16 տարին լրանալը ստացած Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր. 

3) 35x45 մմ չափսի երկու գունավոր լուսանկար. 

4) եթե ծնողներից մեկը հանդիսանում է օտարերկրյա քաղաքացի, ապա տվյալ 

ծնողի գրավոր համաձայնություն. 

5) ծնողների ամուսնության, մահվան, հայրության ճանաչման վկայականները 

կամ միայնակ մայր լինելու մասին տեղեկանք կամ օրենքով սահմանված կարգով 

անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչվելու վերաբերյալ դատարանի՝ օրինական 

ուժի մեջ մտած վճիռը։ 

Եթե ծնողն անձամբ չի կարող ներկայացնել համաձայնությունը, ապա 

ներկայացվող համաձայնության վրա նրա ստորագրության իսկությունը պետք է 

վավերացված լինի նոտարական կարգով: 

16 տարին չլրացած Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը 

ստանում է նրա ծնողներից մեկը կամ օրինական ներկայացուցիչը կամ այլ 

ներկայացուցիչ: 

15. Արցախի Հանրապետության քաղաքացին Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացու անձնագիրը կարող է փոխանակել դրանում պարունակվող 

տեղեկությունները փոխելու, գրառումներում անճշտություններ հայտնաբերելու, 

անձնագիրն օգտագործման համար ոչ պիտանի լինելու, ինչպես նաև սույն կարգի  1-

ին կետի յոթերորդ պարբերությամբ նախատեսված դեպքերում: 

16. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի փոխանակման համար 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացին ներկայացնում է փոխանակման ենթակա 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացու  անձնագիրը,  սահմանված  ձևի դիմում և  35 

X 45 մմ չափսի երկու գունավոր լուսանկար: 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրում որևէ տեղեկություն 

փոխելու կամ գրառումներում անճշտություններ հայտնաբերելու պատճառով այն 

փոխանակելիս Արցախի Հանրապետության քաղաքացին ներկայացնում է նաև 

փոփոխությունները կամ անճշտությունները հաստատող փաստաթղթեր: 
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17. Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունն Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացու անձնագիր տալիս կամ փոխանակում է դիմումը մուտքագրվելուց հետո՝ 7 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

18. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր ստանալու կամ 

փոխանակելու համար դիմումը ներկայացնելիս` Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացին գրավոր տեղեկացվում է կեղծ փաստաթղթեր կամ կեղծ տվյալներ 

ներկայացնելու համար օրենքով նախատեսված պատասխանատվության մասին: 

19. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի կորստյան դեպքում 

կազմվում է կորստյան գործ: Արցախի Հանրապետության քաղաքացու կորած 

անձնագրի փոխարեն նորը տրվում է դիմումի մուտքագրումից հետո՝ 10 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

20. Արցախի Հանրապետության մահացած քաղաքացու անձնագիրը հանձնվում է 

մահվան գրանցումը կատարող մարմիններ: Մահվան գրանցումը կատարելուց հետո 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը սահմանված կարգով 

ուղարկվում է Արցախի Հանրապետության ոստիկանություն: 

Օտարերկրյա պետություններում մահացած Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացու անձնագիրը հանձնվում է օտարերկրյա պետությունում Արցախի 

Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչություն կամ հյուպատոսական 

հիմնարկ: 

21. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը Արցախի 

Հանրապետության սեփականությունն է: 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացու գտնված անձնագիրը ենթակա է 

հանձնման` Արցախի Հանրապետությունում` Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանություն, իսկ օտարերկրյա պետություններում` Արցախի Հանրապետության 

դիվանագիտական ներկայացուցչություններ կամ հյուպատոսական հիմնարկներ: 

22. Կասկածյալների, մեղադրյալների, որոնց նկատմամբ որպես խափանման 

միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը կամ կալանքը, ինչպես նաև 

ազատազրկման դատապարտված անձանց Արցախի Հանրապետության քաղաքացու 

անձնագրերը ժամանակավորապես վերցնում են հետաքննության կամ 

նախաքննության մարմինները կամ դատարանը, իսկ ժամկետային զինվորական 

ծառայության զորակոչված անձանց անձնագրերը` զինկոմիսարիատները: 

Կասկածյալների և մեղադրյալների Արցախի Հանրապետության քաղաքացու 

անձնագրերը վերադարձվում են խափանման միջոցի վերացման դեպքում, 

ժամկետային զինվորական ծառայության զորակոչված անձանց Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացու անձնագրերը` պատիժը կրելուց կամ ժամկետային 

զինվորական ծառայությունից զորացրվելուց հետո: 

Արգելվում է Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր վերցնելը 

(բացառությամբ սույն կետում նշված դեպքերի), այլ անձանց հանձնելը և գրավ դնելը: 

23. Կալանավորված կամ ազատազրկման դատապարտված Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացին Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր 

ստանում կամ այն փոխանակում է քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի 

միջոցով: Սահմանված ձևի դիմումն այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ Արցախի 

Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն կամ 

տարածքային անձնագրային ծառայություն ներկայացնում է քրեակատարողական 

հիմնարկը: 

24. Օրենքով սահմանված կարգով անգործունակ ճանաչված Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի տրամադրման կամ փոխանակման համար 

փաստաթղթերը ներկայացնում և անձնագրերն ստանում է նրա օրինական 

ներկայացուցիչը: Առաջին խմբի հաշմանդամներն իրավունք ունեն Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր ստանալ ներկայացուցչի դիմումի հիման 

վրա: Այս դեպքում դիմումին կցվում է Արցախի Հանրապետության քաղաքացու 

հաշմանդամության վկայականը կամ վկայականի՝ նոտարական կարգով 

վավերացված պատճենը (վկայականի բնօրինակ ներկայացնելու դեպքում այն 

պատճենահանվում և վերադարձվում է դիմումատուին), ինչպես նաև ներկայացուցչի 

լիազորությունները հավաստող՝ օրենքով սահմանված կարգով վավերացված 

լիազորագիրը: Լիազորագիր ներկայացնելու անհնարինության դեպքում Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր ստանալու մասին դիմումն ընդունում է 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների 

վարչությունը կամ տարածքային անձնագրային ծառայությունն՝ այցելելով անձի 

գտնվելու (բնակվելու) վայր: 
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Հոգեբուժական հիվանդանոցում կամ հոգեբուժական օգնություն տրամադրող այլ 

հաստատությունում ստացիոնար բուժման մեջ գտնվող Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացիներին Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր տրամադրելու 

կամ փոխանակելու համար փաստաթղթերը նախապատրաստում, Արցախի 

Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն կամ 

տարածքային անձնագրային ծառայություն է ներկայացնում և Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրն ստանում է հոգեբուժական հիվանդանոցի 

կամ հոգեբուժական օգնություն տրամադրող այլ հաստատության վարչակազմը: 

25. Արցախի Հանրապետության զինապարտ քաղաքացիների անձնագրերի 

տրամադրումը կամ փոխանակումը կատարվում է Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

  

3. ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԱՆՁՆԱԳԻՐԸ ԿՈՐՑՆԵԼՈՒ  

ԿԱՄ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ 

ՑԱՆԿՈՒԹՅԱՄԲ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐԱՊԵՍ ՏՐՎՈՂ` ԱՆՁԸ (ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆԸ) 

ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

26. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը կորցնելու, ինչպես նաև 

փոխանակման ներկայացնելու դեպքերում, մինչև նոր անձնագրի տրամադրումը, 

Արցախի Հանրապետության տարածքում գտնվող քաղաքացուն, նրա ցանկությամբ, 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության 

կամ տարածքային անձնագրային ծառայության կողմից տրվում է 

ժամանակավորապես տրվող` անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ (Ձև 1): 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը կորցնելու դեպքում 

ժամանակավորապես տրվող` անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ կարող 

է տրամադրվել նաև այն դեպքում, երբ քաղաքացին անձնագիրը կորցնելու մասին 

հայտնել է Արցախի Հանրապետության ոստիկանությանը և, անկախ նոր անձնագիր 

ստանալու համար դիմում ներկայացնելու փաստից, ցանկություն է հայտնել ստանալ 

ժամանակավորապես տրվող` անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ: 

27. Կալանավորված կամ ազատազրկման դատապարտված քաղաքացին 

ժամանակավորապես տրվող` անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ 

ստանում է քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի, իսկ հոգեբուժական 

հիվանդանոցում կամ հոգեբուժական օգնություն տրամադրող այլ հաստատությունում 

ստացիոնար բուժման մեջ գտնվող քաղաքացիները` նշված հաստատությունների 

վարչակազմի միջոցով: Կարճաժամկետ մեկնում ստացած դատապարտյալը 

ժամանակավորապես տրվող` անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ 

ստանում է ընդհանուր հիմունքներով: 

28. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը կորցնելու, ինչպես նաև 

փոխանակման ներկայացնելու դեպքում ժամանակավորապես տրվող` անձը 

(ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ ստանալու համար քաղաքացին անձամբ 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն 

կամ հաշվառման վայրի տարածքային անձնագրային ծառայություն է ներկայացնում 

դիմում և 35 x 45 մմ չափսի երկու գունավոր լուսանկար: Օրինական ներկայացուցչի 

միջոցով ժամանակավորապես տրվող` անձը (ինքնությունը) հաստատող 

փաստաթուղթ ստանալու համար դիմումին կցվում են օրինական ներկայացուցչի 

անձնագրի և օրինական ներկայացուցչի լիազորությունները հաստատող 

փաստաթղթի պատճենները։ Բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառում 

չունեցող քաղաքացիները դիմում կարող են ներկայացնել Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության կամ տարածքային 

ցանկացած անձնագրային ծառայություն, որի դեպքում ժամանակավորապես տրվող` 

անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթղթում կատարվում է նշում հաշվառում 

չունենալու մասին: Կարճաժամկետ մեկնում ստացած դատապարտյալները 

ժամանակավորապես տրվող` անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ 

ստանալու համար ներկայացնում են նաև քրեակատարողական հիմնարկի կողմից 

տրված կարճաժամկետ մեկնման թույլտվության վկայականը և դրա պատճենը: 

Վկայականի բնօրինակը պատճենի հետ համեմատելուց հետո վերադարձվում է 

քաղաքացուն: Դիմումն ընդունող Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

անձնագրային և վիզաների վարչության կամ տարածքային անձնագրային 

ծառայության աշխատողը դիմումի դարձերեսին ստորագրում է և նշում իր պաշտոնը, 

անունը և ազգանունը, ինչպես նաև փաստաթղթի ընդունման ամսաթիվը։ Կորած 
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անձնագրի տվյալները (սերիան, համարը) փոխանցվում են սահմանային 

էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական համակարգ: 

29. Կալանավորված կամ ազատազրկման դատապարտված, հոգեբուժական 

հիվանդանոցում կամ հոգեբուժական օգնություն տրամադրող այլ հաստատությունում 

ստացիոնար բուժման մեջ գտնվող քաղաքացիներին ժամանակավորապես տրվող` 

անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ տրամադրելու համար 

քրեակատարողական հիմնարկի, հոգեբուժական հիվանդանոցի կամ հոգեբուժական 

օգնություն տրամադրող այլ հաստատության վարչակազմը սույն կարգի 28-րդ կետով 

նախատեսված դիմումը և լուսանկարները   1-օրյա ժամկետում ներկայացնում է 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության 

կամ վարչակազմի գտնվելու վայրի տարածքային անձնագրային ծառայություն:  

30. Ժամանակավորապես տրվող` անձը (ինքնությունը) հաստատող 

փաստաթուղթը քաղաքացուն (դիմողին) տրամադրվում է սույն կարգի 28-րդ կետով 

նախատեսված փաստաթղթերը ներկայացվելուց հետո` անմիջապես: 

31. Ժամանակավորապես տրվող` անձը (ինքնությունը) հաստատող 

փաստաթուղթը տրամադրվում է մինչև նոր անձնագիրն ստանալու համար 

նախատեսված ժամկետով, իսկ կորցրած անձնագրի փոխարեն նոր անձնագիր 

ստանալու դիմում չներկայացնելու դեպքում` 15 օր վավերականության ժամկետով: 

32. Կարճաժամկետ մեկնում ստացած դատապարտյալներին 

ժամանակավորապես տրվող` անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթը 

տրամադրվում է կարճաժամկետ մեկնման թույլտվության վկայականում նշված 

ժամկետով: 

 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                          Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

Ձև 1 

 

______________________________________________________________________________ 
(Արցախի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային ծառայություն) 

  

_________ ____________________20   թ. 

    (տալու ամսաթիվը) 

 _____________________________ 
(դիմումի մուտքի համարը) 

  

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐԱՊԵՍ ՏՐՎՈՂ` ԱՆՁԸ  

(ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆԸ) ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ 

  

  

  

  

(լուսանկար) 

Կ.Տ 

Քաղ._____________________________________________________ 
(անունը, հայրանունը, ազգանունը) 

__________________________________________________________ 
(ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը, վայրը) 

__________________________________________________________ 
(հաշվառման հասցեն) 

  

Տրվել է անձնագիրը կորցնելու կամ փոխանակման ներկայացնելու 

կապակցությամբ` անձի դիմումի հիման վրա (ընդգծել): 

  

Փաստաթուղթն ուժի մեջ է մինչև _________ ____________________20  թ. 

 

      Անձնագրային ծառայության պետ ______________________ _______________ 
                                                                                                      (անունը, ազգանունը)                     (ստորագրությունը) 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 
 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն  

03 մարտի 2022թ.                                                           ՆՀ-60-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ  

ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ ՆԵՐՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ 

ՆԵՐԴԻՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

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

հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և 

ենթակառուցվածքների նախարարության մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլնե-

րով միջպետական և ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմա-

կերպման գործունեության լիցենզավորող հանձնաժողովի 2022 թվականի 

մարտի 2-ի N 388-ՏՆ եզրակացությունը`  

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ՝ 

 

1. Տրամադրել`  

1) ֆիզիկական անձ Կարեն Միքայելի Աբրահամյանին Արցախի Հան-

րապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետա-

կան ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00791 

լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր. 

2) ֆիզիկական անձ Ահարոն Արմենի Միքայելյանին Արցախի Հանրա-

պետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00792 

լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր. 

3) ֆիզիկական անձ Գագիկ Սերգեյի Պետրոսյանին Արցախի Հանրա-

պետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության ՏԾN00793 

լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր: 

2. Դադարեցնել՝ անհատ ձեռնարկատեր Արկադյա Լենորի Գևորգյանի 

Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներ-

հանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեու-

թյան ՏԾN00462 լիցենզիայի և լիցենզիայի N00001 ներդիրի 

գործողությունները: 

3. Եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը 

պաշտոնական տեղեկագիրը հրապարակող մարմնին: 

 

 

Հայկ Խանումյան 
 

 

 
 

 


