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րական արտադրանքի գնի մասին» Ձև 1-ԳԻՆ (արտադրանք) 
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լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2010 
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և սպորտի նախարարի 2021 թվականի օգոստոսի 11-ի N 501-Ն 

հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կրթու-

թյան, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի N 84-Ն 

հրամանը...................................................................................................... 
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143 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության 

նախարարության 2006 թվականի մայիսի 26-ի N 47-Ա 

հրամանում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 

ԱՀ քաղաքաշինության նախարարի N 18-Ն հրամանը...................... 
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144 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների գործունեու-

թյան տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության 

նախարարության N 15-Ա հրամանը.................................................... 
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145 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիայի գործունեության 

տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

N 16-Ա հրամանը.....................................................................................  
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146 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների գործունեու-

թյան դադարեցման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության 

նախարարության N 17-Ա հրամանը.................................................... 
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147 «Հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման կարգը և  

հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման վկայականի 

ձևը սահմանելու մասին» ԱՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի 

նախարարի N 23-Ն հրամանը…………………………………………. 
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148 «Անշարժ գույքի օբյեկտների առանձին տեսակների նկատմամբ 

իրավունքների պետական գրանցման առանձնահատկություն-

ները, պետական գրանցման և տեղեկատվության տրամադրման 

ժամկետները սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի պետական 

կոմիտեի 2006 թվականի ապրիլի 20-ի թիվ 31-Կ հրամանն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի 

կառավարման կոմիտեի նախագահի N 14-Ն հրամանը………… 
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149 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախա-

րարի 2017 թվականի մարտի 15-ի N 96-Ն հրամանում փոփո-

խություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ պետական 

եկամուտների կոմիտեի նախագահի N 50-Ն հրամանը…………… 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
Ընդունված է 2022 թվականի         

                       փետրվարի 18-ին 

   

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՌՆԱԶԱՎԹՎԱԾ  

ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  

 

 

Արցախի Հանրապետությունը, ըստ Արցախի Հանրապետության 

Սահմանադրության, ինքնիշխան պետություն է: Արցախի Հանրապետության 

ինքնիշխանությունը տարածվում է ամբողջ տարածքի վրա, որի շրջանակներում 

Արցախի ժողովուրդն իրացրել է իր ինքնորոշման իրավունքը, ձևավորել և 

զարգացրել է պետականություն: Այլ պետությունների զինված ուժերի 

ստորաբաժանումների՝ Արցախի տարածքում մնալը առանց Արցախի կամավոր 

համաձայնության, միջազգային իրավունքի հիմնարար փաստաթղթերի և 

միջազգային սովորութային իրավունքի նորմերի խախտումով, ինչպես նաև 

հակառակ 1994 թվականի մայիսի 12-ի ամբողջական հրադադարի և ռազմական 

գործողությունների մասին համաձայնագրի և 1995 թվականի փետրվարի 6-ի 

հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման մասին համաձայնագրի, ինքնիշխան 

պետության տարածքի ապօրինի ռազմական բռնազավթում (օկուպացիա) է: 

  

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան 

 

1. Սույն օրենքը սահմանում է 1991-1994 և 2016 թվականներին Ադրբեջանի 

Հանրապետության և 2020 թվականին Թուրքիայի Հանրապետության և 

օտարերկրյա զինյալ ահաբեկիչների անմիջական մասնակցությամբ Ադրբեջանի 

Հանրապետության կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ իրականացված 

ռազմական ագրեսիայի հետևանքով բռնազավթված (օկուպացված) տարածքների 

(այսուհետ` բռնազավթված տարածքներ) իրավական կարգավիճակի ու դրանց 

վրա տարածվող իրավական հատուկ ռեժիմի, պետական կառավարման և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների գործունե-

ության առանձնահատկությունների, մարդու և քաղաքացու իրավունքների և 

ազատությունների, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց իրավունքների և շա-

հերի պահպանության ու պաշտպանության հետ կապված հարաբերությունները։  

 

Հոդված 2. Բռնազավթված տարածքների իրավական կարգավիճակը 

 

1. Բռնազավթված տարածքներն Արցախի Հանրապետության անբաժանելի 

մասն են, որոնց վրա տարածվում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրության 

գործողությունը: 

 

Հոդված 3. Բռնազավթված տարածքները 

 

1. Բռնազավթված տարածքներ են համարվում` 
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1) Ադրբեջանի Հանրապետության վերահսկողության տակ գտնվող` 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման 

մասին» օրենքում *-ով, **-ով և ***-ով նշված բնակավայրերի տարածքները, ինչպես 

նաև այդ բնակավայրերն ընդգրկող շրջանների պետական սեփականություն 

հանդիսացող հողային և ջրային այլ տարածքները.  

2) սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում նշված տարածքների հողածած-

կույթից ներքև, ինչպես նաև հողածածկույթի վրայի օդային տարածությունը` 

մինչև միջազգային իրավունքով սահմանված տիեզերական տարածությունը: 

 

Հոդված 4. Բռնազավթված տարածքների իրավական ռեժիմը 

 

1. Բռնազավթված տարածքներում սույն օրենքի գործողության ժամկետում 

պահպանվում է ռազմական դրության իրավական ռեժիմը  և գործում է սույն 

օրենքով նախատեսված մարդու իրավունքների, մշակութային և բնության 

ժառանգության պաշտպանության, ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի, 

տնտեսական գործունեության իրականացման սահմանափակումների, գույքի 

նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության հատուկ իրավական ռեժիմ: 

 

Հոդված 5. Բռնազավթված տարածքներում մարդու և քաղաքացու 

իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը 

 

1. Բռնազավթված տարածքներում մարդու և քաղաքացու իրավունքների և 

ազատությունների պաշտպանության պարտականությունը և դրանց խախտման 

պատասխանատվությունը, միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների 

համաձայն, կրում է բռնազավթումն իրականացրած Ադրբեջանի Հանրապետու-

թյունը:  

2. Բռնազավթված տարածքներում Արցախի Հանրապետության, ինչպես 

նաև օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց և 

իրավաբանական անձանց պատճառված նյութական և ոչ նյութական վնասի 

փոխհատուցման պատասխանատվությունը կրում է բռնազավթում իրականաց-

րած Ադրբեջանի Հանրապետությունը` միջազգային իրավունքի նորմերի և 

սկզբունքների համաձայն: 

 

Հոդված 6. Բռնազավթված տարածքներում մշակութային և բնության 

ժառանգության պաշտպանությունը 

 

1. Բռնազավթված տարածքներում գտնվող՝ հայ ժողովրդին պատկանող 

պատմամշակութային, կրոնական և բնության օբյեկտները, ոչ նյութական 

մշակութային արժեքները հանդիսանում են հայ ժողովրդի մշակույթի 

անբաժանելի մասը, մշակութային ինքնության կարևոր և անփոխարինելի 

արտահայտությունը և նրա մշակութային և բնության ժառանգությունը:  

2. Բռնազավթված տարածքներում մշակութային և բնության նյութական 

ժառանգության ոչ խտրական պահպանության և պաշտպանության 

պարտականությունը, միջազգային իրավունքի նորմերին և սկզբունքներին 

համապատասխան, կրում է բռնազավթումն իրականացրած Ադրբեջանի 

Հանրապետությունը, որի փաստացի վերահսկողության ներքո են գտնվում 

մշակութային և բնության ժառանգության այդ օբյեկտները: 
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3. Բռնազավթման հետևանքով Արցախի Հանրապետության քաղաքացի-

ների և հայ ժողովրդի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության  կենսունա-

կության ապահովմանն ուղղված միջոցների իրագործման սահմանափակման և 

(կամ) չիրագործման ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է բռնազավթումն 

իրականացրած Ադրբեջանի Հանրապետությունը: 

4. Ադրբեջանի Հանրապետությունը պատասխանատվություն է կրում բռ-

նազավթված տարածքներից մշակութային ժառանգության օբյեկտների, հնագի-

տական, կրոնական, էթնոլոգիական, պատմական նշանակություն ունեցող գրա-

կանության, արվեստի և գիտության նմուշների արտահանման և/կամ դրանց այլ 

անձանց սեփականության փոխանցման, ինչպես նաև դրանց ոչնչացման համար: 

 

Հոդված 7. Բռնազավթված տարածքներում ազատ տեղաշարժվելու իրա-

վունքի սահմանափակումները 

 

1. Բռնազավթված տարածքներում օտարերկրյա քաղաքացիների և 

քաղաքացիություն չունեցող անձանց մուտքը, ելքը և  տեղաշարժը թույլատրվում է 

միայն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Այդ 

կարգի խախտումն առաջացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված պատասխանատվություն։ 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված սահմանափակումը և 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվու-

թյունը չեն տարածվում բռնազավթված տարածքներում անհետաձգելի մարդասի-

րական օգնություն ցուցաբերող անձանց և միջազգային կազմակերպությունների 

ներկայացուցիչների վրա: Ընդ որում, սույն մասով նախատեսված անձինք 

պարտավոր են մինչև բռնազավթված տարածքներ մուտք գործելը, իսկ դրա 

անհնարինության դեպքում՝ բռնազավթված տարածքներից դուրս գալու դեպքում, 

Արցախի Հանրապետության կառավարության հարցման հիման վրա տեղեկացնել 

բռնազավթված տարածք մուտք գործելու և դուրս գալու, ինչպես նաև ցուցաբերած 

մարդասիրական օգնության մասին: 

 

Հոդված 8. Բռնազավթված տարածքներում տնտեսական գործունեության 

իրականացման սահմանափակումները 

 

1. Բռնազավթված տարածքներում արգելվում է ցանկացած տնտեսական 

գործունեություն: Այդ կարգի խախտումն առաջացնում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվություն։ 

 

Հոդված 9. Բռնազավթված տարածքներում գույքի նկատմամբ 

իրավունքների պաշտպանությունը 

 

1. Բռնազավթված տարածքներում Արցախի Հանրապետության, Արցախի 

Հանրապետության համայնքների, Արցախի Հանրապետության, ինչպես նաև 

օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց և իրա-

վաբանական անձանց գույքը նրանց սեփականությունն է, որի պաշտպանությունն 

ապահովվում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Սեփականության 

իրավունքի խախտումն առաջացնում է միջազգային իրավունքով և Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվություն։ 
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2. Բռնազավթված տարածքներում գտնվող գույքի նկատմամբ 

սեփականության իրավունքների իրացման` տնօրինման, տիրապետման, 

օգտագործման հետ կապված ցանկացած գործարք կնքվում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան:  

3. Բռնազավթված տարածքներում գտնվող գույքի հետ կապված ցանկացած 

գործարք, որը կնքվել է Արցախի Հանրապետության օրենսդրության խախտմամբ, 

համարվում է առոչինչ կնքման պահից: 

4. Բռնազավթված տարածքներում գտնվող գույքը չի կարող օտարվել կամ 

որևէ այլ ձևով փոխանցվել այլ պետությունների, ֆիզիկական և իրավաբանական 

անձանց, բացառությամբ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված դեպքերի և կարգով: 

5. Բռնազավթված տարածքներում Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրության համապատասխան երաշխավորվում է Արցախի 

Հանրապետության  քաղաքացիների ժառանգության իրավունքը: 

6. Եթե ժառանգատուի բնակության վերջին վայրը գտնվում է բռնազավթված 

տարածքում, ապա ժառանգության բացման վայր է համարվում առաջին դիմումի 

ներկայացման վայրը: 

7. Եթե ժառանգատուի բնակության վերջին վայրն անհայտ է, իսկ 

ժառանգության զանգվածի մեջ գտնվող գույքը կամ դրա մեծ մասը գտնվում են 

բռնազավթված տարածքներում, ապա ժառանգության բացման վայր է 

համարվում առաջին դիմումի ներկայացման վայրը: 

 

Հոդված 10. Բռնազավթված տարածքների Արցախի Հանրապետության քա-

ղաքացիների ընտրական իրավունքի իրականացման  առանձնահատկություն-

ները 

 

1. Բռնազավթված տարածքների` 1991-1994, 2016 և 2020 թվականներին 

Ադրբեջանի Հանրապետության ռազմական ագրեսիայի հետևանքով տեղահան-

ված Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներն ընտրություններին և հանրաք-

վեներին մասնակցում են Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով:  

 

Հոդված 11. Օկուպանտ իշխանության գործունեությունը 

  

1. Բռնազավթված տարածքներում գործունեություն իրականացնող 

ցանկացած մարմին և պաշտոնատար անձ, որն ստեղծվել, ընտրվել, նշանակվել է 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը ոչ համապատասխան և (կամ) 

բռնազավթված տարածքում որևէ ձևով իրականացնում է օկուպացիոն 

իշխանություն` օրենսդիր, գործադիր կամ դատական իշխանության 

լիազորություններ կամ պետական կառավարման կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններին վերապահված որևէ այլ լիազորություններ, 

համարվում է օկուպանտ իշխանություն իրականացնող մարմին և այդ 

իշխանության պաշտոնատար անձ: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված մարմինների և պաշտոնատար ան-

ձանց ընդունած իրավական ակտերն իրավական հետևանքներ չեն առաջացնում: 

 

Հոդված 12. Արցախի Հանրապետության պետական և տեղական ինքնակա-

ռավարման մարմինների և պաշտոնատար անձանց պարտականությունները 



10 

 

 

1. Արցախի Հանրապետության պետական և տեղական ինքնակառավար-

ման մարմինները և պաշտոնատար անձինք իրենց իրավասության շրջանակ-

ներում պարտավոր են օտարերկրյա պետություններին, միջազգային կազմա-

կերպություններին և կառույցներին պարբերաբար ներկայացնել բռնազավթված 

տարածքներում Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքների և 

ազատությունների խախտման, մշակութային և բնության ժառանգության դեմ 

ոտնձգությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն և փաստեր:         

2. Արցախի Հանրապետության պետական և տեղական ինքնակառավար-

ման մարմինները և պաշտոնատար անձինք իրենց իրավասության շրջանակ-

ներում պարտավոր են արձանագրել, գույքագրել և հաշվարկել Ադրբեջանի 

Հանրապետության կողմից իրականացված ռազմական ագրեսիայի հետևանքով 

բռնազավթված տարածքներում Արցախի Հանրապետությանը, Արցախի 

Հանրապետության համայնքներին,  իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց 

պատճառված գույքային, անձնական ոչ գույքային և այլ վնասները: 

3. Սույն օրենքի դրույթների խախտման դեպքում Արցախի Հանրապե-

տության համապատասխան պետական մարմինները և պաշտոնատար անձինք 

պարտավոր են ձեռնարկել Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և 

միջազգային իրավունքով նախատեսված բոլոր անհրաժեշտ միջոցներն Արցախի 

Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների օրինական 

շահերի և անվտանգության պաշտպանության համար:  

   

Հոդված 13. Եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթներ 

     

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող տասներորդ օրը: 

2. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում ընդունվում 

են սույն օրենքի կիրառման համար անհրաժեշտ իրավական ակտեր։ 

3. Սույն օրենքով սահմանված իրավական ռեժիմը սահմանափակված չէ 

սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելու ժամկետով և տարածվում է դրա ընդունմանը 

նախորդող ժամանակահատվածում օրենքի կարգավորման առարկային 

վերաբերող հարաբերությունների վրա: 

4. Սույն օրենքի 10-րդ հոդվածի կիրառումն ապահովող օրենսդրական 

փոփոխությունները կատարվում են մինչև 2022 թվականի հոկտեմբերի 1-ը: 

5. Սույն  օրենքով սահմանված իրավական ռեժիմը գործում է մինչև 

բռնազավթված տարածքներում Արցախի Հանրապետության ինքնիշխանության և 

իրավազորության լրիվ վերականգնումը: 

6. Սույն օրենքի 3-րդ հոդվածում նշված տարածքներին վերաբերող պաշտո-

նական փաստաթղթերում օգտագործել «բռնազավթված տարածքներ» եզրույթը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                                        

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                  Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

2022թ. մարտի 16 

Ստեփանակերտ 
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ՀՕ-5-Ն 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
Ընդունված է 2022 թվականի         

                       փետրվարի 18-ին 

   

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. 2016 թվականի փետրվարի 24-ի Քաղաքացիական օրենսգրքի 

1198-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բնակության վերջին վայրն է» բառերից հետո 

ավելացնել «, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ» բառերը: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                                        

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                  Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

2022թ. մարտի 16 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-6-Ն 
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ՀԱՆՈՒՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Ը 

 

 
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ՝ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ  

173-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 2-ՐԴ ՄԱՍԻ «ՀԻՆԳ» ԲԱՌԸ «ՏԱՍԸ» ԲԱՌՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆԵԼՈՒ 

ՆԱԽԱԳԾԻ՝ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ 

 

ք.Ստեփանակերտ                                                    23-ին մարտի 2022թ. 

 

Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը (այսուհետ՝ Գերագույն 

դատարան)՝ կազմով. Ն.Նարիմանյանի (նախագահող), Կ.Ղարայանի (զեկուցող), 

Ա.Աբրահամյանի, Հ.Աբրահամյանի, Գ.Գրիգորյանի, Հ.Խաչատրյանի, Ի.Կարա-

պետյանի, 

համաձայն Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության (այսուհետ՝ 

Սահմանադրություն) 141-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի, 142-րդ հոդվածի 2-

րդ մասի, «Սահմանադրական դատավարության մասին» ԼՂՀ  օրենքի 13-րդ, 14-րդ 

և 60-րդ հոդվածների, դռնբաց նիստում գրավոր ընթացակարգով Արցախի 

Հանրապետության Ազգային ժողովի (այսուհետ՝ Ազգային ժողով) դիմումի հիման 

վրա քննեց Սահմանադրության 173-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «հինգ» բառը «տասը» 

բառով փոխարինելու նախագծի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության 

հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը: 

Ուսումնասիրելով գործով զեկուցողի գրավոր հաղորդումը, հետազոտելով 

Ազգային ժողովի դիմումը՝ Սահմանադրության 173-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

փոփոխության նախագծի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության 

հարցը որոշելու վերաբերյալ, գործում առկա մյուս փաստաթղթերը` Գերագույն 

դատարանը 

 

Պ Ա Ր Զ Ե Ց 

 

1. Ազգային ժողովը, ղեկավարվելով Սահմանադրության 142-րդ հոդվածի 2-

րդ մասի և 141-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի դրույթներով, 2022 թվականի 

փետրվարի 02-ին դիմել է Գերագույն դատարան՝ խնդրելով որոշել Սահմա-

նադրության 173-րդ հոդվածի 2-րդ մասի փոփոխության նախագծի (այսուհետ, 

նաև՝ Նախագիծ)՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը: 

2021 թվականի դեկտեմբերի 02-ին Հանրապետության Նախագահի նախա-

ձեռնությամբ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ԱՀ օրենքի 78-րդ հոդվածի և 

Ազգային ժողովի՝ «Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակարգը 

հաստատելու մասին» Ն-159-6 որոշմամբ հաստատված աշխատակարգի 54-րդ, 

55-րդ, 57-րդ կետերի պահանջներին համապատասխան, Նախագիծը ներկայաց-
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վել է Ազգային ժողովի քննարկմանը: Նախագծով առաջարկվում է Սահմա-

նադրության 173-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «հինգ» բառը փոխարինել «տասը» բառով:  

Փոփոխության անհրաժեշտությունը Դիմողը հիմնավորում է հետևյալով. 

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձա-

զերծած ռազմական ագրեսիայի պատճառով անհնարին է դարձել սահմանված 

ժամկետում սահմանադրական պահանջի իրագործումը: Սահմանադրությամբ 

ամրագրված վարչատարածքային բաժանման վերանայման գործընթացի հինգ 

տարով երկարաձգումը հնարավորություն կընձեռնի վարչատարածքային բաժան-

ման հայեցակարգի բազմակողմանի ուսումնասիրման, «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում համապա-

տասխան փոփոխությունների կատարման և արդյունավետ ձևով վարչատարած-

քային բաժանումն իրականացնելու համար: 

1.1. Սահմանադրությունը հանրաքվեի միջոցով ընդունվել է 2017 թվականի 

փետրվարի 20-ին և նույն թվականի մարտի 10-ին մտել ուժի մեջ:  

Սահմանադրության 173-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ վարչատա-

րածքային բաժանման վերանայումը պետք է իրականացվի Սահմանադրությունը 

ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ ոչ ուշ, քան հինգ տարում: 

Նախագծով առաջարկվում է Սահմանադրության 173-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասի «հինգ» բառը փոխարինել «տասը» բառով: 

2. «Սահմանադրական դատավարության մասին» ԼՂՀ օրենքի 60-րդ հոդ-

վածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի 

համապատասխանությունը Սահմանադրությանը պարզելիս Գերագույն դատա-

րանը մասնավորապես  հաշվի է առնում դրանց համապատասխանությունը՝  

1)   Սահմանադրության անփոփոխելի հոդվածներին.  

2) Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի՝ 162-րդ հոդվածով 

նախատեսված կարգին: 

Այսինքն, Գերագույն դատարանի խնդիրն է պարզել առաջարկվող փոփո-

խությունների բովանդակային և ընթացակարգային համապատասխանությունը 

Սահմանադրությանը։ Ըստ այդմ, Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է գտնում 

իրավական վերլուծության ենթարկել Սահմանադրության անփոփոխելի հոդված-

ներն ու Սահմանադրության փոփոխության իրականացման կարգավորումները, 

իսկ այնուհետև՝ դրանց շրջանակներում գնահատել առաջարկվող փոփոխու-

թյունը։ 

Գերագույն դատարանն անհրաժեշտ է գտնում արձանագրել, որ յուրաքան-

չյուր պետության սահմանադրություն հանդես է գալիս որպես քաղաքական-

իրավական բնույթի նորմատիվ ակտ, որն օժտված է բարձրագույն իրավաբա-

նական ուժով և իր մեջ ներառում է հասարակական հարաբերությունների և 

պետության գործունեության հիմնական (բազային) սկզբունքները: Այս առումով 

հատուկ նշանակություն է ձեռք բերում իրավունքի տարբեր ճյուղերի գործառու-

թային համակարգի և սահմանադրական սկզբունքների և արժեքների միջև 

փոխհամաձայնեցման և ներդաշնակության ապահովման հարցը։ Վերջինիս 

լուծումը հիմնականում ընկած է սահմանադրական վերահսկողությամբ օժտված 

մարմինների վրա։ 

Որպես հասարակության և պետության գործունեության հիմնական 

չափորոշիչները սահմանող իրավական ակտ, յուրաքանչյուր սահմանադրություն 

այս կամ այն կերպ օժտված է հանրային պայմանագրի տարրերով, որի կողմերը 

փոխադարձ համաձայնության են գալիս պետական-հասարակական նշանակու-

թյան առանցքային հարցերի շուրջ։ Եվ ինչպես յուրաքանչյուր պայմանագիր, 
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սահմանադրությունը ևս ենթարկվում է հասարակական հարաբերությունների 

փոփոխման, զարգացման ազդեցությանը։ Վերջինս հանդես է գալիս սահմանադ-

րական փոփոխությունների, սահմանադրական մեկնաբանությունների կամ նոր 

սահմանադրության ընդունման եղանակով։ 

Սահմանադրության 163-րդ հոդվածի համաձայն՝ Սահմանադրության  1-4-

րդ և 163-րդ հոդվածները փոփոխման ենթակա չեն: 

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

Հանրապետությունն ինքնիշխան, ժողովրդավարական, իրավական, սոցիալական 

պետություն է: 

Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Արցախի Հանրապետություն և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն անվանումները նույնական են: 

Գերագույն դատարանը 2021 թվականի մայիսի 31-ի ԳԴՈ-23 որոշմամբ, 

մեկնաբանելով Սահմանադրության 1-ին հոդվածի 1-ին մասը, արձանագրել է, որ 

պետության ներքին ինքնիշխանությունն արտահայտվում է պետության գերակա-

յությամբ և լիիշխանությամբ քաղաքական համակարգի այլ կազմակերպություն-

ների նկատմամբ: Պետության մենաշնորհային իրավունքն է իրականացնել 

օրենսդիր, գործադիր և դատական գործառույթներ երկրի ներսում: 

Ժողովրդավարությունը ոչ մի տեղ և երբեք գոյություն չի ունեցել առանց 

պետության, այսինքն ժողովրդավարությունը պետաիրավական ռեժիմի 

տարատեսակ է: Օբյեկտիվորեն ժողովուրդը չի կարող ինքն իրականացնել իրեն 

պատկանող իշխանությունն ամբողջ ծավալով, ուստի իր լիազորությունների մի 

մասը պատվիրակում է պետական մարմիններին՝ շարունակելով մասնակցել 

հասարակության և պետության գործերի կառավարմանը, ինչպես անմիջակա-

նորեն, այնպես էլ՝ ներկայացուցչական մարմինների միջոցով: Հետևաբար, 

ժողովրդավարական պետությունը ժողովրդի իշխանության քաղաքական կազմա-

կերպությունն է, որն ապահովում է քաղաքացիների հավասար մասնակցությունը 

պետական և հասարակական գործերի կառավարմանը, պետության հիմնական 

մարմինների ընտրովիությունը և հասարակության քաղաքական համակարգի 

բոլոր սուբյեկտների գործողության օրինականությունը, մարդու և քաղաքացու, 

փոքրամասնությունների իրավունքների կենսագործումը, պահպանությունը և 

պաշտպանությունը՝ միջազգային չափանիշներին համապատասխան: 

Իրավական է բնորոշվում այն պետությունը, որի ամբողջ գործունեությունը 

խարսխված է իրավունքի վրա: Իրավական պետությունն ամենից առաջ 

ենթադրում է հասարակական հարաբերությունների որոշակի իրավական 

կարգավորվածություն և դրանց գործադրման համակարգերի հուսալի ու 

անխափան աշխատանք: Իրավական պետության համար որպես պարտադիր 

բնութագրիչներ են իշխանությունների տարանջատումը, կառավարման օրինա-

կանությունն ու իրավունքի գերակայությունը, դատարանի անկախությունը, 

մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխավորվածությունը, սահմանադ-

րական վերահսկողության ամբողջական և գործուն համակարգի առկայությունը: 

Սոցիալական է կոչվում այն պետությունը, որը ձգտում է իր բնակչության 

համար ապահովել արժանապատիվ և անվտանգ գոյության պայմաններ, 

աշխատանք, բարենպաստ կենսական միջավայր, բոլորի համար համեմատաբար 

մատչելի կենսական հնարավորություններ:  

Սահմանադրության 2-րդ հոդվածի համաձայն՝ Արցախի Հանրապետությու-

նում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին: 

Գերագույն դատարանը ԳԴՈ-23 որոշմամբ փաստել է, որ Արցախի 

Հանրապետության պետական իշխանությունն ածանցված է ժողովրդի իշխանու-
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թյունից, պայմանավորված է ժողովրդի կամքով ու պահանջմունքներով: 

Ժողովրդաիշխանության սահմանադրական իմաստից մասնավորապես բխում են 

ժողովրդի հետևյալ հիմնական իրավունքները.  

1) լինել գերագույն իշխանության աղբյուր և կրող,  

2) ձևավորել իշխանության ներկայացուցչական մարմիններ,  

3) պատվիրակել սեփական լիազորություններն իշխանության ներկայա-

ցուցչական մարմիններին,  

4) ունենալ իր այդ իրավունքների սահմանադրորեն ամրագրված կարգա-

վիճակ։ 

Ժողովուրդն իր իշխանությունը ներկայացուցչական մարմինների միջոցով 

իրականացնելու դեպքում իր կամքն արտահայտում է ոչ թե ուղղակիորեն, այլ իր 

կողմից ընտրված ներկայացուցիչների միջոցով (խորհրդարան, նախագահ, 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններ), որոնց հանձնարարում է իր 

լիազորությունների իրականացումը որոշակի ժամկետով։ Ներկայացուցչական 

մարմինները պետք է արտահայտեն ժողովրդի կամքը և շահերը, հաշվետու լինեն 

ժողովրդի, ընտրողների առջև։ Մնացած պետական մարմիններն ու պաշտոնա-

տար անձինք ածանցված են ներկայացուցչական մարմիններից և կազմավորվում 

են նրանց միջոցով` Սահմանադրությամբ կամ օրենքով սահմանված կարգով։ 

Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի համաձայն.  

«1. Արցախի Հանրապետությունում մարդը բարձրագույն արժեք է: Մարդու 

անօտարելի արժանապատվությունն իր իրավունքների և ազատությունների 

անքակտելի հիմքն է:    

2. Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների 

հարգումն ու պաշտպանությունը հանրային իշխանության պարտականություն-

ներն են:                                

3. Հանրային իշխանությունը սահմանափակված է մարդու և քաղաքացու 

հիմնական իրավունքներով և ազատություններով՝ որպես անմիջականորեն 

գործող իրավունք:             

4. Պետությունն ապահովում է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունք-

ների ու ազատությունների պաշտպանությունը` միջազգային իրավունքի 

հանրաճանաչ սկզբունքներին և նորմերին համապատասխան»: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Սահմանադրությունը մարդուն 

համարում է բարձրագույն արժեք, իսկ նրա անօտարելի արժանապատվությունը՝ 

ճանաչում որպես նրա իրավունքների և ազատությունների անքակտելի հիմք: 

Որպես արդյունք, հանրային իշխանությունը սահմանափակված է մարդու և 

քաղաքացու հիմնական իրավունքներով և ազատություններով՝ որպես 

անմիջականորեն գործող իրավունք: Սահմանադրական այս դրույթը նշանակում 

է, որ անձը և պետությունը հանդես են գալիս ոչ թե որպես համաստորադաս 

սուբյեկտներ, այլ որպես յուրատեսակ հասարակական պայմանագրի՝ 

սահմանադրաիրավական հարաբերությունների կողմեր, որը պետության վրա 

դնում է իրավաբանական պարտականություն՝ ճանաչել մարդու բնական 

իրավունքները, պահպանել դրանք ցանկացած հանցափորձից՝ ում կողմից էլ որ 

կատարվի, և պետաիշխանական գործառույթներն իրականացնելիս 

սահմանափակվել այդ իրավունքներով:  

Պետությունը ճանաչում է մարդու բնական իրավունքներն ու ազատություն-

ները որպես բարձրագույն արժեք, և իշխանությունն իրականացնելիս պետու-

թյունը և ժողովուրդը սահմանափակված են այդ իրավունքներով՝ որպես անմիջա-
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կան գործող իրավունքներ, որոնցով պայմանավորված է օրենսդիր, գործադիր և 

դատական իշխանությունների գործունեության բնույթն ու  բովանդակությունը:  

Սահմանադրության 4-րդ հոդվածի համաձայն՝ պետական իշխանությունն 

իրականացվում է Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան՝ 

օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների բաժանման ու հավասարա-

կշռման հիման վրա: 

Գերագույն դատարանը ԳԴՈ-23 որոշմամբ արձանագրել է, որ 

իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի էությունը, վերջին հաշվով, այն է, 

որ առաջադրվում է պետական իշխանության սահմանափակման գաղափարը` 

դրա տարանջատված ճյուղերի փոխադարձ զսպման ու հակակշռման միջոցով: 

Դրա շնորհիվ հաղթահարվում է իշխանության կենտրոնացման վտանգը և 

անհրաժեշտ նախադրյալներ են ստեղծվում ժողովրդավարության հաստատման, 

մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների երաշխավորման ու 

պաշտպանության համար: Իր հերթին Սահմանադրությանն ու օրենքներին 

համապատասխան՝ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 

պաշտոնատար անձանց գործելու սահմանադրաիրավական պահանջն առանց-

քային նշանակություն ունի սահմանադրական օրինականության ապահովման 

խնդրում, առանց որի անհնարին է ժողովրդավարական, իրավական, 

սոցիալական պետության և քաղաքացիական հասարակության բնականոն 

զարգացումը: Նշված պահանջի հիմնական բովանդակությունը հետևյալն է.  

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու 

պաշտոնատար անձանց լիազորությունները որոշվում են Սահմանադրությամբ և 

օրենքներով (կամ դրանց հիման վրա),  

այդ լիազորությունները (գործառույթները, իրավունքներն ու պարտակա-

նությունները) կամայական չեն և չեն կարող հակասել Սահմանադրությանը, 

օրենքներին և դրանց հիման վրա ընդունված ենթաօրենսդրական նորմատիվ 

իրավական ակտերին,  

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնա-

տար անձինք իրավասու են կատարել միայն Սահմանադրությամբ, օրենքներով և 

դրանց հիման վրա ընդունված ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտե-

րով նախատեսված գործողություններ և ձեռնպահ մնալ այդ իրավական ակտերով 

չնախատեսված կամ դրանց պահանջներին հակասող որևէ գործողությունից,  

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնա-

տար անձանց օրինական գործողություններից բխող պահանջները պարտադիր են 

կատարման այն սուբյեկտների համար, որոնց հասցեագրված են: 

Հաշվի առնելով, որ Սահմանադրության 1-4-րդ և 163-րդ հոդվածներն ունեն 

սկզբունքային և ելակետային նշանակություն Սահմանադրության և պետության 

կառուցակարգը և գործունեության ուղղվածությունը սահմանելու և ապահովելու 

տեսանկյունից, Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ ոչ միայն 

սահմանադրական որևէ առաջարկվող փոփոխություն չի կարող հակասել նշված 

հոդվածներին, այլ ավելին՝ Սահմանադրության նշված հոդվածները կարող են 

փոխվել բացառապես նոր Սահմանադրություն ընդունելու արդյունքում: 

Անդրադառնալով սահմանադրական փոփոխություն իրականացնելու 

հնարավորությանը՝ Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ դրա բացառիկ 

իրավունքը պատկանում է Արցախի Հանրապետության ժողովրդին։ Վերջինս իր 

իրավունքը կարող է իրացնել ուղղակի՝ հանրաքվեի կամ ներկայացուցչական 

եղանակով՝ օրենսդիր մարմնի միջոցով։ 



17 

 

Օրենսդիր իշխանությունը մարմնավորող Ազգային ժողովը ժողովրդի 

կողմից ընտրվող ներկայացուցչական մարմին է, նրա շահերը, կամքը, 

ինքնիշխանությունն արտահայտողը և կոչված է որոշելու հասարակության և 

պետության զարգացման ռազմավարությունը օրենքներ ընդունելու ճանապար-

հով: Խորհրդարանը հարաբերականորեն անկախ և ինքնուրույն մարմին է:  

Ազգային ժողովի ներկայացուցչական գործառույթի իրականացումն 

ապահովող սահմանադրական միջոցներից է նաև Սահմանադրության փոփոխու-

թյուն նախաձեռնելու լիազորությունները, որը կարող է իրականացվել Սահմա-

նադրության 162-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգին համապատաս-

խան: Վերջինիս համաձայն՝ բացառությամբ նույն հոդվածի 1-ին մասում նշված 

գլուխների և հոդվածների՝ Սահմանադրության մյուս հոդվածներում փոփոխու-

թյուններն ընդունում է Ազգային ժողովը՝ պատգամավորների ընդհանուր թվի 

առնվազն մեկ երրորդի, Հանրապետության Նախագահի կամ ընտրական 

իրավունք ունեցող քաղաքացիների առնվազն հինգ տոկոսի նախաձեռնությամբ՝ 

պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երկու երրորդով 

ընդունված որոշմամբ: 

Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Սահմանադրության 162-րդ 

հոդվածի  1-ին մասում նախատեսվել են Սահմանադրության՝ միայն հանրաքվեի 

միջոցով փոփոխություն կատարելու հնարավորություն ունեցող գլուխներն ու 

հոդվածները: Դրանք են՝ Սահմանադրության 1-3-րդ, 6-րդ, 9-րդ և 11-րդ 

գլուխները, ինչպես նաև Սահմանադրության 87-90-րդ, 92-94-րդ, 96-րդ, 106-րդ 

հոդվածները, 107-րդ հոդվածի1-ին մասը, 108-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 109-րդ, 121-

րդ, 131-րդ, 132-րդ և 175-րդ հոդվածները:   

3. Արձանագրելով, որ առաջարկվող փոփոխությունը նախաձեռնվել է 

Հանրապետության Նախագահի կողմից և վերաբերում է Սահմանադրության 162-

րդ հոդվածի 1-ին մասում չընդգրկված հոդվածին` Գերագույն դատարանը գտնում 

է, որ Դիմողի կողմից պահպանվել է սահմանադրական փոփոխություն 

իրականացնելու հատուկ ընթացակարգը: 

Ինչ վերաբերում է առաջարկվող փոփոխության բովանդակային 

բաղադրատարրին, ապա Գերագույն դատարանն արձանագրում է, որ Արցախի 

Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման վերանայումը՝ Սահմանադ-

րությունը ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ ոչ ուշ, քան տասը տարում իրականացնելը չի 

հակասում Սահմանադրության անփոփոխելի հոդվածներին։ 

Ելնելով գործի քննության արդյունքներից և ղեկավարվելով  Սահմանադ-

րության 141-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով, 142-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 

«Սահմանադրական դատավարության մասին» ԼՂՀ օրենքի 49-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով, 51-րդ, 52-րդ, 60-րդ հոդվածներով՝  Գերագույն դատարանը 

     

Ո Ր Ո Շ Ե Ց 

 

1. Սահմանադրության 173-րդ հոդվածի 2-րդ մասի փոփոխության՝ «հինգ» 

բառը «տասը» բառով փոխարինելու նախագիծը ճանաչել Սահմանադրությանը 

համապատասխանող: 

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

որոշումը վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից: 

 

       

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ`                                                    Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ 
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23 մարտի 2022 թվական 

           ԳԴՈ-25 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 

ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՕԳՈՍՏՈՍԻ 12-Ի ՆՀ-2754-Ն ՀՐԱՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

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

հոդվածը՝ որոշում եմ. 

 

1. Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2021 թվականի օգոստոսի 12-ի 

«Արցախի Հանրապետության տարածքում հայտարարված ռազմական դրության 

պայմաններում իրականացվող մի շարք միջոցառումների մասին» ՆՀ-2754-Ն 

հրամանագրի 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  

«2. Սույն հրամանագրի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված միջո-

ցառման կիրառումն ապահովելու նպատակով ստեղծել հանձնաժողով` լիազոր-

ված մարմինների` Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարա-

րության, Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության,  

Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության, Արցախի 

Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, Արցախի Հանրապետու-

թյան սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարության, Արցախի 

Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախա-

րարության, Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի 

նախարարության, Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության 

ծառայության և Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի 

կառավարման կոմիտեի ներկայացուցիչների ներգրավմամբ:»: 

2. Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում հրապարակվելուց հետո` 

անմիջապես: 

  

 

Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

    2022թ. մարտի 24 

    Ստեփանակերտ 

    ՆՀ-570-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 

ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 

 

 

ՄԱՍՆԱԿԻ ԶՈՐԱՀԱՎԱՔ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 131-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով և հիմք ընդունելով «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի 

մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետը` ո ր ո շ ու մ  եմ. 

 

1. 2022 թվականի մարտի 25-ից  հայտարարել մասնակի զորահավաք: 

 

2. Արցախի Հանրապետության կառավարությանը,  պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններին՝ իրականացնել սույն հրամանագրից բխող 

պահանջները։ 

 

3. Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում հրապարակվելուց հետո՝ 

անմիջապես։ 

 

 

Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

     

2022թ. մարտի 25 

Ստեփանակերտ 

ՆՀ-580-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 

ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ 

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ՈՒ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ 

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» օրենքի 

8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետը և 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ 

կետը՝ որոշում եմ. 
 

1. Արցախի Հանրապետության տարածքում հայտարարված ռազմական 

դրության ժամկետի ընթացքում օրենքով սահմանված կարգով` 

1) սահմանափակել հավաքների ազատության իրավունքը. 

2) արգելել գործադուլները և կազմակերպությունների գործունեությունը 

դադարեցնող կամ կասեցնող այլ միջոցառումները. 

3) կասեցնել Արցախի Հանրապետության պաշտպանունակության ու 

անվտանգության դեմ ուղղված քարոզչություն և այլ գործունեություն ծավալած 

կազմակերպությունների գործունեությունը: 

 

2. Սույն հրամանագրով սահմանված իրավունքների ու ազատությունների 

ժամանակավոր սահմանափակումների կիրառման ապահովման 

պատասխանատվությունը դնել Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի 

նախարարության և Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության 

ծառայության վրա: 

 

3. Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում հրապարակվելուց հետո` 

անմիջապես: 

 

 

Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

     

2022թ. մարտի 26 

Ստեփանակերտ 

ՆՀ-584-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 

ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՄԱՐՏԻ 10-Ի ՆՀ-504-Ն ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ  

ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

 

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

հոդվածը՝ որոշում եմ. 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2022 

թվականի մարտի 10-ի «Արցախի Հանրապետությունում գազամատակարարման 

ընդհատմամբ պայմանավորված իրականացվելիք միջոցառումների մասին» ՆՀ-504-

Ն հրամանագիրը: 

 

2. Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում հրապարակվելուց հետո` 

անմիջապես: 

 

 

 

Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

     

2022թ. մարտի 28 

Ստեփանակերտ 

ՆՀ-585-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

10 մարտի 2022թ.                                                              N 244-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ 

ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԿԱՅՔԸ ՎԱՐՈՂ ԱՆՁԻՆ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ, ԱՐՑԱԽԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ 

ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ԿԱՅՔՈՒՄ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ  

ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՐԽԻՎԱՑՄԱՆ  

ԺԱՄԿԵՏԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուց-

ման մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ, 6-րդ հոդվածի 3-րդ և 9-րդ հոդվածի 4-րդ 

մասերը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Սահմանել՝ 

1) հրապարակային ծանուցման ներկայացման և Արցախի Հանրապետու-

թյան հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքը 

վարող անձին փոխանցման, Արցախի Հանրապետության հրապարակային 

ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակային 

ծանուցումների տեղադրման կարգը՝ համաձայն հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտո-

նական ինտերնետային կայքում տեղեկատվության արխիվացման ժամկետը` 2 

տարի: 

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 10-ի N 244-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ  

ԿԱՅՔԸ ՎԱՐՈՂ ԱՆՁԻՆ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ  

ԿԱՅՔՈՒՄ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ 

  

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

նախատեսված դեպքերում ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց, պետական կամ 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետ` հրապարակող անձ) կողմից 

տեղեկատվություն պարունակող հայտարարությունը՝ հրապարակային ծանուցումը 

(այսուհետ՝ հայտարարություն) ինտերնետով հրապարակելու պայմանները: 

2. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում 

հայտարարությունը տեղադրվում է Արցախի Հանրապետության հրապարակային 

ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում՝ համացանցի 

http://www.azdararnkr.am/ հասցեում գտնվող կայքում (այսուհետ` կայք): 

3. Հայտարարությունը պետք է ներկայացնի հրապարակող անձը կամ նրա 

լիազորած անձը: 

4. Հայտարարություն հրապարակող անձը հայտարարությունը կարող է Արցախի 

Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբա-

նական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն (այսուհետ` Գործակալություն) 

հրապարակման ներկայացնել էլեկտրոնային թվային ստորագրության կիրառմամբ կամ 

էլեկտրոնային տեսքով՝ էլեկտրոնային կրիչի միջոցով: 

5. Հայտարարության տեքստային մասը պետք է մուտքագրված լինի հայերենով և 

յունիկոդ (unicode) տառաշարով: 

6. Հայտարարությունը և հայտարարությանը կից ներկայացվող բոլոր տեքստային 

նյութերը ներկայացվում են «ԴՕՔ (doc)», «ԴՕՔԻՔՍ (docx)» ձևաչափի ֆայլերով: 

Հայտարարությանը կից նյութերը կարող են ներկայացվել «ԻՔՍԷԼԷՍ (xls)», «ԻՔՍԷԼԷՍԻՔՍ 

(xlsx)», «ՊԵԴԵԷՖ (pdf)», «ՋԵՅՓԻՋԻ (jpg)», «ՓԻԷՆՋԻ (png)», «ՋԻԱՅԷՖ (gif)» ձևաչափի 

ֆայլերով, իսկ այլ տեսակի ձևաչափերով նյութեր ներկայացնելու անհրաժեշտության 

դեպքում նյութերը ներկայացվում են արխիվացված տեսքով՝ «ԶԻԱՅՓԻ(zip)» ձևաչափով: 

7. Յուրաքանչյուր անձ կարող է անվճար բաժանորդագրվել կայքում` նշելով իր 

էլեկտրոնային փոստի հասցեն և ստանալ հայտարարությունների մասին անվճար 

տեղեկատվություն: 

8. Հայտարարությունը կայքում հրապարակվում է կայքը վարող անձի կողմից 

հայտարարությունն ստանալու պահից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում:  Արցախի 

Հանրապետության պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների կողմից հրապարակվող հայտարարությունը հրապարակվում է կայքում 

անմիջապես այն ստանալու պահից: 

9. Օրենքով կամ այլ նորմատիվ իրավական ակտերով հայտարարության 

հրապարակման համար ժամկետ սահմանված լինելու դեպքում հայտարարությունը պետք 

է ներկայացվի Գործակալություն սահմանված ժամկետից առնվազն 2 օր առաջ: 
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10. Հայտարարության բովանդակության համար պատասխանատու է հայտարարու-

թյուն հրապարակող անձը: 

11. Հայտարարությունը ենթակա չէ հրապարակման, եթե օրենքով արգելված է նման 

բովանդակությամբ հայտարարության հրապարակումը: 

12. Կայքում տեղադրված հայտարարությունները 2 տարուց արխիվացվում են 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

 

2. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԹՎԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 

  

13. Էլեկտրոնային թվային ստորագրության կիրառմամբ հայտարարության 

հրապարակման համար հայտարարություն հրապարակող անձը կայքի համապատասխան 

պատուհանում մուտքագրում է էլեկտրոնային ստորագրության մուտքի անունը, 

գաղտնաբառը, լրացնում է կայքում առկա անհրաժեշտ տեղեկատվական դաշտերը և, 

անհրաժեշտության դեպքում, կցում է նաև այլ տեղեկատվություն: Հայտարարությունը 

հանձնելիս՝ հայտարարություն հրապարակող անձին տրվում է հայտարարության 

նույնականացման համար: 

14. Սույն կարգի 13-րդ կետին համապատասխան ներկայացված հայտարարու-

թյունը փոխանցվում է կայքը վարող անձին, ով ստուգում է էլեկտրոնային թվային 

ստորագրության վավերականությունը, սահմանված ձևաչափին համապատասխանու-

թյունը և, դրանց վավեր լինելու դեպքում, համապատասխան օգտվողի անվամբ և 

գաղտնաբառի միջոցով 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում հայտարարությունը 

տեղադրում է կայքի համապատասխան բաժնում: 

15. Հայտարարությունը համարվում է ներկայացված հայտարարություն հրապա-

րակող անձի էլեկտրոնային փոստին, որը լրացվում է հայտարարությունը մուտք անելիս, 

նրա կողմից հայտարարության ընդունման մասին հաստատում ստանալու պահից: 

16. Հայտարարությունը հրապարակող անձի կողմից չեղարկվելու դեպքում կայքի 

համապատասխան բաժնում հրապարակող անձը լրացնում է հայտ, մուտք է անում 

էլեկտրոնային ստորագրության մուտքի անունը, գաղտնաբառը, անձնագրի սերիան, 

հանրային ծառայությունների համարանիշի կամ սոցիալական քարտի համարը և 

չեղարկվող հայտարարության նույնականացման համարը: 

17. Հայտարարությունը չեղարկված է համարվում հրապարակող անձի էլեկտրոնա-

յին փոստին չեղարկման հաստատման մասին համապատասխան հաղորդագրություն 

ստանալուց հետո: 

 

3. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿՐԻՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 

 

18. Հայտարարությունը կարող է հրապարակման ներկայացվել նաև էլեկտրոնային 

տեսքով (էլեկտրոնային կրիչի միջոցով)՝ էլեկտրոնային ձևաչափով՝ համաձայն ձևի: 

19. Էլեկտրոնային տեսքով ներկայացված (էլեկտրոնային կրիչի միջոցով) 

հայտարարությունը հրապարակելու համար հայտարարություն հրապարակող անձը 

Գործակալության համապատասխան աշխատողին ներկայացնում է հայտարարության 

տեքստն էլեկտրոնային տեսքով (էլեկտրոնային կրիչի միջոցով) և տպած տարբերակով: 

Գործակալության համապատասխան աշխատողը ստուգում է սահմանված ձևաչափին 

հայտարարության համապատասխանությունը, որից հետո հայտարարություն 

հրապարակող  անձն ստորագրում է դրա յուրաքանչյուր էջի վրա:  

20. Գործակալության համապատասխան աշխատողն էլեկտրոնային կրիչի մեջ 

գտնվող հայտարարությունը մուտք է անում էլեկտրոնային համակարգ և այն փոխանցում 

կայքը վարող անձին: 

21. Հայտարարությունն էլեկտրոնային համակարգ մուտք անելուց հետո Գործակա-

լության համապատասխան աշխատողը հայտարարություն հրապարակող անձին է տալիս 

նույնականացման համար:  



25 

 

22. Կայքը վարող անձը համապատասխան օգտվողի անվամբ և գաղտնաբառի 

միջոցով պարտավոր է 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում համապատասխան 

տեղեկատվությունը տեղադրել կայքի համապատասխան բաժնում: 

23. Հայտարարությունը հրապարակող անձի կողմից չեղարկվելու դեպքում վերջինս 

Գործակալության համապատասխան աշխատողին ներկայացնում է հայտարարությունը 

չեղարկելու մասին դիմում և նույնականացման համարը: 

 

4. ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

24. Գործակալության ծրագրային համակարգերը, ծրագրային միջոցներն ու ծառա-

յությունների մատուցման գործընթացները պետք է հնարավորություն ունենան ապա-

հովելու հայտարարություն հրապարակող անձի անհատական տվյալների գաղտնիության 

և այլ տեղեկատվության պատշաճ ֆիզիկական ու էլեկտրոնային պաշտպանվածությունը: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                          Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Ձև 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ Ա Ն 

 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՁԵՎԱՉԱՓ 

 

1. 
Հայտարարություն 

հրապարակող անձի 

տվյալները 

Ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, 

հայրանունը և անձնագրային տվյալները, իսկ 

պետական կամ տեղական ինքնակառավարման 

մարմնի և իրավաբանական անձի դեպքում՝ լրիվ 

անվանումը 

2. 
Հայտարարության 

իրավական հիմքը 

Այն օրենքը կամ նորմատիվ իրավական այլ 

ակտը, որով սահմանված է հայտարարություն 

ներկայացնելու պահանջը 

3. 
Հայտարարության 

անվանումը 

Պետք է պարունակի օրենքով կամ նորմատիվ 

իրավական այլ ակտով սահմանված 

հայտարարության անվանումը 

4. Հայտարարության տեքստը 

Ներկայացվում է օրենքով կամ նորմատիվ 

իրավական այլ ակտով նախատեսված 

հայտարարության բովանդակությունը, իսկ    

եթե հայտարարության բովանդակությունը 

գերազանցում է 1000 նիշը, ապա այս տողում 

լրացվում է հայտարարության համառոտ 

բովանդակությունը, իսկ հայտարարության 

ամբողջական տեքստը ներկայացվում է կից 

նյութի տեսքով՝ սահմանված ձևաչափերով 

5. Նշումներ հայտարարութ-

յանը կցվող նյութերի մասին 

Նշվում են տեղեկություններ հայտարարությանը 

կցված նյութերի քանակի և ձևաչափերի մասին 

6. Հայտարարության արդիա-

կանության ժամկետը 

Սահմանում է հայտարարությունը 

ներկայացնողը 

7. Հայտարարությունը 

հրապարակելու 

լիազորություն ունեցող 

անձի տվյալները 

Հայտարարությունը հրապարակելու լիազորու-

թյուն ունեցող անձի անունը, ազգանունը, իսկ 

պետական կամ տեղական ինքնակառավարման 

մարմնի և իրավաբանական անձի դեպքում՝ նաև 

զբաղեցրած պաշտոնը 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

10 մարտի 2022թ.                                                              N 248-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 625-Ն ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

 ՎԵՐԱՑՎԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 44-րդ 

հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Վերացված ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավա-

րության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի «Դատական գործերի դասակարգումը, 

դատական վիճակագրության՝ պարտադիր հրապարակման ենթակա վիճակագ-

րական տվյալների (տեղեկությունների) ցանկը և հրապարակման կարգը, վիճա-

կագրական հաշվետվությունների բովանդակության նկարագրությունը սահմա-

նելու մասին» N 625-Ն որոշումը։ 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2018 թվականի 

հունվարի 29-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

11 մարտի 2022թ.                                                              N 258-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1481-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ  

ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

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

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

դեկտեմբերի 29-ի «Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված առանձին 

խմբերի անձանց համար միանվագ դրամական օգնություն սահմանելու և 

միանվագ դրամական օգնության նշանակման ու վճարման կարգը հաստատելու 

մասին» N 1481-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածում կատարել հետևյալ 

լրացումները և փոփոխությունները. 

1) 4-րդ կետում «(կանխիկ կամ անկանխիկ)» բառերից հետո լրացնել 

«՝«Արցախփոստ» փակ բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ «Արցախփոստ» 

ՓԲԸ) կամ «Արցախբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ 

«Արցախբանկ» ՓԲԸ) միջոցով» բառեր. 

2) 5-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«5. Սույն կարգի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված անձանց դրամական 

օգնությունը վճարվում է կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակով՝ «Արցախբանկ» 

ՓԲԸ-ն միջոցով։». 

3) 8-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«8. Կանխիկ եղանակով վճարվող դրամական օգնությունը ստանալու 

համար սույն կարգի 3-րդ կետում նշված անձը (անչափահաս, անգործունակ կամ 

սահմանափակ գործունակ անձի դեպքում՝ նրա օրինական ներկայացուցիչը 

(ծնողը, խնամակալը, հոգաբարձուն)) «Արցախփոստ» ՓԲԸ-ն կամ «Արցախբանկ» 

ՓԲԸ-ն մասնաճյուղ է ներկայացնում իր անձը հաստատող փաստաթուղթը։». 

4) 8-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 8.1-ին կետ. 

«8.1. Սույն կարգի 3-րդ կետում նշված անձի (անչափահաս, անգործունակ 

կամ սահմանափակ գործունակ անձի դեպքում՝ նրա օրինական ներկայացուցչի 

(ծնողի, խնամակալի, հոգաբարձուի)) մահվան կամ կենսաթոշակը կամ պարգևա-

վճարը լիազորագրով վճարվելու կամ դրամական օգնությունը ստանալու համար 

նրա կողմից նոտարական կարգով վավերացված լիազորագիր տրվելու 

դեպքերում՝ 

1) «Արցախփոստ» ՓԲԸ-ն միջոցով վճարվող դրամական օգնությունը 

ստանալու համար մահացած անձի ընտանիքի անդամին կամ լիազորված անձին 

նախարարության կողմից տրվում է տեղեկանք, 

2) «Արցախբանկ» ՓԲԸ-ն միջոցով (կանխիկ եղանակով) վճարվող 

դրամական օգնությունը ստանալու համար մահացած անձի ընտանիքի անդամի 

կամ լիազորված անձի տվյալները նախարարության կողմից փոխանցվում են 
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«Արցախբանկ» ՓԲԸ-ն (դրամական օգնության վճարացուցակում կատարվում է 

անվանափոխություն)։». 

5) 9-րդ կետում «անձը մինչև 2022 թվականի մարտի 1-ը չի ներկայանում 

«Արցախփոստ» փակ բաժնետիրական ընկերություն դրամական օգնության 

գումարը ստանալու նպատակով, ապա «Արցախփոստ» փակ բաժնետիրական 

ընկերությունը չվճարված դրամական օգնության գումարները մինչև 2022 

թվականի ապրիլի 15-ը վերադարձնում է» բառերը փոխարինել «մինչև 2022 

թվականի սեպտեմբերի 1-ն «Արցախփոստ» ՓԲԸ-ը կամ «Արցախբանկ» ՓԲԸ-ը չի 

ներկայացվում կանխիկ եղանակով վճարվող դրամական օգնությունը ստանալու 

պահանջ, ապա չվճարված դրամական օգնության գումարները մինչև 2022 

թվականի սեպտեմբերի 15-ն «Արցախփոստ» ՓԲԸ-ն  և «Արցախբանկ» ՓԲԸ-ն  

կողմից վերադարձվում են» բառերով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ 1-ին կետի 3-5-րդ ենթակետերի գործողությունը 

տարածվում է 2022 թվականի հունվարի 10-ից ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

11 մարտի 2022թ.                                                              N 259-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 8-Ի N 129-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ  

ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 

 

 

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

հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի մարտի 8-ի 

«Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված դրամական 

միջոցները հասարակական կազմակերպություններին որպես դրամաշնորհ 

հատկացնելու կարգը, հասարակական կազմակերպություններին դրամաշնորհ 

հատկացնելու հարցերով խորհրդատվական հանձնաժողովի անհատական 

կազմը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2005 թվականի  դեկտեմբերի  26-ի  թիվ  584 որոշումն ուժը 

կորցրած  ճանաչելու  մասին»  N 129-Ն որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածում՝ 

1) 8-րդ կետի «ֆինանսների» բառից հետո լրացնել «և էկոնոմիկայի» բառերը. 

2) 9-րդ և 10-րդ կետերը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 

 

«9. Լեռնիկ Հովհաննիսյան Արցախի Հանրապետության կրթության, 

գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարի տեղակալ 

 

10. Արամ Վերդյան Արցախի Հանրապետության սոցիալական 

զարգացման և միգրացիայի նախարարի 

տեղակալ»: 

 

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 

17 մարտի 2022թ.                                                              N 272-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 451 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

թվականի հոկտեմբերի 29-ի ««Զարգացման արցախյան գործակալություն» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը Արցախի ներդրումային 

հիմնադրամի վերակազմակերպելու և հիմնադրամի կանոնադրությունը 

հաստատելու մասին» N 451 որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածը շարադրել 

նոր խմբագրությամբ՝ 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 17-ի N 272-Ն որոշման 

 

«Հավելված 2 

ԼՂՀ կառավարության 

2007թ. հոկտեմբերի 29-ի թիվ 451 որոշման 

 

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄ 

ԱՐՑԱԽԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 

 

 

1. Արայիկ Հարությունյան - Արցախի Հանրապետության Նախագահ (Խորհրդի 

նախագահ) 

 

2. Վահրամ Բաղդասարյան - Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և 

էկոնոմիկայի նախարար 

 

3. Արմեն Թովմասյան - Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական 

ծառայության խորհրդի նախագահ 

 

4. Մանվել Բաբաջանյան - Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ 

 

5. Բենիկ Բախշիյան - Արցախի Հանրապետության Նախագահի հատուկ 

հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ  

տնտեսության և տարածքային կառավարման գծով 

(հասարակական հիմունքներով)»: 

  

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                         Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

18 մարտի 2022թ.                                                              N 273-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ՔԱՇԱԹԱՂԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ  

4-Ի N 489-Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Քաղաքացիական օրենսգրքի 67-րդ, «Բաժնետիրական 

ընկերությունների  մասին»  օրենքի  27-րդ  և «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածները` Արցախի Հանրապետության կառավարու-

թյունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

լուծարել «ՔԱՇԱԹԱՂԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ» փակ բաժնետիրական ընկերու-

թյունը (այսուհետ` ընկերություն): 

2. Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի 

ղեկավարին`  

1) ընկերության լուծարման գործընթացն իրականացնելու նպատակով սույն 

որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո տասնօրյա ժամկետում ստեղծել լուծարման 

հանձնաժողով (այսուհետ՝ հանձնաժողով)` կազմում ընդգրկելով Արցախի 

Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարարության (երկու անդամ՝ հանձնաժողովի անդամ և անդամ-քարտուղար), 

Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության (մեկ 

անդամ), Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

(մեկ անդամ), Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի 

կառավարման կոմիտեի (մեկ անդամ) և Արցախի Հանրապետության պետական 

եկամուտների կոմիտեի (մեկ անդամ) ներկայացուցիչներին. 

2) ապահովել ընկերության համապատասխան փաստաթղթերի և գույքի, 

այդ թվում՝ դրամական միջոցների և գույքային իրավունքների հանձնումը 

հանձնաժողովին. 

3) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից մեկամսյա ժամկետում 

հաստատել հանձնաժողովի կողմից կազմված լուծարման հաշվեկշիռը․ 

4) ընկերության լուծարման աշխատանքներն ավարտելուց հետո մեկամսյա 

ժամկետում Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

ապահովել ընկերության գործունեության դադարեցման պետական գրանցման 

աշխատանքները։ 

3. Սահմանել, որ ընկերության լուծարումից հետո՝ 

1) պարտատերերի պահանջները բավարարելուց հետո մնացած՝ 

ա. դրամական միջոցներն ուղղվելու են Արցախի Հանրապետության 

պետական բյուջե, 

բ. անշարժ գույքն ամրացվելու է Արցախի Հանրապետության կադաստրի և 

պետական գույքի կառավարման կոմիտեին, 
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գ. շարժական գույքն ամրացվելու է «Արցախի Հանրապետության 

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմ» պետական կառավարչական 

հիմնարկին: 

4. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 4-ի ««Քաշաթաղի ջրամատակա-

րարում» փակ բաժնետիրական ընկերություն ստեղծելու մասին» N 489-Ա 

որոշումը։ 

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա 4-րդ կետը՝ ընկերության գործունեության 

դադարեցման պետական գրանցման պահից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

18 մարտի 2022թ.                                                              N 275-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ 

 ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ» ՀԻՄՆԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

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

մասը և 13-րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը որոշում 

է. 

1. Հիմնադրել «Արցախի սոցիալական զարգացման ծրագրերի հիմնադրամ» 

(այսուհետ՝ հիմնադրամ): 

2. Հաստատել հիմնադրամի կանոնադրությունը՝ համաձայն հավելվածի: 

3. Հիմնադրի անունից հանդես եկող պետական կառավարման մարմին 

սահմանել Արցախի Հանրապետության սոցիալական զարգացման և միգրացիայի 

նախարարությունը: 

4. Հիմնադրամի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար (այսուհետ՝ 

ժամանակավոր տնօրեն) նշանակել Սոֆիա Ազատի Հովսեփյանին (անձնագիր՝ 

AR 0641700, տրված՝ 2018 թվականի մարտի 28-ին, 028-ի կողմից): 

5. Հիմնադրամի ժամանակավոր տնօրենին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ 

մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել հիմնադրամի պետական 

գրանցումը: 

6. Արցախի Հանրապետության սոցիալական զարգացման և միգրացիայի 

նախարարին՝ հիմնադրամի պետական գրանցումից հետո եռամսյա ժամկետում 

Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը ներկայացնել 

հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անհատական կազմը: 

7. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2022 թվականի մարտի 18-ի N 275-Ն որոշման 

 

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

«ԱՐՑԱԽԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ  

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ» 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ  

  

1. «Արցախի սոցիալական զարգացման ծրագրերի  հիմնադրամը» 

(այսուհետ՝ հիմնադրամ) կամավոր գույքային վճարների հիման վրա ստեղծված և 

անդամություն չունեցող ոչ առևտրային կազմակերպություն է: 

2. Հիմնադրամն ստեղծվել է Քաղաքացիական օրենսգրքի, «Հիմնադրամների մասին» 

օրենքի պահանջներին համապատասխան և իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում 

է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Արցախի Հանրապետության միջազգային 

պայմանագրերով և սույն կանոնադրությամբ: 

3. Հիմնադրամի հիմնադիրն է Արցախի Հանրապետությունը՝ ի դեմս Արցախի 

Հանրապետության կառավարության: Հիմնադրի անունից հանդես եկող պետական 

կառավարման մարմինը Արցախի Հանրապետության սոցիալական զարգացման և 

միգրացիայի  նախարարությունն է: 

4. Հիմնադրամի անվանումն է՝ 

1) հայերեն լրիվ՝ Արցախի սոցիալական զարգացման ծրագրերի հիմնադրամ, 

հայերեն կրճատ՝ ԱՍԶԾՀ. 

2) ռուսերեն լրիվ՝ Фонд программ социального развития Арцаха, ռուսերեն կրճատ՝ 

ФПСРА. 

3) անգլերեն լրիվ՝ Artsakh Social development programs fund, անգլերեն կրճատ՝ 

ASDPF: 

5. Հիմնադրամի գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապետություն, քաղաք 

Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների 54: 

6. Հիմնադրամի գործունեության ժամկետը՝ անժամկետ է: 

7. Հիմնադրամի շահառուներն են ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք: 

  

2. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

  

8. Հիմնադրամի գործունեության առարկան և նպատակներն են՝ 

1) Արցախի Հանրապետությունում սոցիալական պաշտպանության բնագավառի 

գիտական հետազոտությունների արդյունքների օգտագործման աջակցությունը. 

2) առանձին գիտահետազոտական ծրագրերի իրականացմանը և դրանց 

արդյունքների ներդրման աջակցությունը. 

3) սոցիալական պաշտպանության բնագավառում ռազմավարական ծրագրերի 

մշակումը. 

4) Արցախի Հանրապետության շրջանների առանձին բնակավայրերի սոցիալական 

զարգացման ծրագրերի մշակումը, իրականացումը և դրանց օժանդակելը. 

5) կարիքավոր ընտանիքների, վիրավոր և հաշմանդամություն ունեցող 

զինծառայողների, զոհված զինծառայողների ընտանիքների կարիքների պարբերաբար 

գնահատումը և աջակցություն ցուցաբերելը. 

6) վիրավոր զինծառայողների, ինչպես նաև զոհված զինծառայողների ընտանիքների 

անդամների սոցիալական ինտեգրմանը և զբաղվածության ապահովմանն ուղղված 

ծրագրերի մշակումը և իրականացումը, ինչպիսին են՝ բիզնես ծրագրերը, սոցիալական 

ձեռնարկատիրական ծրագրերը. 
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7) տարբեր խմբերում սոցիալ-կրթական ծրագրերի մշակումը և իրականացումը՝ 

ուղղված կրթական մակարդակի բարձրացմանը, գիտելիքների, նոր հմտությունների 

ձևավորմանը, հզորացմանը և զարգացմանը, որը կբերի սոցիալական ճգնաժամի, 

կարծրատիպերի հաղթահարմանը. 

8) գիտական սեմինարների, համաժողովների անցկացումը և ցուցահանդեսների 

կազմակերպումը. 

9) ուսուցման կազմակերպման միջոցով սոցիալական պաշտպանության 

բնագավառում մասնագետների պատրաստումը և վերապատրաստումը. 

10) հիմնադրամին ներկայացվող ծրագրերի փորձաքննությունը և հաստատումը, 

դրանց իրականացման աշխատանքների ֆինանսավորումը, կապալառուների և 

խորհրդատուների (գործակալների և այլ միջնորդների) ընտրությունը. 

11) սեփական և ներգրավված (հովանավորչական, մարդասիրական և այլ) 

միջոցներով բարեգործական ծրագրերի իրականացումը. 

12) սոցիալական պաշտպանության բնագավառում համագործակցությունը. 

13) սոցիալական պաշտպանության ոլորտում պետական և մասնավոր 

հատվածների գործընկերությունում (այսուհետ՝ ՊՄԳ) հնարավոր ծրագրերը հետազոտելը 

և բացահայտելը. 

14) ՊՄԳ-ի ծրագրերում կիրառելու նպատակով արդյունավետ մոդելի վերաբերյալ 

աջակցություններ ներկայացնելը. 

15) ՊՄԳ-ի ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ իրազեկվածությունը 

բարձրացնելը. 

16) ՊՄԳ-ի ծրագրերի իրականացմանը նպաստելը. 

17) ՊՄԳ-ի ձեռնարկումներով հետաքրքրված պետական մարմիններին, 

ընկերություններին և ՊՄԳ-ի սուբյեկտներին աջակցելն ու օժանդակություն տրամադրելը 

(տեխնիկական, իրավաբանական խորհրդատվական և տեղեկատվական). 

18) ՊՄԳ-ի ծրագրերում կիրառվող մոդելի արդյունավետության գնահատումը 

(ծախքեր-օգուտներ վերլուծությամբ). 

19) ՊՄԳ-ի մրցութային առաջադրանքների մշակումը, դրանց հիման վրա 

մրցույթների կազմակերպումը. 

20) ՊՄԳ-ի պայմանագրերի տիպային օրինակելի ձևերի մշակումը. 

21) ՊՄԳ-ի պայմանագրերի շուրջ բանակցություններին մասնակցելը. 

22) ՊՄԳ-ի ծրագրերի համակարգումը. 

23) ՊՄԳ-ի ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածումը և հանրային 

իրազեկումը. 

24) պատանեկան մասնագիտական և/կամ սիրողական ակումբների (գիտական, 

տեղեկատվական, ձեռներեցների, մշակութային) հիմնադրում և համակարգում։ Կրթական 

միջոցառումներով ակումբների գիտելիքային բազայի ձևավորումից հետո համապետական 

խնդիրների շուրջ ակումբների մոբիլիզացիա, համագործակցություն ակումբների միջև, այլ 

կառույցների և ակումբների միջև համագործակցություն. 

25) պետական կամ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված 

աղբյուրներից ֆինանսական աջակցությամբ այլ ծրագրերի իրականացումը: 

 

3. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ 

  

9. Հիմնադրամը պետական գրանցման պահից ձեռք է բերում իրավաբանական անձի 

կարգավիճակ: 

10. Հիմնադրամն օգտվում է իրավաբանական անձի համար օրենքով սահմանված 

բոլոր իրավունքներից և կրում է համապատասխան պարտականություններ: 

11. Հիմնադրամն ունի առանձնացված գույք, ինքնուրույն հաշվեկշիռ, իր 

անվանմամբ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով կլոր կնիք, դրոշմակնիք, ձևաթուղթ 

և անհատականացման այլ միջոցներ: Հիմնադրամի ձևաթուղթը պարունակում է նշումներ 

հիմնադրամի անվանման, գտնվելու վայրի, կապի միջոցների, համարների մասին: 

12. Հիմնադրամը կարող է ունենալ խորհրդանիշ: 
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13. Հիմնադրամն իր անունից կարող է ձեռք բերել և իրականացնել գույքային և 

անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում 

հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: Հիմնադրամն իր 

պարտավորությունների համար պատասխանատու է սեփականության իրավունքով իրեն 

պատկանող գույքով: 

14. Հիմնադիրը պատասխանատվություն չի կրում հիմնադրամի 

պարտավորությունների համար, իսկ հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում 

հիմնադրի պարտավորությունների համար: Հիմնադիրը պատասխանատվություն է կրում 

մինչև հիմնադրամի պետական գրանցումը ծագած՝ նրա ստեղծման հետ կապված 

պարտավորությունների համար: 

15. Հիմնադրամի իրավունքները կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով 

նախատեսված դեպքերում և կարգով: 

16. Հիմնադրամը շահույթ ստանալու նպատակ չի հետապնդում: Տարբեր 

աղբյուրներից, ինչպես նաև իր տնտեսական գործունեությունից ստացված միջոցներն 

օգտագործվում են միայն սույն կանոնադրությամբ սահմանված նպատակներով: 

17. Հիմնադրամը կարող է՝ 

1) կնքել օրենսդրությամբ չարգելված պայմանագրեր և գործարքներ. 

2) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով ձեռք բերել, ստանալ, 

վարձակալել կամ այլ պայմաններով՝ այդ թվում՝ նաև անհատույց, օգտագործել անշարժ 

գույք, հիմնական միջոցներ, օրենքով չարգելված այլ գույք. 

3) օտարել, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման 

հանձնել հիմնադրամին պատկանող ցանկացած անշարժ և շարժական գույք. 

4) կնքել համաձայնագրեր օտարերկրյա ոչ առևտրային և ոչ կառավարական 

կազմակերպությունների հետ, իր աշխատողներին և այլ անձանց գործուղել այլ երկրներ, 

հրավիրել այլ երկրներից քաղաքացիներ. 

5) ներդրումներ կատարել սույն կանոնադրության 20-րդ կետում նշված 

ֆինանսական ակտիվներում. 

6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը և սույն կանոնադրությանը 

համապատասխան անդամակցել տեղական, միջազգային և օտարերկրյա ոչ պետական 

կազմակերպություններին. 

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

վարկեր, փոխառություններ, դրամաշնորհներ, հանգանակություններ, տիրապետել և 

տնօրինել դրանք և դրանցից ստացված եկամուտները. 

8) օրենքով սահմանված կարգով ստանալ բանկային գաղտնիք կազմող և այլ 

տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են իր կանոնադրական նպատակներն 

իրականացնելու համար. 

9) իրականացնել օրենսդրությամբ չարգելված այլ գործունեություն: 

  

4. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳՈՒՅՔԸ 

  

18. Հիմնադրի կողմից հիմնադրամին հանձնված գույքը հիմնադրամի 

սեփականությունն է: Հիմնադրամն այդ գույքն օգտագործում է սույն կանոնադրությամբ 

սահմանված նպատակներով: 

19. Հիմնադրամի գույքի, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցների գոյացման 

աղբյուրներն են` 

1) Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից իրականացվող 

ֆինանսական և նյութական ներդրումները. 

2) քաղաքացիների և կազմակերպությունների բարեգործական 

նվիրատվությունները. 

3) սոցիալական զարգացման ծրագրերում ընդգրկված համայնքների դրամական և 

նյութական ներդրումները. 

4) տեղական և օտարերկրյա ոչ կառավարական կազմակերպությունների 

ֆինանսական ու նյութական ներդրումները և նվիրատվությունները. 
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5) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ: 

20. Հիմնադրամը Արցախի Հանրապետությունում և օտարերկրյա բանկերում 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող է բացել 

հաշվարկային ու այլ հաշիվներ (այդ թվում՝ տարադրամային): 

21. Հիմնադրամի բոլոր գործարքները և բանկային հաշիվներից վճարումները 

կատարվում են համապատասխան ֆինանսավորող կողմերի հետ համաձայնեցված 

կարգով և հիմնավորվում են անհրաժեշտ փաստաթղթերով: 

22. Հիմնադրամի ֆինանսական միջոցներն օգտագործվում են՝ վարկային 

համաձայնագրերի և նվիրաբերությունների նպատակներին համապատասխան: 

23. Հիմնադրամը հրապարակում է տարեկան հաշվետվություն իր միջոցների 

օգտագործման մասին: 

  

5. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

24. Հիմնադրամն իր կանոնադրության նպատակներին համապատասխան՝ 

իրավունք ունի՝ 

1) անարգել տարածել տեղեկություններ իր գործունեության մասին. 

2) հիմնադրել մամուլի և զանգվածային լրատվության այլ միջոցներ. 

3) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից օրենքով սահմանված 

կարգով ստանալ տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են իր կանոնադրական 

նպատակներն իրականացնելու համար. 

4) ստեղծել առանձնացված ստորաբաժանումներ (մասնաճյուղեր, 

ներկայացուցչություններ) և հիմնարկներ. 

5) ստեղծել տնտեսական ընկերություններ կամ լինել նրանց մասնակիցը. 

6) իրականացնել օրենքով չարգելված այլ գործունեություն: 

25. Հիմնադրամը կարող է ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնել 

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

համար նա ստեղծվել է և համապատասխանում է այդ նպատակներին: Հիմնադրամը 

ձեռնարկատիրական գործունեություն կարող է իրականացնել անձամբ կամ այդ 

նպատակով ստեղծել տնտեսական ընկերություններ կամ լինել դրանց մասնակից: 

26. Հիմնադրամը պարտավոր է՝ 

1) գործել Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությանը, օրենքներին ու 

իրավական ակտերին, ինչպես նաև հիմնադրամի կանոնադրությանը համապատասխան. 

2) օրենքով սահմանված կարգով վարել գործավարություն և հաշվապահական 

հաշվառում. 

3) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով տեղեկատվություն ու 

հաշվետվություններ ներկայացնել պետական մարմիններ. 

4) իրականացնել օրենքներով սահմանված այլ պարտականություններ: 

  

6. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

27. Հիմնադրամի մարմիններն են՝ 

1) հիմնադրամի կառավարման բարձրագույն և հսկողություն իրականացնող 

մարմինը՝ հոգաբարձուների խորհուրդը (այսուհետ՝ խորհուրդ). 

2) հիմնադրամի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնող 

կառավարիչը (այսուհետ՝ հիմնադրամի տնօրեն): 

28. Խորհուրդը կազմված է առնվազն երեք անդամից: Խորհրդի նախագահն ի 

պաշտոնե հանդիսանում է Արցախի Հանրապետության սոցիալական զարգացման և 

միգրացիայի նախարարը: Խորհրդի ձևավորման աշխատանքներն ապահովում է Արցախի 

Հանրապետության սոցիալական զարգացման և միգրացիայի  նախարարությունը: 

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

պաշտոնում առաջին անգամ նշանակում կարող է կատարել նաև 

հիմնադիրը: Հիմնադրամի տնօրենի իրավունքներն ու պարտականությունները 
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սահմանվում են օրենքով, սույն կանոնադրությամբ և նրա հետ կնքված աշխատանքային 

պայմանագրով: 

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

31. Խորհրդի անդամներն իրենց պարտականությունները կատարում են առանց 

վարձատրության՝ հասարակական հիմունքներով: Խորհրդի անդամների համար կարող է 

սահմանվել փոխհատուցում նրանց այն ծախսերի համար, որոնք կապված են խորհրդի 

անդամի պարտականությունների կատարման հետ: Փոխհատուցման վճարման կարգը 

սահմանում է խորհուրդը: 

32. Խորհրդի անդամի լիազորությունը դադարում է օրենքով սահմանված 

դեպքերում: Խորհրդի անդամի լիազորությունների դադարման դեպքում խորհրդի նոր 

անդամը նշանակվում է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

33. Խորհրդի անդամներն իրավունք ունեն՝  

1) ներկայացնելու առաջարկություններ խորհրդի նիստերի օրակարգի և քննարկվող 

հարցերի վերաբերյալ. 

2) նախապատրաստելու և խորհրդի քննարկմանը ներկայացնելու հարցեր, 

առաջարկություններ և որոշումների նախագծեր. 

3) ստանալու տեղեկություններ հիմնադրամի գործունեությանը վերաբերող 

ցանկացած հարցի վերաբերյալ. 

4) ստանալու իրենց պարտականությունների կատարմամբ պայմանավորված 

ծախսերի փոխհատուցում: 

34. Խորհրդի անդամները պարտավոր են՝ 

1) մասնակցել խորհրդի նիստերին. 

2) իրենց պարտականությունների կատարման ընթացքում գործել՝ 

ելնելով հիմնադրամի շահերից: 

35. Խորհրդի իրավասությանն են պատկանում՝ 

1) հիմնադրամի ռազմավարական և տարեկան ծրագրերի հաստատումը. 

2) հիմնադրամի կողմից իրականացվող (այդ թվում՝ անձամբ) ձեռնարկատիրական 

գործունեության տեսակների սահմանումը. 

3) հիմնադրամի բյուջեի և նրա փոփոխությունների, տարեկան ֆինանսական 

հաշվետվությունների և հիմնադրամի գործունեության տարեկան հաշվետվությունների 

հաստատումը. 

4) հիմնադրամի գույքի տնօրինման կարգի հաստատումը. 

5) հիմնադրամի վերակազմակերպման մասին որոշման ընդունումը. 

6) հիմնադրամի լուծարման հարցով դատարան դիմելու մասին որոշման 

ընդունումը. 

7) հիմնադրամի լուծարման հանձնաժողովի (լուծարողի) նշանակումը, լուծարման 

կարգի ու ժամկետների սահմանումը, լուծարման միջանկյալ հաշվեկշռի և լուծարման 

հաշվեկշռի հաստատումը. 

8) խորհրդի անդամների լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման մասին 

որոշումների ընդունումը. 

9) խորհրդի նախագահի, հիմնադրամի տնօրենի ընտրության և նրանց 

լիազորությունների վաղաժամկետ դադարման մասին որոշումների ընդունումը. 

10) հիմնադրամի կանոնադրության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու, նոր խմբագրությամբ կանոնադրություն հաստատելու մասին որոշումների 

ընդունումը. 

11) տնտեսական ընկերությունների ստեղծման կամ դրանցում մասնակցության, 

ինչպես նաև առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների ստեղծման ու դրանց 

կանոնադրությունների հաստատման մասին որոշումների ընդունումը. 

12) հիմնադրամի ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկումը. 

13) տարեկան մեկ անգամ հիմնադրամի տնօրենի հաշվետվությունները լսելը. 

14) իր որոշումների կատարման ընթացքի վերահսկումը. 

15) հիմնադրամի աուդիտ իրականացնող անձի (աուդիտորի) ընտրությունը. 

16) հիմնադրամի կառուցվածքի հաստատումը. 
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17) հիմնադրամի հաստիքացուցակի հաստատումը. 

18) հիմնադրամի աշխատողների վարձատրման, պարգևատրման և խորհրդի 

անդամների, իրենց կողմից խորհրդի անդամների պարտականությունների կատարման 

հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման վճարման կարգի հաստատումը. 

19) հիմնադրամի կողմից խոշոր գործարքների կնքման մասին որոշումների 

ընդունումը. 

20) օրենքով, սույն կանոնադրությամբ նախատեսված, ինչպես նաև հիմնադրամի այլ 

մարմիններին չվերապահված այլ լիազորությունների իրականացումը: 

36. Սույն կանոնադրության իմաստով խոշոր գործարք է համարվում մեկ կամ մի 

քանի փոխկապակցված գործարքների կնքումը, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի կապված 

են հիմնադրամի կողմից գույքի ձեռքբերման, օտարման կամ գույքի օտարման 

հնարավորության հետ, և որոնց արժեքը գործարքը կնքելու մասին որոշում ընդունելու 

պահի դրությամբ կազմում է տվյալ տարվա համար հաստատված վարչական ծախսերի 

հինգ տոկոսը: 

37. Խորհրդի իրավասություն հանդիսացող հարցերը կանոնադրությամբ չեն կարող 

փոխանցվել այլ մարմնի: 

38. Խորհուրդն իր լիազորություններն իրականացնում է նիստերի միջոցով: 

39. Խորհրդի նիստին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող է 

մասնակցել հիմնադրամի տնօրենը: 

40. Խորհուրդն իրավունք ունի ծանոթանալու հիմնադրամի բոլոր փաստաթղթերին: 

41. Խորհրդի նախագահը՝ 

1) կազմակերպում է խորհրդի աշխատանքները, կարող է կազմավորել խորհրդի 

ժամանակավոր հանձնախմբեր. 

2) գումարում է խորհրդի նիստերը և նախագահում դրանք. 

3) կազմակերպում է նիստերի արձանագրության վարումը. 

4) հիմնադրամի տնօրենի հետ կնքում է աշխատանքային պայմանագիր. 

5) օրենքով նախատեսված դեպքերում խորհրդի քննարկմանն է ներկայացնում 

խորհրդի անդամների լիազորությունների դադարեցման մասին որոշման նախագիծ: 

42. Խորհրդի նախագահի բացակայության դեպքում նրա պարտականությունները, 

խորհրդի որոշմամբ, կատարում է խորհրդի անդամներից մեկը: 

43. Հիմնադրամի տնօրենը՝ 

1) ապահովում է հիմնադրամի բնականոն գործունեությունը. 

2) պատրաստում է խորհրդի նիստի օրակարգը և որոշումների նախագծերը. 

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

գործարքներ է կնքում հիմնադրամի անունից. 

4) ներկայացնում է հիմնադրամը Արցախի Հանրապետությունում և օտարերկրյա 

պետություններում. 

5) գործում է առանց լիազորագրի. 

6) տալիս է լիազորագրեր. 

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

8) բանկերում բացում է հիմնադրամի հաշվարկային (այդ թվում՝ արտարժութային) և 

այլ հաշիվներ. 

9) խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում հիմնադրամի աշխատանքային ներքին 

կանոնակարգը, առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների ու հիմնադրամի 

կողմից հիմնադրվող տնտեսական ընկերությունների կանոնադրություն-

ները, հիմնադրամի վարչակազմակերպական կառուցվածքը, հաստիքացուցակը, 

վարչական, գործառնական ծախսերի նախահաշիվը և ներդրումների ծրագիրը. 

10) առաջարկ է ներկայացնում արտահերթ խորհրդի նիստ գումարելու վերաբերյալ. 

11) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, 

կատարման համար տալիս է պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը. 

12) սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից 

ազատում հիմնադրամի աշխատողներին, այդ թվում՝ հիմնադրամի առանձնացված 

ստորաբաժանումների, հիմնարկների ղեկավարներին ու աշխատողներին. 
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13) աշխատողների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման և կարգապահական 

պատասխանատվության միջոցներ. 

14) իր իրավասության սահմաններում ֆինանսավարկային կազմակերպու-

թյուններին տալիս է երաշխավորագրեր: 

44. Հիմնադրամի տնօրենը առանց խորհրդի համաձայնության չի կարող զբաղեցնել 

այլ պաշտոն, կատարել վճարովի աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական և 

ստեղծագործական աշխատանքից: 

45. Խորհուրդն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ լուծել հիմնադրամի տնօրենի 

հետ կնքված աշխատանքային պայմանագիրը՝ օրենքով, սույն կանոնադրությամբ և տվյալ 

պայմանագրով սահմանված կարգով: 

46. Հիմնադրամի տնօրենի բացակայության կամ պաշտոնեական 

պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում տնօրենին փոխարինում 

է հիմնադրամի տնօրենի տեղակալը: 

  

7. ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

  

47. Խորհրդի անդամները, մինչև խորհրդի նիստի անցկացման օրվան նախորդող 

տասներորդ օրը հիմնադրամի տնօրենին ներկայացնում են նիստի օրակարգում 

ընդգրկվելիք հարցերը և դրանց վերաբերյալ անհրաժեշտ նյութերը (կարծիքները, խորհրդի 

որոշման նախագծերը): 

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

հարցերի հիման վրա կազմում է խորհրդի նիստի օրակարգը և համապատասխան 

որոշումների նախագծերը: Հիմնադրամի տնօրենը կազմված օրակարգը, որոշումների 

նախագծերը, կից նյութերը ներկայացնում է խորհրդի անդամներին, խորհրդի նիստի 

անցկացման օրվան նախորդող երրորդ օրը: 

49. Խորհուրդը նիստի ընթացքում հաստատում է հիմնադրամի տնօրենի կողմից 

ներկայացված օրակարգը: 

50. Խորհուրդն իր գործունեությունն իրականացնում է նիստերի միջոցով: Խորհրդի 

նիստերը գումարվում են առնվազն տարեկան մեկ անգամ: Խորհրդի նիստերը կարող են 

հրավիրվել նաև խորհրդի անդամների 1/3–ի պահանջով, խորհրդի նախագահի կողմից՝ 

համապատասխան պահանջը ներկայացնելուց 30 օրվա ընթացքում: Եթե նշված 

ժամկետում խորհրդի նախագահը նիստ չի հրավիրում, ապա նիստ կարող են հրավիրել 

նման պահանջ ներկայացրած անձինք: 

51. Խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե դրան մասնակցում է խորհրդի անդամների 

կեսից ավելին: Քվեարկության ժամանակ խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայն: 

Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին մասնակցող անդամների ձայների 

մեծամասնությամբ՝ բացառությամբ օրենքով կամ սույն կանոնադրության 53-55-րդ 

կետերով նախատեսված դեպքերի: Ձայների հավասարության դեպքում խորհրդի 

նախագահի, իսկ վերջինիս բացակայության դեպքում կամ պաշտոնեական 

պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում նախագահողի ձայնը 

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

հարգելի պատճառով նիստից բացակայելով, խորհրդին նախօրոք ուղարկել են իրենց 

գրավոր կարծիքները նիստի օրակարգում ընդգրկված հարցերի վերաբերյալ: Այդ 

փաստաթղթերը խորհրդի կողմից կարող են ընդունվել որպես բացակայող խորհրդի 

անդամի քվեարկություն: Այդ դեպքում դրանք հաշվառվում են տվյալ հարցի քվեարկության 

արդյունքում և կցվում են նիստի արձանագրությանը: 

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

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

եղբայր և քույր) գույքային և այլ շահերին վերաբերող հարց, ապա խորհրդի տվյալ անդամը 

քվեարկությանը չի մասնակցում: 

53. Հիմնադրամի անվանման փոփոխության, լուծարման և կանոնադրության 

փոփոխության կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրության հաստատման մասին 
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որոշումներն ընդունվում են խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների 

մեծամասնությամբ: 

54. Հիմնադրամի տնօրենի ընտրության և պաշտոնից ազատման մասին 

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

մեծամասնությամբ: 

55. Հիմնադրամի վերակազմակերպման մասին որոշումներն ընդունվում են 

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

56. Խորհրդի նիստերը կարող են անցկացվել էլեկտրոնային փոստի կամ կապի այլ 

միջոցների կիրառմամբ, ինչպես նաև հարցման կարգով: 

57. Խորհրդի նիստերին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող է 

մասնակցել հիմնադրամի տնօրենը: 

58. Խորհրդի նիստերը արձանագրվում են: Արձանագրությունը երկու օրվա 

ընթացքում ստորագրում են տվյալ նիստին մասնակցող բոլոր անդամները: 

Արձանագրությունը պահվում է հիմնադրամում առնվազն հինգ տարի, բացառությամբ 

օրենքով սահմանված դեպքերի: 

59. Խորհրդի որոշումների նախագծերի վերջնական տարբերակները 

համաձայնեցվում են խորհրդի անդամների հետ, որից հետո դրանք ստորագրում է 

խորհրդի նախագահը: 

  

8. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՈՒԴԻՏԸ 

  

60. Հիմնադրամի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտը կատարվում է 

անկախ աուդիտորների կողմից՝ առնվազն տարեկան մեկ անգամ: 

61. Խորհրդի անդամների մեկ երրորդի պահանջով կարող է անցկացվել արտահերթ 

աուդիտորական ստուգում: 

62. Աուդիտորներն ընտրվում են մրցութային կարգով և հաստատվում խորհրդի 

կողմից: Մրցույթը կազմակերպում է հիմնադրամի տնօրենը: 

  

9. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

63. Հիմնադրամն օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով վարում 

է հաշվապահական հաշվառում և ներկայացնում ֆինանսական ու վիճակագրական 

հաշվետվություններ: 

  

10. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ 

    

64. Հիմնադրամը կարող է վերակազմակերպվել կամ լուծարվել Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

65. Պարտատերերի պահանջները բավարարելուց հետո, ինչպես նաև այն դեպքում, 

երբ լուծարման միջանկյալ հաշվեկշիռը հաստատելու պահին հիմնադրամը չունի 

պարտավորություններ պարտատերերի նկատմամբ, գույքն ուղղվում է հիմնադրամի 

կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակներին, իսկ դրա անհնարինության դեպքում 

փոխանցվում է Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

21 մարտի 2022թ.                                                              N 277-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 

  ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 15-Ի N 220-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ  

ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
 

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

հոդվածը՝ Արցախի  Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.  
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի մարտի 15-ի «Արցախի Հանրապետությունում բուսաբուծության 

համալիր զարգացման ծրագիրը հաստատելու և  Արցախի  Հանրապետության 

կառավարության 2018  թվականի մայիսի 11-ի N 350-Ն  որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» N 220-Ն որոշումը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

21 մարտի 2022թ.                                                              N 278-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 

 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 28-Ի N 315-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ  

ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

հոդվածը՝ Արցախի  Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.  
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2020 թվականի ապրիլի 28-ի «Արցախի Հանրապետությունում ձեռքբերվելիք 

տոհմային կենդանիների արժեքի մասնակի սուբսիդավորման կարգը 

հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 

թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 966-Ն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության  2016 թվականի հունիսի 23-ի N 331-Ն, Արցախի 

Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի   հոկտեմբերի 10-ի N 38-Ն 

որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 315-Ն որոշումը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

21 մարտի 2022թ.                                                              N 286-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021  

ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1449-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

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

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

դեկտեմբերի 27-ի «Արցախի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների առկա և հեռակա ուսուցման 2022-2023 ուսումնական 

տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը 

հաստատելու մասին» N 1449-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածում կատարել 

հետևյալ լրացումները և փոփոխությունը՝ 

1) «2. «ՇՈՒՇԻԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ» 

բաժնի «2.1 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)» 

ենթաբաժնի աղյուսակի «041801.00.6» դասիչի տողից առաջ լրացնել նոր տողեր՝ 

«  

021201.00.6 Դիզայն     

 021201.01.6 Դիզայն Կոմպ Գծն և Գն  Հլգ(գ)* 

 021201.03.6 Հագուստի մոդելավորում Կոմպ Գծն և Գն  Հլգ(գ)* 

»․ 

2) «5. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ «ԳՅՈՒՐՋՅԱՆ» ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ 

ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)» 

բաժինն 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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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

21 մարտի 2022թ.                                                              N 287-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 4-Ի N 409-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

 

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

հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի մայիսի 4-

ի «Արցախի Հանրապետության պետական և ոչ պետական բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների և Հայաստանի Հանրապետության 

պետական բուհերում Արցախի Հանրապետությանը հատկացված տեղերի 

ընդունելության (ըստ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական 

ծրագրերի) կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

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

ճանաչելու մասին» N 409-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ՝ 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 21-ի N 287-Ն որոշման 

 

«Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2021 թվականի  մայիսի 4-ի N 409-Ն որոշման 

                                                                                                                                                    

Կ Ա Ր Գ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ  

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՏԵՂԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 

 

(ԸՍՏ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ) 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է Արցախի Հանրապետության պետական և ոչ 

պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և Հայաստանի 

Հանրապետության պետական բուհերում (այսուհետ` բուհեր) Արցախի  

Հանրապետությանը հատկացված տեղերի առկա ուսուցման ընդունելության գործընթացը, 

որը ներառում է բուհերի մասնագիտությունների (կրթական ծրագրերի) և ընդունելության 

քննությունների հայտագրումը, կազմակերպումը, անցկացումը, ընդունելության 

քննությունների արդյունքների բողոքարկումը, ընդունելության քննությունների 

արդյունքների հիման վրա բուհերի ընդունելության մրցույթի անցկացումը: 

2. Սույն կարգի պահանջները չեն տարածվում բարձրագույն ռազմական, 

ոստիկանական և արտակարգ իրավիճակների պետական ուսումնական 

հաստատությունների վրա: 

3. Բուհերի առկա ուսուցմամբ ընդունելությունը կատարվում է տվյալ ուսումնական 

տարվա համար Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հաստատված 

մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկի (այսուհետ՝ ցանկ) 

համաձայն: 

4. Սույն կարգի համաձայն բուհերի ընդունելությունը կատարվում է` 

1) պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ 

փոխհատուցմամբ (այսուհետ` անվճար)` ըստ մասնագիտությունների (կրթական 

ծրագրերի)` Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված տեղերի 

չափաքանակների. 

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

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված` ըստ բուհերի ու 

մասնագիտությունների (կրթական ծրագրերի) Արցախի Հանրապետության կրթության, 

գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն) 

հաստատված տեղերի:  

5. Բուհեր կարող են ընդունվել միջնակարգ կամ մասնագիտական (նախնական, 

միջին, բարձրագույն) կրթություն ունեցող անձինք (այսուհետ` շրջանավարտ)`առանց 

տարիքի սահմանափակման: 

6. Օտարերկրյա քաղաքացիները (այսուհետ` օտարերկրացիներ) Արցախի 

Հանրապետության բուհեր կարող են ընդունվել` համաձայն սույն կարգի (ընդհանուր 

հիմունքներով) կամ օտարերկրացիների ընդունելության կարգի: 

7. Բուհեր ընդունվելու համար տվյալ ուսումնական տարվա և նախորդ տարիների 

շրջանավարտները (այսուհետ` դիմորդ) հանձնում են ընդունելության քննություններ: 
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Ընդունելության քննություններն անց են կացվում քննական կենտրոններում: Քննական 

կենտրոնում Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից 

սահմանված սանիտարահիգիենիկ կանոնների պահպանումը և բժշկի ներկայությունը 

պարտադիր են:   

8. Ընդունելության քննությունները միասնական, ներբուհական և Արարատյան 

բակալավրիատի քննություններն են: Միասնական քննությունները կազմակերպում և 

անցկացնում է «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունը (այսուհետ` ԳԹԿ), ներբուհական քննությունները կազմակերպվում և 

անցկացվում են համապատասխան բուհերում, իսկ Արարատյան բակալավրիատի 

քննությունները կազմակերպում և անցկացնում է «Արարատյան բակալավրիատ» ծրագրի 

ներդրման և իրականացման համար պատասխանատու կազմակերպությունը՝ «Այբ» 

կրթական հիմնադրամը՝ ԳԹԿ-ի հետ համատեղ: Տվյալ ուսումնական տարում դիմորդները 

ընդունելության քննությունները կարող են հանձնել միայն մեկ անգամ: 

9. Միասնական քննություններն անցկացվում են գրավոր, թեստերի միջոցով։ Արցախի 

Հանրապետության ամբողջ տարածքում դիմորդները յուրաքանչյուր առարկայի 

միասնական քննություն հանձնում են ըստ ԳԹԿ-ի տնօրենի կողմից սահմանված օրերի: 

Դիմորդները միասնական քննությունները հանձնում են «Հայոց լեզու և հայ 

գրականություն», «Հայոց պատմություն», «Համաշխարհային պատմություն», 

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

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

10. Ընդունելության քննությունների հայտագրումը անցկացվում է 2 փուլով, 

մասնագիտությունների (կրթական ծրագրի) հայտագրումը՝ 3 փուլով. 

1) առաջին փուլի ընդունելության քննությունների և մասնագիտության (կրթական 

ծրագրի) հայտագրումը կատարվում է տվյալ տարվա ապրիլի 15-ից մինչև մայիսի 8-ը՝  

ժամը 18:00 ընկած ժամանակահատվածում: Առաջին փուլի միասնական քննությունները 

անց են կացվում տվյալ տարվա  հունիս ամսում. 

2) միասնական քննությունների և մասնագիտության հայտագրման երկրորդ փուլը 

ընդգրկում է՝ 

ա. տվյալ տարվա հունիսի 26-ից մինչև հունիսի 30-ը՝ ժամը 17:00 ընկած 

ժամանակահատվածում օտարերկրացիների, տվյալ տարվա ամառային զորակոչից 

զորացրված կամ տվյալ տարվա մինչև հուլիսի 31-ը զորացրվող դիմորդների կողմից 

մասնագիտության և տվյալ մասնագիտության (կրթական ծրագրի) սահմանված (հանձնած 

կամ հանձնվող) քննական առարկաների առցանց հայտագրումը: Երկրորդ փուլի 

միասնական քննությունները անց են կացվում տվյալ տարվա հուլիս ամսում, 

բ. առաջին փուլի միասնական քննությանը հարգելի պատճառով չմասնակցած կամ 

հիվանդության պատճառով ընդհատած, ինչպես նաև ԳԹԿ–ի բողոքարկման 

հանձնաժողովի որոշմամբ երկրորդ փուլի միասնական քննությանը թույլատրված դիմորդը 

քննություն է հանձնում երկրորդ փուլի միասնական քննության օրը. 

3) մասնագիտության (կրթական ծրագրի) հայտագրման երրորդ (լրացուցիչ) փուլն 

ընդգրկում է՝ տվյալ տարվա հուլիսի 19-ից մինչև հուլիսի 26-ն ընկած 

ժամանակահատվածում հիմնական փուլի մրցույթի արդյունքներով բուհ չընդունված 

դիմորդների կողմից մեկ կամ ավելի բուհի մինչև վեց մասնագիտության (կրթական 

ծրագրի) առցանց հայտագրումը, եթե այդ մասնագիտությունների (կրթական ծրագրի)  գծով 

առկա են թափուր տեղեր, և դիմորդը այդ մասնագիտության (կրթական ծրագրի) համար 

սահմանված միասնական քննություններից ունի դրական գնահատականներ: 

11. Այն դիմորդները, որոնց ատեստատում կամ համապատասխան ավարտական 

փաստաթղթում «Հայոց լեզու» առարկան ատեստավորված չէ, և միասնական 

քննությունները ցանկանում են հանձնել ռուսերեն թարգմանությամբ թեստերով՝ 

(բացառությամբ «Հայոց պատմություն» և օտար լեզուների) միասնական քննությունները 

կարող են հանձնել տվյալ տարվա հուլիսին: 

12. Միասնական քննությունների տևողությունն է` 
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1) «Հայոց լեզու և հայ գրականություն», «Հայոց պատմություն», «Համաշխարհային 

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

«Աշխարհագրություն» առարկաների համար՝ 180 րոպե. 

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

13. Բուհերի ընդունելության միասնական քննությունները կազմակերպվում են 

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարության կողմից հաստատված առարկայական ծրագրերով, հանրակրթական 

ուսումնական հաստատություններում պարտադիր օգտագործման երաշխավորված 

դասագրքերով, շտեմարաններով: Քննական առաջադրանքները և գիտելիքների 

գնահատման չափանիշները սահմանում է ԳԹԿ-ն: 

14. Ներբուհական են՝  

1) Արցախի պետական համալսարանի «011401.00.6 Մասնագիտական 

մանկավարժություն» («011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային 

մարզումներ», «011401.11.6 Կերպարվեստ», «011401.16.6 Նախնական զինվորական 

պատրաստություն» կրթական ծրագրեր) մասնագիտությունների մասնագիտական 

առարկաների քննությունները. 

2) Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի «021201.00.6 Դիզայն» («021201.01.6 

Դիզայն», «021201.03.6 Հագուստի մոդելավորում» կրթական ծրագրեր), «073101.00.6 

Ճարտարապետություն» («073101.01.6 Ճարտարապետություն» կրթական ծրագիր) 

մասնագիտությունների մասնագիտական առարկաների քննությունները. 

3) Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի «011401.00.6 Մասնագիտական 

մանկավարժություն» («011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային 

մարզումներ», «011401.16.6 Նախնական զինվորական պատրաստություն» կրթական 

ծրագրեր) մասնագիտությունների մասնագիտական առարկաների քննությունները: 

15. Ներբուհական քննություններն անցկացվում են համապատասխան բուհերի 

կողմից մշակված և Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և 

սպորտի նախարարության կողմից հաստատված մասնագիտական ծրագրերով: Քննական 

առաջադրանքները և գիտելիքների գնահատման չափանիշները սահմանում է ԳԹԿ-ն: 

Ներբուհական քննություններն անցկացվում են մեկ փուլով՝ տվյալ տարվա հունիսի 26-ից 

մինչև հուլիսի 8-ն ընկած ժամանակահատվածում՝ ըստ ԳԹԿ-ի տնօրենի կողմից 

սահմանված օրերի: 

16. Ընդունելության քննությունների արդյունքների հիման վրա անվճար և վճարովի 

ուսուցմամբ մրցույթի արդյունքները հաստատելու, արտոնություն ունեցող դիմորդների 

ցուցակներն ըստ մասնագիտությունների հաստատելու, անվճար և վճարովի ուսուցման 

համակարգում թափուր և պահուստային տեղերը վերաբաշխելու նպատակով ստեղծվում է 

հանրապետական ընդունող հանձնաժողով: 

 

2. ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ, ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

 ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱԳՐՈՒՄԸ 

 

17. Միասնական, ներբուհական քննությունների և մասնագիտության դիմում-

հայտերը (այսուհետ` ընդունելության դիմում-հայտ) լրացնելը և մուտքագրելը՝ 

1) դիմորդը ներբուհական և առաջին փուլի միասնական քննություններին 

մասնակցելու և ընտրած մասնագիտությունը նշելու համար ընդունելության դիմում-հայտը 

ԳԹԿ է ուղարկում էլեկտրոնային (առցանց) եղանակով տվյալ տարվա ապրիլի 15-ից մինչև 

մայիսի 8-ը՝ ժամը 18:00: Ընդունելության դիմում-հայտի ձևը հաստատում է ԳԹԿ-ի 

տնօրենը. 

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

լրատվամիջոցներով հրապարակում է հայտարարություն, որում պարտադիր նշվում են 

ընդունելության դիմում-հայտերի ընդունումը, սկսելու և ավարտելու ժամկետները. 

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

անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով առկա ուսուցման 

մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների՝ ցանկով նախատեսված մեկ 
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մասնագիտության (կրթական ծրագրի) անվանումը, տվյալ մասնագիտությամբ (կրթական 

ծրագրով) սովորելու համար սահմանված ընդունելության մրցութային քննությունները՝ 

ա. միասնական քննություններ հանձնող դիմորդը կարող է մասնակցել մեկ կամ մինչև 

երեք բուհերի՝ մինչև երկու անվճար և մինչև երեք վճարովի ուսուցման համակարգերի 

նույն մասնագիտության (կրթական ծրագրի) մրցույթին, 

բ. ներբուհական քննություններ հանձնող դիմորդը կարող է մասնակցել մեկ բուհի 

նշված մասնագիտության (կրթական ծրագրի) ըստ ուսուցման անվճար և վճարովի 

ուսուցման համակարգերի մրցույթին. 

4) ցանկի «Ընդունելության քննություններ» բաժնի սյունակում միասնական 

քննությունների առարկաները «կամ» բառով  տարանջատված լինելու դեպքում դիմորդին 

թույլատրվում է ընտրել նշված ընդունելության քննություններից մեկը. 

5) դիմորդը յուրաքանչյուր ընդունելության քննության համար փոխանցում է 1500 ՀՀ 

դրամ՝ 

ա. միասնական քննությունների համար՝ Արցախի Հանրապետության ԳԹԿ 

հաշվեհամարին, 

բ. ներբուհական քննությունների համար՝ համապատասխան բուհի հաշվեհամարին. 

6) սույն կարգի 63-րդ և 64-րդ կետերով սահմանված արտոնություններից օգտվող 

դիմորդներն ազատվում են ընդունելության քննությունների վճարից: Համապատասխան 

տեղեկանքի էլեկտրոնային տարբերակը ուղարկվում է ընդունելության դիմում-հայտի հետ. 

7) ընդունելության դիմում-հայտ լրացնելու ընթացքում դիմորդն անհրաժեշտության 

դեպքում կարող է օգտվել դպրոցի օժանդակությունից. 

8) Հայաստանի Հանրապետության բուհերում Արցախի Հանրապետությանը 

հատկացված տեղերի համար դիմորդների մասնագիտության (կրթական ծրագրի) 

ընդունելության քննությունների հայտագրումը՝ 

ա. եթե նշվող մասնագիտության (կրթական ծրագրի) ընդունելության քննությունները 

միասնական են, ապա դիմորդը ընդունելության դիմում-հայտը առցանց ուղարկում է 

Արցախի Հանրապետության ԳԹԿ, ստանում է ԳԹԿ-ի անձնական համար և Հայաստանի 

Հանրապետության ԳԹԿ-ի համապատասխան կայքում գրանցում է ընդունելության 

քննությունները, 

բ. եթե նշվող մասնագիտության (կրթական ծրագրի) ընդունելության քննությունները 

ներբուհական են, ապա դիմորդը դիմում է Արցախի Հանրապետության ԳԹԿ: 

Գնահատման և թեստավորման կենտրոնում հայտագրվում են ընտրած մասնագիտության 

(կրթական ծրագրի) ընդունելության քննությունները, և դիմորդին տրամադրվում է ԳԹԿ-ի 

անձնական համար: Այնուհետև դիմորդը ընդունելության դիմում-հայտը մուտքագրում է 

Հայաստանի Հանրապետության ԳԹԿ համապատասխան կայքում, նաև ուղարկում է 

պետական մարմնի կողմից համապատասխան մասնագետ ունենալու պահանջի 

վերաբերյալ տրված տեղեկանքի էլեկտրոնային տարբերակը. 

9) եթե դիմորդը հայտագրվում է ՀՀ բուհերի ոչ նպատակային տեղերում, ապա դիմում 

է Արցախի Հանրապետության ԳԹԿ: Գնահատման և թեստավորման կենտրոնում 

հայտագրվում են ընտրած մասնագիտության (կրթական ծրագրի) ընդունելության 

քննությունները, և դիմորդին տրամադրվում է ԳԹԿ-ի անձնական համար: Այնուհետև 

դիմորդը ընդունելության դիմում-հայտը մուտքագրում է Հայաստանի Հանրապետության 

ԳԹԿ-ի համապատասխան կայքում. 

10) դիմորդները 2-րդ փուլի դիմում-հայտ լրացնելու համար դիմում են ԳԹԿ: 

18. Տվյալ տարվա մինչև հուլիսի 31-ը զորացրվող զինծառայողները կարող են դիմել՝  

1) տվյալ տարվա ընդունելության մրցույթին մասնակցելու՝ մինչև զորակոչվելը 

ստացած միասնական քննությունների վկայագրով. 

2) տվյալ տարվա ընդունելության քննություններին մասնակցելու համար: 

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

հրամանատարի կողմից տրված տեղեկանք են ներկայացնում այն մասին, որ նրանց 

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

զորացրվող զինծառայողի կողմից տրված տեղեկանքը զորացրվող զինծառայողի կողմից 

տրված լիազորագրում նշված անձը առցանց եղանակով ուղարկում է ԳԹԿ: Մինչև հուլիսի 
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31-ը զորացրվող և քննություններ հանձնող զինծառայողը լիազորագրում նշում է բուհերի 

ընդունելության քննությունները և ընտրած մասնագիտությունը, որոնք լիազորագրում 

նշված անձը առցանց եղանակով ընդունելության դիմում-հայտում հայտագրում է 

լիազորագրում նշված հերթականությամբ: Մինչև հուլիսի 31-ը զորացրվող 

զինծառայողներն օգտվում են սույն կարգի 65-րդ կետով սահմանված արտոնությունից: 

20. Դիմորդը դիմում-հայտի հետ ներկայացնում է սույն կարգի 63-66-րդ կետերով 

սահմանված արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթերի 

էլեկտրոնային տարբերակը՝ 

1) միջազգային և հանրապետական մրցույթների դիպլոմների էլեկտրոնային 

տարբերակը.  

2) ընդունելության յուրաքանչյուր քննությանը մասնակցելու համար փոխանցած                 

1500-ական ՀՀ դրամ վճարելու վերաբերյալ անդորրագրի էլեկտրոնային տարբերակը, եթե 

ազատված չէ քննությունների վճարից: 

21. Ընդունելության փաստաթղթերի ժամկետի ավարտից հետո ընդունելության 

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

22. Դիմորդին չի թույլատրվում ներկայացնել մեկից ավելի ընդունելության դիմում-

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

առկայության դեպքում տվյալ դիմորդը զրկվում է ընդունելության քննություններին և 

մրցույթին մասնակցելու իրավունքից: 

23. Միջնակարգ կրթության ատեստատում կամ համապատասխան ավարտական 

փաստաթղթում «Հայոց լեզու և հայ գրականություն» առարկայից գնահատական չունեցող 

դիմորդները  (Ա և Ա+Բ տարբերակները չհանձնած) «Հայոց լեզու և հայ գրականություն» 

առարկայի միասնական քննության փոխարեն կարող են միասնական քննություն հանձնել 

օտար լեզվից (անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն): «Հայոց լեզու և հայ 

գրականություն» առարկայի միասնական քննությանը փոխարինած «Օտար լեզու» 

առարկան չի կարող համընկնել տվյալ մասնագիտության (կրթական ծրագրի)  

միասնական քննությունների ցանկում ընդգրկված «Օտար լեզու» առարկայի հետ: Ընդ 

որում` 

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

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

Նախադպրոցական մանկավարժություն», «011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն», 

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

Թարգմանչական գործ (ըստ լեզուների)» մասնագիտությունների դեպքում «Հայոց լեզու և 

հայ գրականություն» առարկայի միասնական քննությունը պարտադիր է:  

24. Դիմորդի կողմից դիմում-հայտում լրացված տվյալների, փաստաթղթերի 

հավաստիությունը և գնահատականների համապատասխանությունը հաստատելու 

նպատակով ԳԹԿ  կարող է դիմել հայտատուի ուսումնական հաստատությունը:  

25. Հայտագրման ավարտից հետո միասնական և ներբուհական քննություններ 

հանձնող դիմորդներին տրվում են անցաթղթեր: Անցաթղթերը միասնական 

քննությունների մեկնարկից առնվազն 5 օր առաջ ուղարկվում են դպրոցներ կամ 

դիմորդներին: Միասնական քննություններ հանձնող դիմորդներին անցաթղթերն 

ուղարկում է ԳԹԿ-ն իսկ ներբուհական քննություններ հանձնողներինը՝ 

համապատասխան բուհը: Անցաթուղթը դիմորդին տրվում է ստորագրությամբ:                                                                

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

հայրանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները (սերիան, համարը) անձնական 

համարը), ուսումնական հաստատության անվանումը, լուսանկար, քննական կենտրոնի 

գտնվելու վայրը, առարկան, քննության օրը և ժամը: 

27. Դիմորդը միասնական քննության անցաթուղթը կորցնելու մասին առցանց 

եղանակով տեղեկացնում է ԳԹԿ, ներբուհական քննության  անցաթղթի դեպքում՝ 

համապատասխան բուհին: ԳԹԿ-ն և բուհը համապատասխանաբար 24 ժամվա ընթացքում 

դիմորդին են տալիս նոր անցաթուղթ: Եթե անցաթուղթը կորել է տվյալ օրը կամ տվյալ 

առարկայի քննության նախորդ օրը, ապա անցաթուղթը կորցրած դիմորդին թույլատրվում 
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է քննությունը հանձնել անձը հաստատող փաստաթղթի ու ԳԹԿ-ի տվյալների բազայի 

հիման վրա: 

28. Բուհի ընդունելության քննությունների և մասնագիտության հայտագրման 

գործընթացին օժանդակում է բուհի ընդունող հանձնաժողովը (այսուհետ՝ ընդունող 

հանձնաժողով): 

29. Բուհի ընդունող հանձնաժողովի կազմը հաստատում է ռեկտորը: Ընդունող 

հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են ռեկտորը (նախագահ), պրոռեկտորը (տեղակալ): 

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարին, պատասխանատու 

քարտուղարի տեղակալին (տեղակալներին) և անդամներին նշանակում է ընդունող 

հանձնաժողովի նախագահը: Ընդունող հանձնաժողովն իր աշխատանքներն 

իրականացնում է տեխնիկական անձնակազմի միջոցով:  

 

3. ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ, 

 ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԸ 

 

30. Միասնական քննությունների կազմակերպումը` 

1) միասնական քննությունները կազմակերպվում և անցկացվում են միասնական 

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

հաստատում է Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և 

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

2) միասնական քննական կենտրոնների ղեկավարների (այսուհետ` կենտրոնի 

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

ԳԹԿ-ի տնօրենի ներկայացմամբ. 

3) քննական կենտրոնի ղեկավարը քննական գործընթացը կազմակերպում է տվյալ 

քննական կենտրոնում` սույն կարգի պահանջներին համապատասխան. 

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

տնօրենը: Միասնական քննությունները կազմակերպվում են տվյալ տարվա հունիսի 

1-ից մինչև հուլիսի 10-ն ընկած ժամանակահատվածում. 

5) միասնական քննության անցկացման գործընթացի մասնակիցներն են կենտրոնի 

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

առնվազն մեկ ներկայացուցիչ), միասնական քննության ընթացքի կազմակերպիչը 

(այսուհետ` կազմակերպիչ) և պատասխանատու կազմակերպիչը, համակարգչային 

օպերատորը (այսուհետ` օպերատոր), միասնական քննական կենտրոնի հերթապահը 

(այսուհետ` հերթապահ), ովքեր իրենց աշխատանքը միասնական քննությունների 

ընթացքում իրականացնում են ԳԹԿ-ի տնօրենի կողմից հաստատված 

աշխատակարգերի համաձայն. 

6) միասնական քննական կենտրոնում միասնական քննության ընթացքը 

քննասենյակում կազմակերպում են ԳԹԿ-ի ներկայացուցիչները և 

կազմակերպիչները, որոնց կազմը հաստատում է ԳԹԿ-ի տնօրենը: Կենտրոնի 

ղեկավարը յուրաքանչյուր քննասենյակի համար տվյալ քննասենյակի 

կազմակերպիչներից մեկին նշանակում է պատասխանատու կազմակերպիչ. 

7) համակարգչային աշխատանքներն իրականացնում են ուսուցում անցած 

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

կազմը հաստատում է քննական կենտրոնի ղեկավարը. 

8) կազմակերպիչներն ըստ քննական կենտրոնների բաշխվում են քննության նախորդ 

օրը` ԳԹԿ-ի ներկայացուցչի կազմակերպած վիճակահանության միջոցով: Նույն օրը 

ԳԹԿ-ի ներկայացուցիչը տվյալ քննական կենտրոնի ղեկավարին է հանձնում 

քննական կենտրոնի կազմակերպիչների ցուցակը. 

9) քննական կենտրոնում քննասենյակները համարակալվում են հերթական 

համարներով: Քննական կենտրոնի դիմորդները բաժանվում են հերթական թվերով 

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

յուրաքանչյուր խմբի համար քննասենյակում աշխատանքները համակարգում է 

մեկական կազմակերպիչ. 
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10) հերթապահներին տեղաբաշխում է քննական կենտրոնի ղեկավարը` կազմելով 

համապատասխան արձանագրություն. 

11) քննական կենտրոնի քննասենյակների մուտքի մոտ նշվում են տվյալ 

քննասենյակի խմբերի հերթական համարները. 

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

ձևի արձանագրությունում գրանցում է կազմակերպիչներին, համակարգչային 

օպերատորներին և հերթապահներին. 

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

ներկայացուցչի ներկայությամբ, այն առևտրային բանկերից, որոնք իրականացնում են 

քննական թեստերի փաթեթների պահեստավորում, ստանում է քննական թեստերի 

փաթեթները, յուրաքանչյուր քննասենյակի պատասխանատու կազմակերպչին տալիս 

է տվյալ քննասենյակի խմբերի համար նախատեսված թեստերի պատասխանների 

ձևաթղթերի (այսուհետ` պատասխանների ձևաթուղթ) ծրարները, խմբերի 

դիմորդների ցուցակները, որից հետո սկսվում է դիմորդների մուտքը քննասենյակներ. 

14) պատասխանների ձևաթղթերի ծրարը պարունակում է` 

ա. պատասխանների 20 ձևաթուղթ, որոնք տրվում են դիմորդներին, 

բ. պատասխանների լրացուցիչ ձևաթղթեր, որոնք մնում են քննական կենտրոնի 

ղեկավարի մոտ և օգտագործվում են պատասխանների ձևաթղթերի խոտանման դեպքում. 

15) քննության օրը դիմորդը քննությունն սկսվելուց առնվազն մեկ ժամ առաջ 

ներկայանում է քննական կենտրոն` իր հետ ունենալով անցաթուղթը, անձը 

հաստատող այն փաստաթուղթը, որը նշված է դիմում-հայտում. 

16) դիմորդների մուտքը կենտրոն սկսվում է քննական կենտրոնի ղեկավարի հրահանգով. 

17) դիմորդն անձը հաստատող փաստաթուղթը և անցաթուղթը ներկայացնում է 

հերթապահին և նրա հրահանգով մոտենում օպերատորին: Օպերատորը համադրում 

է անցաթղթի և դիմորդի մասին բազայի տվյալները, բազայում կատարում նշում 

դիմորդի` քննությանը ներկայանալու մասին, իսկ անցաթղթի վրա գրում խմբի 

համարը: Հերթապահներն ու պատերին փակցված լրացուցիչ ուղեսլաքները 

դիմորդներին օգնում են գտնել քննասենյակը և խումբը. 

18) դիմորդի մուտքը քննասենյակ կազմակերպվում է առնվազն երկու կազմակերպչի 

կողմից: Դիմորդը քննասենյակում չի կարող ունենալ այլ առարկաներ` 

բացառությամբ անձը հաստատող փաստաթղթի և անցաթղթի. 

19) դիմորդը մոտենում է իր խմբի կազմակերպչին և ստանում պատասխանների 

ձևաթուղթը, ցուցակում ստորագրում է իր անվան դիմաց և նստում ըստ 

վիճակահանության արդյունքի` համապատասխան նստարանին. 

20) քննասենյակում դիմորդներին տեղավորելուց հետո քննասենյակի 

պատասխանատու կազմակերպիչը, քննական կենտրոնի ղեկավարից ԳԹԿ-ի 

ներկայացուցչի ներկայությամբ ստանալով խմբերի թվին համապատասխան 

թեստերի փաթեթները, դրանք բերում է քննասենյակ: Քննասենյակի 

պատասխանատու կազմակերպիչը թեստերի փաթեթները ցուցադրում է 

դիմորդներին` նրանց ուշադրությունը հրավիրելով փաթեթների փակ և ամբողջական 

լինելու հանգամանքի վրա. 

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

պատասխանատու կազմակերպիչը դիմորդների համար ընթերցում է քննասենյակում 

քննության անցկացման կարգը, տեղեկացնում բողոքարկման տեսակների և կարգի 

մասին: Դիմորդները պատասխանների ձևաթղթերում լրացնում են իրենց անունը, 

ազգանունը և անցաթղթերի անձնական համարները, այնուհետև կազմակերպիչները 

մոտենում են դիմորդներին, կտրում պատասխանների ձևաթղթերի անձնական 

տվյալները պարունակող մասերը, հաշվում և հանձնում քննասենյակի 

պատասխանատու կազմակերպչին. 

22) քննասենյակի պատասխանատու կազմակերպիչը պատասխանների ձևաթղթերի 

անձնական տվյալները պարունակող մասերն առնվազն 2 կազմակերպչի 

մասնակցությամբ հաշվում, ստուգում, այնուհետև տեղավորում է այդ նպատակով 
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ստացված ծրարում` ծրարի վրա գրելով քննասենյակի, խմբերի համարները և 

կտրված մասերի թիվը: 

31. Միասնական քննության անցկացումը՝ 

1) թեստերի փաթեթները բացելու համար պատասխանատու 

կազմակերպիչը հրավիրում է առաջին նստարաններին նստած 

դիմորդներին (նրանցից որևէ մեկի բացակայության դեպքում` հաջորդ 

դիմորդին): Փաթեթների բացման վերաբերյալ արձանագրությունների 

համապատասխան տողում խմբերի կազմակերպիչները կատարում են 

նշում, որի դիմաց ստորագրում է փաթեթը բացած դիմորդը. 

2) խմբերի կազմակերպիչները բաժանում են թեստերը: Դիմորդը, 

ստանալով իր թեստը, ստուգում է այն և թեստի շապիկի 

համապատասխան մասում գրում իր խմբի և նստարանի համարները: 

Պատասխանատու կազմակերպիչը հայտարարում է քննության սկիզբը, 

տևողությունը և գրատախտակի վրա կատարում նշում քննության սկզբի 

և ավարտի վերաբերյալ: Քննության սկիզբը հայտարարվելուց հետո 

արգելվում է ուշացած դիմորդի մուտքը քննասենյակ. 

3) միասնական քննությունը Արցախի Հանրապետության բոլոր քննական 

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

4) քննասենյակի պատասխանատու կազմակերպիչն ավելորդ 

(չօգտագործված, խոտանված) քննական թեստերի առկայությունն 

արձանագրում է, հաշվարկում և պահում իր մոտ. 

5) միասնական քննության ընթացքում արգելվում են այլ դիմորդների հետ 

խոսելը, առանց կենտրոնի ղեկավարի թույլտվության տեղը փոխելը, 

դիմորդների կողմից թեստերը և պատասխանների ձևաթղթերը 

փոխանակելը, արտագրելը, բջջային հեռախոսներ կամ կապի այլ 

միջոցներ քննասենյակ բերելը. 

6) միասնական քննության ընթացքում քննասենյակից դիմորդը կարող է 

դուրս գալ միայն անհրաժեշտության դեպքում` զուգարանից օգտվելու 

կամ վատառողջության պատճառով՝ քննասենյակի պատասխանատու 

կազմակերպչի կամ ԳԹԿ-ի ներկայացուցչի թույլտվությամբ և 

հերթապահի ուղեկցությամբ. 

7) քննասենյակում թեստի բովանդակության վերաբերյալ դիմորդի հարցերը 

չեն քննարկվում. 

8) միասնական քննության ընթացքում ի հայտ եկած տպագրական կամ այլ 

թերություններ ունեցող թեստերն ու պատասխանների ձևաթղթերը 

նորերով փոխարինում է քննասենյակի պատասխանատու 

կազմակերպիչը` կենտրոնի ղեկավարի, ԳԹԿ-ի ներկայացուցչի 

ներկայությամբ` արձանագրելով այդ փաստը: Թերություններ ունեցող 

պատասխանների ձևաթղթերի և թեստերի վրա գրվում է՝ «Խոտանված է». 

9) դիմորդների կողմից քննական առաջադրանքների կատարման ժամանակ 

քննասենյակներում, բացի պատասխանատու կազմակերպչից և կազմակերպիչներից, 

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

ներկայացուցիչը. 

10) միասնական քննության ավարտից 30 րոպե առաջ քննասենյակի 

պատասխանատու կազմակերպիչը դիմորդների ուշադրությունն է 

հրավիրում ժամանակի վրա և հիշեցնում առաջադրանքների 

պատասխանները թեստերից պատասխանների ձևաթղթերի վրա 

անցկացնելու մասին. 

11) կազմակերպիչները քննության ամբողջ ընթացքում պետք է մնան 

քննասենյակներում` իրենց հատկացված սեղանների մոտ: Նրանց արգելվում է օգտվել 

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

պահանջների խախտման մասին տեղյակ է պահում կենտրոնի ղեկավարին, որն էլ կարող է 
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կազմակերպչին հեռացնել քննասենյակից: Կազմակերպչին քննասենյակից հեռացնելն 

արձանագրվում և ստորագրվում է ԳԹԿ-ի ներկայացուցչի ու կենտրոնի ղեկավարի կողմից. 

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

նախազգուշացնել դիմորդին՝ արձանագրելով նախազգուշացումը, կրկնվելու դեպքում՝ 

հեռացնել քննությունից, եթե նա առանց թույլտվության քննության ընթացքում դուրս է եկել 

քննասենյակից, խոսել դիմորդների հետ, փոխել տեղը, եթե քննության ընթացքում դիմորդն 

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

ապա դիմորդը հեռացվում է քննությունից. 

13) հեռացվող դիմորդից վերցվում է թեստը, դիմորդի պատասխանների ձևաթղթի վրա 

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

մեջ գրանցվում է այդ փաստը, հեռացվողի անունը, ազգանունը, հեռացման պատճառը. 

14) միասնական քննության ընթացքում հիվանդության պատճառով (բժշկի և 

կենտրոնի ղեկավարի կազմած արձանագրության հիման վրա) քննությունն ընդհատած 

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

ընդհատել է հիվանդության պատճառով», տվյալ խմբի և քննասենյակի 

արձանագրություններում գրանցվում է այդ փաստը` նշելով քննությունն ընդհատած 

դիմորդի անունը, ազգանունը: 

32. Միասնական քննության ավարտը՝ 

1) քննության համար նախատեսված ժամանակից շուտ ավարտած (ընդհատած) 

դիմորդը ԳԹԿ-ի ներկայացուցչի թույլտվությամբ մոտենում է օպերատորին, 

պատճենահանում պատասխանների ձևաթուղթը, այնուհետև մոտենում իր խմբի 

կազմակերպչին: Դիմորդը թեստը և պատասխանների ձևաթուղթը կազմակերպչին է 

հանձնում` ստորագրելով իր խմբի դիմորդների ցուցակի համապատասխան տեղում: 

Կազմակերպիչը համեմատում է թեստի և պատասխանների ձևաթղթում նշված թեստի 

համարները: Դիմորդը պատասխանների ձևաթղթի պատճենահանված օրինակը պահում է 

իր մոտ. 

2) քննության համար հատկացված ժամանակի ավարտին կազմակերպիչները, 

յուրաքանչյուր դիմորդի պատասխանների ձևաթուղթը դնելով թեստի մեջ, հավաքում են 

սեղաններից, այնուհետև ընթերցում են թեստի վրա գրված սեղանի համարը, 

համապատասխան դիմորդը մոտենում է կազմակերպչին, վերցնում իր պատասխանների 

ձևաթուղթը, պատճենահանում, պատասխանների ձևաթուղթը հանձնում իր խմբի 

կազմակերպչին, դիմորդների ցուցակում ստորագրում իր անվան դիմաց և դուրս գալիս 

քննասենյակից: Այդ ընթացքում մյուս դիմորդները մնում են իրենց տեղերում` մինչև 

պատճենահանման իրենց հերթը հասնելը. 

3) քննության ավարտից հետո խմբի կազմակերպիչը պատասխանների ձևաթղթերը 

(օգտագործված, չօգտագործված, խոտանված), քննության ընթացքում հիվանդացած 

դիմորդին տրված բժշկի տեղեկանքը, դիմորդին քննությունից հեռացնելու, ինչպես նաև 

խոտանված ձևաթղթի մասին արձանագրությունները, խմբի դիմորդների ցուցակը հաշվում 

և հանձնում է պատասխանատու կազմակերպչին. 

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

պատասխանատու կազմակերպիչը լրացնում է տվյալ քննասենյակում անցկացված 

քննության արձանագրությունը. 

5) պատասխանատու կազմակերպիչը խմբերի պատասխանների ձևաթղթերի 

(օգտագործված, չօգտագործված, խոտանված), խմբերի դիմորդների ցուցակների 

ծրարները, քննասենյակի արձանագրության, պատասխանների ձևաթղթերի կտրված 

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

կենտրոնի ղեկավարին. 

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

պատասխանների ձևաթղթերը, խմբերի ցուցակները պարունակող և քննասենյակներից 

ստացված կտրված մասերով ծրարները վերահաշվելով, ձևակերպում է քննական 

կենտրոնում անցկացված քննության արձանագրությունը: 

33. Քննական նյութերի` թեստերի, պատասխանների ձևաթղթերի ծրարների, 

արձանագրությունների տեղափոխումը` 
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1) կենտրոնի ղեկավարը յուրաքանչյուր քննասենյակի պատասխանատու 

կազմակերպչի ներկայությամբ ծրարները տեղավորում է համապատասխան արկղում` 

ԳԹԿ տեղափոխելու համար. 

2) քննական կենտրոնի ղեկավարը քննական նյութերը ԳԹԿ է տեղափոխում 

քննության ավարտից հետո: Նույն օրվա ընթացքում ԳԹԿ-ի ներկայացուցիչը քննական 

նյութերը տեղափոխում է Հայաստանի Հանրապետության ԳԹԿ. 

3) Հայաստանի Հանրապետության ԳԹԿ-ում Արցախի Հանրապետության ԳԹԿ-ի 

ներկայացուցչի մասնակցությամբ ընդունվում են քննական նյութերը. պատասխանների 

ձևաթղթերը հաշվվում և սկանավորվում են: Պատասխանների ձևաթղթերի կտրված 

մասերի հաշվումից հետո կազմվում է բոլոր նյութերի հանձնման և ընդունման 

արձանագրություն: 

34. Պատասխանների ձևաթղթերի ստուգումը` 

1) պատասխանների ձևաթղթերն ստուգվում են Հայաստանի Հանրապետության 

ԳԹԿ-ում` համակարգչային սարքավորումների ու ծրագրերի միջոցով. 

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

պատասխանների ձևաթղթերը. 

3) պատասխանների ձևաթղթերի կտրված մասերի վերծանումից հետո ստուգման 

տվյալները գրանցվում են որպես դիմորդի քննական արդյունք: 

35. Միասնական քննությունների արդյունքների հրապարակումը` 

1) միասնական քննությունների առաջին փուլի արդյունքները հրապարակվում են 

քննությունից հետո հինգերորդ օրը՝ բացառությամբ վերջին քննության, որի արդյունքները 

հրապարակվում են քննությունից հետո երրորդ օրը: Երկրորդ փուլի քննությունների 

արդյունքները հրապարակվում են քննության հաջորդ օրը. 

2) ԳԹԿ-ում քննությունների արդյունքների ցուցակներն առանձնացվում են ըստ 

քննական կենտրոնների, առարկաների և քննություններին մասնակցած դպրոցների. 

3) քննական արդյունքների ցուցակները վավերացվում են ԳԹԿ-ի տնօրենի կողմից. 

4) կենտրոնի ղեկավարն աշխատանքների ստուգման ավարտից հետո ԳԹԿ-ից 

ստանում է քննություն հանձնած դիմորդների քննական արդյունքների ցուցակը. 

5) կենտրոնի ղեկավարը քննական արդյունքների ցուցակը փակցնում է քննական 

կենտրոնի տեղակայման հաստատության մուտքի մոտ: ԳԹԿ-ն միասնական քննությանը 

մասնակցած դիմորդների քննության ավարտական մասի քննական արդյունքների ցուցակը 

ուղարկում է դպրոցներ. 

6) դպրոցը միասնական քննության ավարտական մասի արդյունքը գրանցում է 

դիմորդի՝ միջնակարգ կրթության ատեստատում. 

7) դիմորդը քննության արդյունքի մասին տեղեկություն կարող է ստանալ քննական 

կենտրոնից: 

36. Միասնական քննություն հանձնած դիմորդներին տրվում են վկայագրեր, որոնցում 

նշվում է միասնական քննություններից դիմորդի ստացած միավորները: Վկայագրի ձևը 

հաստատում է ԳԹԿ-ի տնօրենը: 

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

վկայագրերն ստանում են իրենց դպրոցներից, իսկ մյուսները՝ գնահատման և 

թեստավորման կենտրոնից՝ ներկայացնելով ընդունելության դիմում-հայտերի լրացման 

համար հիմք ընդունված անձնագիրը կամ ծննդյան վկայականը: 

38. Տվյալ  տարվա միասնական  քննություններին մասնակցած  դիմորդները            

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

«Համաշխարհային պատմություն», «Մաթեմատիկա», «Քիմիա», «Կենսաբանություն», 

«Ֆիզիկա», «Աշխարհագրություն», «Օտար լեզու» (անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, 

ռուսերեն) առարկաներից ստացած գնահատականները պահպանել միայն հաջորդ տարվա 

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

մրցույթին մասնակցել ավելի բարձր գնահատականով:  

39. Զորակոչային տարիքը լրացած, միասնական քննություններին և մրցույթին 

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

«Հայոց պատմություն», «Համաշխարհային պատմություն», «Մաթեմատիկա», «Քիմիա», 
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«Կենսաբանություն», «Ֆիզիկա», «Աշխարհագրություն», «Օտար լեզու» (անգլերեն, 

գերմաներեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն) առարկաներից ստացած գնահատականները 

պահպանել ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրվելուց հետո 

կազմակերպվող ընդունելության քննությունների առաջին և երկրորդ (լրացուցիչ) 

մրցույթների համար: 

40. Ընդունելության քննության արդյունքների բողոքարկումը քննելու նպատակով              

ԳԹԿ-ում ստեղծվում է ընդունելության քննությունների արդյունքների բողոքարկման 

հանձնաժողով (այսուհետ` բողոքարկման հանձնաժողով): 

41. Միասնական քննության բողոքարկումը կարող է լինել` 

1) քննության անցկացման կարգի խախտման մասին. 

2) քննության արդյունքի հետ անհամաձայնության մասին: 

42. Միասնական քննության անցկացման կարգի խախտման մասին բողոքարկումը 

անց է կացվում հետևյալ կերպ՝  

1) դիմորդը միասնական քննության անցկացման կարգի խախտման վերաբերյալ 

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

քննասենյակից դուրս գալը)` բողոքը ներկայացնելով պատասխանատու կազմակերպչին 

կամ ԳԹԿ-ի ներկայացուցչին. 

2) դիմորդը բողոք-դիմումը շարադրում է ձևաթղթի վրա, պատասխանատու 

կազմակերպիչը բողոք-դիմումի պատճենի կամ երկրորդ օրինակի վրա կատարում է 

«Ընդունված է` բողոքարկման հանձնաժողով ներկայացնելու համար» նշումը և 

վերադարձնում դիմորդին. 

3) պատասխանատու կազմակերպիչը գրում է բացատրություն` այն կցելով բողոք-

դիմումին, և հանձնում կենտրոնի ղեկավարին. 

4) կենտրոնի ղեկավարը, ստանալով պատասխանատու կազմակերպչի 

բացատրությունն ու դիմորդի բողոք-դիմումը, առանձին ծրարով, համապատասխան 

արձանագրության հետ միասին ներկայացնում է ԳԹԿ. 

5)  բողոքարկման հանձնաժողովը չի քննարկում բողոք-դիմում` 

ա. դիմորդի կողմից իր մեղքով քննական հրահանգների չկատարման հետևանքով 

առաջացած թերությունների վերաբերյալ, 

բ. դիմորդի կողմից պատասխանների ձևաթղթի լրացման ընթացքում թույլ տրված 

վրիպումների կամ սխալների վերաբերյալ. 

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

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

կողմից առաջադրանքների ոչ լիարժեք կատարման պատճառ են դարձել. 

7) բողոքարկման հանձնաժողովը բողոք-դիմումի վերաբերյալ որոշում է ընդունում 

բաց քվեարկությամբ, ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Ձայների հավասարության 

դեպքում բողոքարկման հանձնաժողովի նախագահն ունի վճռորոշ ձայն. 

8) բողոքը հիմնավոր համարելու դեպքում բողոքարկման հանձնաժողովը որոշում է 

ընդունում դիմորդին թույլատրել մասնակցելու երկրորդ փուլի միասնական քննությանը: 

43. Միասնական քննությունների արդյունքների հետ անհամաձայնության 

բողոքարկումը անց է կացվում հետևյալ կերպ` 

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

բողոք-դիմումը անձամբ հանձնել Արցախի Հանրապետության ԳԹԿ-ի պատասխանատու 

օպերատորին: Պատասխանատու օպերատորն ստացված բողոք-դիմումները Հայաստանի 

Հանրապետության ԳԹԿ է ուղարկում բողոքարկման ժամկետի ավարտից հետո՝ 24 ժամվա 

ընթացքում. 
2) բողոք-դիմումի քննարկման արդյունքում կարող է ընդունվել որոշում՝ քննության 

արդյունքի պահպանման, բարձրացման կամ իջեցման մասին: Բողոքարկման 

հանձնաժողովի ընդունած որոշման հիման վրա առաջին փուլի միասնական 

քննությունների բողոքարկման արդյունքները հրապարակվում են տվյալ փուլի վերջին 

քննության բողոքարկման ավարտից հետո եռօրյա ժամկետում, իսկ միասնական 

քննությունների երկրորդ փուլի բողոքարկման արդյունքները հրապարակվում են տվյալ 

փուլի վերջին քննության ավարտից հետո՝ եռօրյա ժամկետում: 
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4. ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ, ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԸ 

 

44. Ներբուհական ընդունելության քննությունների (այսուհետ՝ ներբուհական 

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

45. Ներբուհական քննությունների առարկայական հանձնաժողովի ստեղծումը՝ 

1) ներբուհական քննությունների անցկացման համար ԳԹԿ-ի տնօրենի հրամանով 

մինչև տվյալ տարվա հունիսի 10-ը ստեղծվում են առարկայական քննական 

հանձնաժողովներ (այսուհետ` քննական հանձնաժողով). 

2) քննական հանձնաժողովները կազմված են նախագահից, նախագահի տեղակալից 

և անդամներից. 

3) քննական հանձնաժողովը կազմում է քննական աշխատանքների տարբերակները և 

քննական այլ նյութեր. 

4) քննության ավարտից հետո քննական հանձնաժողովի նախագահը կազմում ու 

ԳԹԿ է ներկայացնում հաշվետվություն, որի պատճենը հանձնում է տվյալ բուհի ընդունող 

հանձնաժողովին. 

5) ներբուհական քննության արձանագրությունը պարտադիր կերպով ստորագրում է 

քննական հանձնաժողովի նախագահը: 

46. Ներբուհական քննության կազմակերպումը, անցկացումը և գնահատականի 

բողոքարկումը` 

1) ներբուհական քննության քննական հանձնաժողովի նախագահը քննության օրը 

բուհի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարից ստանում է դիմորդների 

ցուցակը. 

2) դիմորդները քննասենյակ են մտնում դիմորդների ցուցակում իրենց անունների 

հերթականությանը համապատասխան և դիմորդների ցուցակում ստորագրում իրենց 

անվան դիմաց. 

3) ցուցակի, անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագիր, նույնականացման քարտ, 

զինվորական գրքույկ, ծննդյան վկայական) և քննության անցաթղթի  

համապատասխանությունն ստուգում են հանձնաժողովի նախագահը կամ 

պատասխանատու քարտուղարը. 

4) ներբուհական քննություններն անցկացվում են տվյալ մասնագիտության 

մասնագիտական առարկաների առանձնահատկություններին և ծրագրերի պահանջներին 

համապատասխան. 

5) դիմորդի պատասխանը գնահատվում է 20-միավորանոց համակարգով. 

6) անբավարար գնահատականները և 8, 18-20 միավորները համաձայնեցվում են 

առարկայական քննական հանձնաժողովի նախագահի հետ. 

7) դիմորդների վիճահարույց աշխատանքները գնահատվում են քննական 

հանձնաժողովի կողմից` քվեարկության միջոցով. 

8) ներբուհական քննության արձանագրությունը, բացի քննական հանձնաժողովի 

նախագահից, ստորագրում են ևս 2 քննող դասախոս. 

9) ներբուհական  քննությունները տեսաձայնագրվում են։ 

47. Ներբուհական բանավոր քննության գնահատականը դիմորդին հայտնվում է նրա 

պատասխանի ավարտից անմիջապես հետո: Դիմորդն իրավունք ունի բանավոր 

քննության գնահատականը բողոքարկելու՝ դիմելով քննական հանձնաժողովի 

նախագահին՝ մինչև քննասենյակից դուրս գալը: 

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

առարկաների քննությունների արդյունքների բողոքարկումն անց է կացվում հետևյալ 

կերպ` 

1)  դիմորդը կարող է բողոքարկել իր գնահատականը ներբուհական գրավոր 

քննությունների գնահատականների ցուցակները փակցնելու հաջորդ օրը` ժամը                             

9։00-18։00-ի ընթացքում. 
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2) բողոքարկման համար դիմորդը դիմում է ներկայացնում պատասխանատու 

քարտուղարին: Դիմումների ընդունման ժամկետի ավարտից հետո պատասխանատու 

քարտուղարը դիմումները հանձնում է քննական հանձնաժողովի նախագահին. 

3) դիմումում նշվում է ներբուհական գրավոր քննական աշխատանքի այն հատվածը, 

որի գնահատման հետ դիմորդը համաձայն չէ. 

4) բողոքարկման ժամանակ հանձնաժողովը վերանայում է միայն դիմորդի կողմից 

նշված հատվածը (հատվածները), մյուս հատվածների վերանայումը և վերագնահատումը 

չի թույլատրվում. 

5) քննական հանձնաժողովի նախագահը և հանձնաժողովի` բողոքարկված 

ներբուհական գրավոր քննության քննական աշխատանքը ստուգած անդամը քննարկում 

են ներբուհական գրավոր քննական աշխատանքի բողոքարկված հատվածը` դիմորդի և 

նրա կողմից հրավիրված մասնագետի հետ. 

6) բողոքարկված ներբուհական գրավոր քննության քննական աշխատանքի 

գնահատականը կարող է բարձրացվել, իջեցվել կամ չփոփոխվել. 

7) բողոքարկման արդյունքները լրացվում են գնահատման էջի համապատասխան 

մասում, պարտադիր գրախոսվում քննական հանձնաժողովի նախագահի կողմից և 

հանձնվում պատասխանատու քարտուղարին. 

8) ներբուհական գրավոր քննության քննական աշխատանքի բողոքարկման 

արդյունքը ոչ ուշ, քան եռօրյա ժամկետում հրապարակվում է ներբուհական գրավոր 

քննության քննական կենտրոնում. 

9) ներբուհական գրավոր քննության բողոքարկված քննական աշխատանքի 

վերագնահատման հետ անհամաձայնության դեպքում բողոքարկման արդյունքի 

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

բողոքարկման հանձնաժողովին. 

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

պետք է ունենա տվյալ առարկայից առնվազն հինգ տարվա մանկավարժական 

գործունեության փորձ և համապատասխան մասնագիտության գիտական աստիճան, 

ներկայացնում է եզրակացություն, որի հիման վրա բողոքարկման հանձնաժողովը մեկօրյա 

ժամկետում ընդունում է վերջնական որոշում՝ գնահատականը բարձրացնելու, իջեցնելու 

կամ նույնը թողնելու մասին. 

11) սույն կետի 10-րդ ենթակետով նախատեսված բողոքարկման ընթացքում 

վերանայվում է ներբուհական գրավոր աշխատանքի միայն բողոքարկված մասը. 

12) գնահատականի փոփոխման դեպքում բողոքարկման հանձնաժողովի նախագահի 

ստորագրությամբ կազմվում է համապատասխան արձանագրություն: 

49. Հարգելի պատճառով ներբուհական քննությանը չներկայացած դիմորդներն 

ընդունող հանձնաժողով են ներկայացնում դիմում և բացակայությունը հիմնավորող 

փաստաթղթեր: Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարն ընդունում է 

դիմումները, ստուգում և փաստաթղթերը ներկայացնում բողոքարկման հանձնաժողով` 

լրացուցիչ քննության թույլատրելու համար:  

50. Ներբուհական քննության ընթացքում հիվանդության պատճառով քննությունն 

ընդհատած դիմորդի վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն հանձնաժողովի 

նախագահի, ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարի կողմից: 

Քննական հանձնաժողովի նախագահն արձանագրությունը ներկայացնում է ԳԹԿ-ի 

բողոքարկման հանձնաժողով` քննության ավարտից անմիջապես հետո: Բողոքարկման 

հանձնաժողովն արձանագրության հիման վրա որոշում է ընդունում քննությունն 

ընդհատած դիմորդին լրացուցիչ քննության թույլատրելու և օր նշանակելու մասին: 

51. Տվյալ առարկայի քննությունների վերջին օրը բացակայած կամ քննությունն 

ընդհատած դիմորդները չեն կարող հանձնել այդ քննությունը: 

 

5. ԲՈՒՀԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ 
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52. Բուհերի ընդունելության մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ հիմնական և 

լրացուցիչ: Միասնական քննությունների արդյունքներով մրցույթն անցկացվում է ԳԹԿ-

ում, իսկ ներբուհական քննությունների արդյունքներով՝ համապատասխան բուհում:  

53. Դիմորդն անվճար և վճարովի ուսուցմամբ հայտագրած համապատասխան 

մասնագիտության (կրթական ծրագրի) մրցույթին մասնակցում է մրցութային 

քննություններից ստացած դրական միավորների գումարով` հարյուրերորդական մասի 

պահպանմամբ: Բուհ ընդունված դիմորդների ցուցակը կազմվում է մասնագիտության 

համար սահմանված ընդունելության մրցութային քննություններից ստացած միավորների 

գումարի նվազման կարգով: Անհրաժեշտ է նաև, որ ցանկի տվյալ մասնագիտության նշված 

մեկ աստղանիշով (*) ընդունելության ոչ մրցութային քննությունից դիմորդը ունենա 

դրական միավոր: Ընդունելության ոչ մրցութային քննության արդյունքն է դիմորդի՝ 

միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթի 

տվյալ առարկայից պետական ավարտական քննության գնահատականը, իսկ պետական 

ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում՝ տարեկան 

գնահատականը: 

54. Ընդունելության քննությունները գնահատվում են 20 միավորային համակարգով: 

Բոլոր միավորները գնահատվում են հարյուրերորդական մասի պահպանմամբ` տվյալ 

առարկայի գնահատման չափանիշներով սահմանված քայլերին համապատասխան: 

Միասնական քննություններում դրական են համարվում 7,5 և բարձր միավորները: 

Ներբուհական քննությունների համար դրական են համարվում 8,0 և բարձր միավորները: 

55. Հիմնական փուլի մրցույթն անց է կացվում ընդունելության դիմում-հայտի առաջին 

տողով ընտրված բուհի անվճար և վճարովի ուսուցման հայտի գերակայությամբ: 

56. Առաջին հայտագրված բուհի մրցույթով չանցած դիմորդների համար մրցույթն 

անցկացվում է ընդունելության դիմում-հայտում հայտագրված բուհերի հերթականությանը 

համապատասխան, եթե նշված բուհի տվյալ մասնագիտության համար առկա են թափուր 

տեղեր: 

57. Ընդունելության դիմում-հայտում հայտագրված մասնագիտության որևէ բուհ (ըստ 

հայտագրման հերթականության) ընդունված դիմորդը չի մասնակցում հայտագրված 

հաջորդ բուհերի մրցույթին: Իսկ չընդունված դիմորդը ըստ հերթականության մասնակցում 

է հաջորդ բուհերի մրցույթին: 

58. Արցախի պետական համալսարանի և Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի 

« » նշանով նշված մասնագիտությունների անվճար ուսուցման համակարգի մրցույթին 

կարող է մասնակցել նաև մասնագիտությունների և քննությունների ցանկում երկու 

աստղանիշերով նշված առարկայից ընդունելության քննությունից 6,0-ից մինչև 7,25 

միավոր ստացած դիմորդը: Առաջնահերթությունը տրվում է այն դիմորդներին, ովքեր 

մրցույթին մասնակցում են երկու առարկաներից միասնական քննություններից ստացած 

դրական միավորներով: 

59. Մասնագիտության (կրթական ծրագրի) թափուր վճարովի տեղերի մրցույթին 

կարող է մասնակցել նաև մասնագիտությունների և քննությունների ցանկում երկու 

աստղանիշով (**) նշված առարկայից ընդունելության քննությունից 6,0-ից մինչև 7,25 

միավոր ստացած դիմորդը: 

60. Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհերում Արցախի 

Հանրապետությանը հատկացված նպատակային անվճար տեղերի մրցույթին մասնակցում 

են Արցախի Հանրապետությունում գրանցում ունեցող և Արցախի Հանրապետության 

ուսումնական հաստատություններ ավարտած դիմորդները, ովքեր նախօրոք, ըստ 

հաստատված կարգի, հայտագրված են եղել համապատասխան մասնագիտությանը 

(կրթական ծրագրի) և հավաքել են տվյալ բուհի համար սահմանված ընդունելության 

քննությունների առավելագույն դրական միավորների հանրագումարի առնվազն 75%-ը: 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհերում Արցախի Հանրապետությանը 

հատկացված նպատակային անվճար տեղերի դիմորդների և նրանց ծնողների հետ 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝ ի դեմս համապատասխան պետական 

մարմինների, կնքում է պայմանագիր՝ բուհն ավարտելուց հետո Արցախի 

Հանրապետությունում մասնագիտությամբ պարտադիր աշխատելու վերաբերյալ: 
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61. Ընդունելության մրցութային առարկաների քննություններից գումարային 

հավասար միավորների դեպքում, ըստ հերթականության, առավելություն է տրվում` 

1) բոլոր տարիների մեդալակիր դիմորդներին. 

2) ներբուհական քննություններ հանձնած արվեստի գծով միջազգային և 

հանրապետական մրցույթների հաղթողներին՝ դիմում-հայտում համապատասխան 

մասնագիտություն հայտագրելու դեպքում. 

3) հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 10-12-րդ 

դասարաններում սովորելու ընթացքում դպրոցականների հանրապետական 

առարկայական օլիմպիադաների առաջին կարգի դիպլոմ ստացած դիմորդներին, եթե այն 

համապատասխանում է տվյալ մասնագիտության ընդունելության քննությանը. 

4) դպրոցի պետական ավարտական քննություններից միջին թվաբանական առավել 

բարձր գնահատական ունեցող դիմորդներին. 

5) տվյալ մասնագիտությանը համապատասխան միջին մասնագիտական կրթություն 

ստացած դիմորդներին: 

62. Միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ համապատասխան ավարտական 

փաստաթղթի գնահատականները 20 միավորանոց համակարգին հավասարեցվում են 

հետևյալ կերպ.  

1) 10 միավորային համակարգով գնահատականները. 

ա. «4»-ը համարժեք է 9 միավորին, 

բ. «5»-ը համարժեք է 11 միավորին, 

գ. «6»-ը համարժեք է 13 միավորին, 

դ. «7»-ը համարժեք է 15 միավորին, 

ե. «8»-ը համարժեք է 17 միավորին, 

զ. «9»-ը համարժեք է 19 միավորին, 

է. «10»-ը համարժեք է 20 միավորին. 

2) 5 միավորային համակարգով գնահատականները. 

ա. «3»-ը համարժեք է 13 միավորին, 

բ. «4»-ը համարժեք է 17 միավորին, 

գ. «5»-ը համարժեք է 20 միավորին։ 

63. Ըստ հայտագրված մասնագիտության (կրթական ծրագրի) ընդունելության 

քննությունները դրական, նաև ցանկում երկու աստղանիշով (**) նշված առարկաներից 6,0-

ից մինչև 7,25 միավորներ ստանալու դեպքում, Արցախի Հանրապետության պետական 

բյուջեի միջոցների հաշվին, մրցույթից դուրս ընդունվում են Հայաստանի 

Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված 

(մահացած) զինծառայողների ծնողները, ամուսինը (կինը), մինչև 27 տարեկան 

զավակները, ժամկետային զինվորական ծառայության պարտականությունները 

կատարելիս հաշմանդամ դարձած քաղաքացիները` համաձայն Հայաստանի 

Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության պաշտպանության 

նախարարությունների, Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության, 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ոստիկանության, Արցախի 

Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության և Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության 

կողմից տված տեղեկանքների: 

64. Վճարովի համակարգի համար առնվազն անցումային միավորներ հավաքելու 

դեպքում անվճար ուսուցման համակարգ են ընդունվում` 

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

հաշմանդամ երեխաները. 

2) առանց ծնողական խնամքի մնացած մինչև 23 տարեկան երեխաները: 

65. Մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերում պարտադիր 

ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած և զորացրված դիմորդները՝ 

զորացրվելուց հետո, մեկ տարվա ընթացքում ընդունելության քննությունները դրական 

միավորներով հանձնելու դեպքում` 
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1) ընդհանուր մրցույթից դուրս (առանձին մրցույթով) անվճար ուսուցմամբ 

ընդունվում են՝ ըստ մասնագիտությունների` Արցախի Հանրապետության 

կառավարության կողմից հաստատված տեղերի։ Մրցութային հավասար միավորների 

դեպքում մրցույթն իրականացվում է սույն կարգի 61-րդ կետի պահանջների համաձայն. 

2) տվյալ մասնագիտությունից Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից 

բանակից զորացրվածների համար անվճար տեղեր հատկացված չլինելու դեպքում 

անվճար ուսուցման մրցույթին մասնակցում են ընդհանուր հիմունքներով. 

3) անվճար ուսուցման մրցույթից դուրս մնալու դեպքում բուհի նույն 

մասնագիտության վճարովի ուսուցման համակարգ ընդունվում են մրցույթից դուրս: 

66. Առանց ընդունելության քննությունների Արցախի Հանրապետության 

կառավարության կողմից հատկացված պահուստային տեղերի հաշվին բուհ են ընդունվում 

միջնակարգ դպրոցի հանրակրթական առարկաների գծով, կրթության կառավարման 

պետական լիազոր մարմնի կողմից ճանաչված, միջազգային օլիմպիադաների 

անհատական մրցանակակիրները, ինչպես նաև տարբեր մարզաձևերի գծով աշխարհի և 

Եվրոպայի առաջնությունների, օլիմպիական խաղերի մեդալակիրները՝ մրցանակն 

ստանալուց հետո երեք տարվա ընթացքում ընդունելության դիմում-հայտում 

համապատասխան մասնագիտություն հայտագրելու դեպքում: 

67. Հանրապետական ընդունող հանձնաժողովը բուհերի ընդունելության մրցույթի 

հիմնական փուլի արդյունքները հաստատում է մինչև տվյալ տարվա հուլիսի 18-ը: 

68. Հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի կողմից բուհերի ընդունելության 

մրցույթի հիմնական փուլի արդյունքները հաստատելուց հետո, բուհերում 

մասնագիտությունների թափուր տեղերի առկայության դեպքում, ընդունելության 

քննություններից դրական՝ նաև ցանկում երկու աստղանիշով (**) նշված առարկայի 6,0-ից 

մինչև 7,25 միավորներ ստացած, սակայն մրցույթից դուրս մնացած դիմորդները կարող են 

մասնակցել թափուր տեղերի մրցույթին: Թափուր տեղերի մրցույթին մասնակցելու համար 

դիմորդները մասնագիտությունների նշումով նոր դիմում-հայտը ԳԹԿ են ուղարկում 

էլեկտրոնային (առցանց) եղանակով հուլիսի 19-ից մինչև հուլիսի 26-ը՝ ժամը 18.00:  

69. Դիմորդները ընդունելության դիմում-հայտում իրենց ընտրությամբ և ցանկացած 

հաջորդականությամբ հայտագրում են թափուր տեղեր ունեցող մասնագիտությունները՝ 

ըստ ուսուցման անվճար և վճարովի համակարգերի: 

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

մի քանի բուհերի մինչև երկու անվճար և մինչև վեց վճարովի մասնագիտությունների 

թափուր տեղերի մրցույթին, եթե ընտրած մասնագիտության համար պահանջվող 

ընդունելության մրցութային քննություններից ունի դրական՝ նաև ցանկում երկու 

աստղանիշով (**) նշված առարկայի 6,0-ից մինչև 7,25 միավորներ: 

71. Թափուր տեղերի մրցույթի անցկացման ժամանակ նախապատվությունը տրվում է 

տվյալ մասնագիտության ընդունելության մրցութային քննություններից առավել բարձր 

միավոր ունեցող դիմորդին: 

72. Թափուր տեղերի ընդունելության դիմում-հայտում հայտագրված որևէ 

մասնագիտությամբ (ըստ հայտագրված հերթականության) ընդունված դիմորդը չի 

մասնակցում հայտագրված հաջորդ մասնագիտությունների մրցույթին, իսկ չընդունված 

դիմորդը ըստ հերթականության մասնակցում է հաջորդ մասնագիտությունների մրցույթին: 

73. Հանրապետական ընդունող հանձնաժողովը բուհերում թափուր տեղերի մրցույթի 

արդյունքները հաստատում է հուլիսի 30-ին: 

74. Հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի կողմից հիմնական և լրացուցիչ 

մրցույթների արդյունքները հաստատելուց հետո դիմորդը բուհ ներկայացնում է՝ 

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

2) ԳԹԿ-ի կողմից դիմորդին տրված մրցութային միասնական քննությունների 

արդյունքների վկայագիր.  

3) լուսանկար (3x4 չափսի). 

4) անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագիր, նույնականացման քարտ, 

ծննդյան վկայական) բնօրինակը. 

5) զինվորական գրքույկ (բնօրինակը)՝ առկայության դեպքում. 
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6) սույն կարգի 63-66-րդ կետերով սահմանված արտոնություններից օգտվող 

դիմորդները ներկայացնում են տվյալ արտոնություններից օգտվելու 

իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր. 

7) միջազգային և հանրապետական մրցույթների դիպլոմները. 

8) ներբուհական յուրաքանչյուր քննության մասնակցելու, ինչպես նաև փաստաթղթեր 

ընդունելու և ձևակերպելու համար 1500-ական ՀՀ դրամ վճարելու վերաբերյալ 

անդորրագիրը: Սույն կարգի 63-րդ և 64-րդ կետերով սահմանված արտոնություններից 

օգտվող դիմորդները ազատվում են նշված վճարից: 

 

6. ԲՈՒՀԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ  

ԸՆԴՈՒՆՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ 

 

75. Բուհերի ընդունելության հանրապետական ընդունող հանձնաժողովը կազմված է 

10 անդամից: Հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի նախագահը նախարարն է: 

Հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են նախարարի 

տեղակալը, Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչը, 

Արցախի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության 

ծառայության ներկայացուցիչը, ԳԹԿ-ի տնօրենը, բուհերի ռեկտորները և 

պատասխանատու քարտուղարը: Հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի կազմը 

հաստատում է նախարարը: 

76. Հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի որոշմամբ` 

1) հաստատվում են անվճար և վճարովի ուսուցման համակարգի մրցույթների 

արդյունքները. 

2) հաստատվում են սույն կարգի 63-66-րդ կետերին համապատասխան 

արտոնություններից օգտվող դիմորդների ընդունելության արդյունքները. 

3) վերաբաշխվում են մրցույթի արդյունքներով անվճար, վճարովի ուսուցման 

համակարգում թափուր մնացած տեղերը, ինչպես նաև անվճար, վճարովի համակարգի 

պահուստային տեղերը:»: 

 

  

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

22 մարտի 2022թ.                                                              N 297-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

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

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

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

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 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 որոշմամբ սահմանված N 1 հավելվածի «ԱՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ 

ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» բաժինը շարադրել նոր խմբագրությամբ.  

« 

ԱՀ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  

Բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալություն  

Հանձնաժողովի նախագահ 6,82 

Բաժնի պետ 4,66 

Հանձնաժողովի բժիշկ մասնագետ 5,83 

Բաժնի բժիշկ մասնագետ, հոգեբան 4,20 

Սոցիալ-հոգեբանական աջակցության կենտրոն   

Կենտրոնի տնօրեն  5,64 

Ծրագրերի համակարգման և վերլուծությունների բաժնի պետ 4,66 

Ծրագրերի համակարգման և վերլուծությունների բաժնի մեթոդաբան 3,19 

Ծրագրերի համակարգման և վերլուծությունների բաժնի վերապատրաստ-

ման մասնագետ 

2,74 

Թեժ գծի բաժնի պետ 4,66 

Թեժ գծի օպերատոր 2,08 

Ստեփանակերտի սոցիալ-հոգեբանական աջակցության բաժնի պետ 4,66 

Ստեփանակերտի սոցիալ-հոգեբանական աջակցության բաժնի պետի 

տեղակալ 

3,73 

Մարտունու սոցիալ-հոգեբանական աջակցության բաժնի պետ 3,85 

Մարտակերտի սոցիալ-հոգեբանական աջակցության բաժնի պետ 3,85 

Ասկերանի սոցիալ-հոգեբանական աջակցության բաժնի պետ 3,85 

Հոգեբան  3,5 

Սոցիալական աշխատող 3,16 

Սոցսպասարկող  3,16 

»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2022 թվականի մարտի 1-ից ծագած 

հարաբերությունների վրա: 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

24 մարտի 2022թ.                                                              N 306-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 3-Ի N 579-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հունիսի 3-

ի «2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ 

սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով նյութական 

վնաս կրած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պետական ֆինանսական 

աջակցության միջոցառման իրականացման կարգը հաստատելու մասին» N 579-Ն 

որոշմամբ հաստատված հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝ 

1) 3-րդ կետում «Կոմիտե» բառը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության 

նյութական վնասների հարցերի կոմիտե (այսուհետ՝ Կոմիտե)» բառերով. 

2) 3-րդ կետի 6-րդ ենթակետի՝ 

ա. «ա» պարբերությունում «Կոմիտեի» բառը փոխարինել «Արցախի Հանրա-

պետության կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի» բառերով, 

բ. «գ» պարբերությունում «Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և 

գյուղատնտեսության նախարարության» բառերը փոխարինել «Արցախի 

Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության» բառերով. 

3) 11-րդ կետում «Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարու-

թյուն» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնո-

միկայի նախարարություն» բառերով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

24 մարտի 2022թ.                                                              N 307-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 10-Ի N 2-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 

 ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական 

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

37-րդ հոդվածները՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. «Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և Արցախի 

Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի հունվարի 10-ի «Արցախի 

Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող 

միջոցառումների մասին» N 2-Ն որոշմամբ սահմանված N 2 հավելվածի N 1 

աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն 

հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2022 թվականի 

հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



68 

 

Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի մարտի 24-ի N 307-Ն որոշման 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ 

N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ  

10-Ի N 2-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ 

 ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

(հազար դրամ) 

 

 

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ն
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ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և 

վերջիններս իրականացնող 

մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

        
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ  

այդ թվում`  
- - - - 

07       ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ - - - - 

 6   
Առողջապահություն 

(այլ դասերին չպատկանող) 
- - - - 

  01  
Առողջապահական հարակից 

ծառայություններ և ծրագրեր 
- - - - 

   08 

Փորձի փոխանակման նպատակով 

հրավիրված և ուղեգրված մասնա-

գետներին տրամադրվող 

փոխհատուցում 

(1700.0) (4200.0) (6700.0) (10000.0) 

    
ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն 
(1700.0) (4200.0) (6700.0) (10000.0) 

      10 

Աուտիզմի և մանկական ուղեղային 

կաթվածով տառապող հիվանդ 

երեխաների ցերեկային խնամքի 

ծառայություններ 

1700.0 4200.0 6700.0 10000.0 

    
ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն 
1700.0 4200.0 6700.0 10000.0 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

24 մարտի 2022թ.                                                              N 309-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 16-Ի N 575-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 

 ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի հուլիսի 16-

ի «Ջրի ազգային խորհրդի կանոնակարգը և կազմը հաստատելու մասին» N 575-Ն 

որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` 

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 24-ի N 309-Ն որոշման 

 

 «Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2019 թվականի հուլիսի 16-ի N 575-Ն որոշման 

 

ԿԱԶՄ  

ՋՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 

 

Արցախի Հանրապետության պետական նախարար (խորհրդի նախագահ) 

Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 

նախարար 

Արցախի  Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար 

Արցախի  Հանրապետության քաղաքաշինության նախարար 

Արցախի  Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարար 

Արցախի  Հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի նախագահ 

Արցախի  Հանրապետության ջրային կոմիտեի նախագահ 

Արցախի  Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի կառավարման 

կոմիտեի նախագահ 

Արցախի  Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ  

Արցախի  Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության 

տնօրեն 

 Արցախի  Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի կառավարության 

գործերի կառավարչության պետ 

Արցախի  Հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի նախագահի տեղակալ 

Արցախի  Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական 

հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության պետ 

Արցախի  Հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի աշխատակազմի 

ջրային, կենսառեսուրսների, թափոնների  և մթնոլորտ արտանետումների 

կառավարման գործակալության պետ 

«ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ»  փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն 

  «ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ»  փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն»: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

24 մարտի 2022թ.                                                              N 311-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 հունիսի 27-ի N 350 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Ասկերանի քաղաքային համայնքի հողերի 

օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, համայնքի 

վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,0524 հեկտար 

արոտավայրը փոխադրել բնակավայրերի  նպատակային նշանակության` 

բնակելի 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 

24 մարտի 2022թ.                                                              N 312-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 համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,13 հեկտար 

վարելահողը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ բնակելի 

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 

24 մարտի 2022թ.                                                              N 313-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

թվականի հուլիսի 31-ի N 384 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Քռասնիի գյուղական համայնքի հողերի 

օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, համայնքի 

վարչական սահմաններում գտնվող համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,11634 հեկտար 

վարելահողը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ բնակելի 

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 

28 մարտի 2022թ.                                                              N 335-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

Հանրապետության կառավարությունը որոշում 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 համայնքային սեփականություն 

հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,15 հեկտար 

արոտավայրը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ բնակելի 

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 

28 մարտի 2022թ.                                                              N 336-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 599 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Խնածախի գյուղական համայնքի հողերի 

օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, համայնքի 

վարչական սահմաններում գտնվող քաղաքացու սեփականություն հանդիսացող 

արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային 

նշանակության 0,112 հեկտար գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների 

հողերը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային նշանակության՝ բնակելի 

կառուցապատման հողերի: 

2. Առաջարկել Խնածախի գյուղական համայնքի ղեկավարին՝ ապահովել 

հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա 

կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի 

նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային արժեքն 

ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը:  

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                     Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2022 թվականի մարտի 21-ի 

 

«ԳԵՏԱՎԱՆ ԷՆԵՐՋԻ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ 

«ԳԵՏԱՎԱՆ-1» ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ 

(ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 7-Ա 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

  

Հիմք ընդունելով «էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետը, 

17-19-րդ և 29-րդ հոդվածները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի բնագավառում 

գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «ԳԵՏԱՎԱՆ ԷՆԵՐՋԻ» 

փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից 2022 թվականի մարտի 8-ին ներկայացված 

հայտը` Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. «ԳԵՏԱՎԱՆ ԷՆԵՐՋԻ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը տրամադրել Արցախի 

Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Չարեքտար, Մարտակերտի շրջանի Գետավան 

համայնքների և դրանց հարակից՝ Մարտակերտի շրջանի համայնքների սահմաններից 

դուրս՝ շրջանի սահմաններում գտնվող տարածքներում՝ Թարթառ գետի 950 մետրից 808 

մետր գետահատվածքներում (բնական ջրահոսք)՝ «ԳԵՏԱՎԱՆ-1» փոքր 

հիդրոէլեկտրակայանում, էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության  

լիցենզիա`  մինչև  2039 թվականի մարտի 22-ը գործողության ժամկետով, որից կառուցման 

ժամանակահատվածը` մինչև 2024 թվականի մարտի 22-ը: 

2. Սահմանել «ԳԵՏԱՎԱՆ ԷՆԵՐՋԻ» փակ բաժնետիրական ընկերության    

«ԳԵՏԱՎԱՆ-1» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) 

արտադրության լիցենզիայի պայմանները` համաձայն հավելվածի: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի մարտի 22-ից: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                      Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

2022 թվականի մարտի 21 

ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված 

                Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական հանձնաժողովի 

2022 թվականի մարտի 21-ի N 7-Ա որոշման   

 

 

«ԳԵՏԱՎԱՆ ԷՆԵՐՋԻ» փակ բաժնետիրական ընկերության 

«Գետավան-1» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի 

(հզորության) արտադրության ԼԷ N 0001 լիցենզիայի 

 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

1. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

1. Սույն լիցենզիայում օգտագործված հիմնական հասկացություններն են. 

1) Հանձնաժողով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային  ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը  կարգավորող  պետական  հանձնաժողով. 

2) Լիցենզավորված անձ՝ «ԳԵՏԱՎԱՆ ԷՆԵՐՋԻ» փակ բաժնետիրական  

ընկերություն. 

3) Լիցենզիա՝ Հանձնաժողովի կողմից Լիցենզավորված անձին տրված սույն 

փաստաթուղթը, որը հավաստում է փոքր հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու և էլեկտրական 

էներգիայի (հզորության) արտադրության գործունեություն իրականացնելու վերջինիս 

իրավունքն ու պարտականությունը. 

4) Շուկայի կանոններ՝ Հանձնաժողովի կողմից հաստատված 

էլեկտրաէներգետիկական շուկայի առևտրային և ցանցային կանոնները, որոնցով 

կանոնակարգվում են էլեկտրաէներգետիկական մանրածախ շուկայի մասնակիցների 

առևտրային փոխհարաբերությունները, ինչպես նաև հաղորդման և բաշխման ցանցերի 

զարգացման պլանավորման, կառավարման, կարգավարման և այդ ցանցեր մուտքի 

ապահովման հետ կապված հարաբերությունները: 

 

2. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ (ՎԱՅՐԸ) 

 

2. Սույն լիցենզիան ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի մարտի 22-ից: 

3. Սույն լիցենզիան գործում է մինչև 2039 թվականի մարտի 22-ը, որից՝ 

1) մինչև 2024  թվականի մարտի 22-ը՝ կառուցման ժամանակահատվածն է, 

2) մինչև 2039 թվականի մարտի 22-ը` էլեկտրական էներգիայի (հզորության) 

արտադրության գործունեության իրականացման ժամանակահատվածը: 

4. Սույն լիցենզիայի՝ սույն գլխով նախատեսված ժամանակահատվածի (ժամկետի) 

երկարաձգման անհրաժեշտության դեպքում Լիցենզավորված անձը Հանձնաժողովի 

կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում համապատասխան հայտ է ներկայացնում 

Հանձնաժողով: 

5. Լիցենզավորված գործունեության իրականացման աշխարհագրական տարածքը 

(գործունեության վայրը) Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Չարեքտար, 

Մարտակերտի շրջանի Գետավան համայնքների և դրանց հարակից՝ Մարտակերտի 

շրջանի համայնքների սահմաններից դուրս, շրջանում գտնվող տարածքներն են: 

 

3. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄՈՂ 

ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

6. Լիցենզավորված  անձին  իրավունք   է   տրվում   և   պարտավորեցվում  է սույն 

լիցենզիայով սահմանված ժամկետում (ժամանակահատվածում) կառուցել 17,65 ՄՎտ 
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տեղակայվող հզորությամբ «Գետավան-1» փոքր հիդրոէլեկտրակայանը (այսուհետ՝ 

Կայան),  ինչպես   նաև   իրավունք   է  տրվում  արտադրել  էլեկտրական էներգիա ու այն 

վաճառել Շուկայի կանոններով:  

7. Լիցենզավորված անձը էլեկտրական էներգիան կարող է օգտագործել նաև 

սեփական կարիքների համար: 

8. Կայանի   կառուցման   ավարտից   հետո   կայանի   փաստացի    տեղակայված 

(դրվածքային) հզորությունը կամրագրվի սույն լիցենզիայում։ 

9. Օրենքով  գնման  երաշխիք  ունեցող  էլեկտրակայանից  առաքվող  էլեկտրական 

էներգիայի սակագինը սահմանվում և վերանայվում է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված 

մեթոդիկայի համաձայն։ 

10. Օրենքով  գնման  երաշխիք  չունեցող  կամ  գնման երաշխիքի ժամկետը լրացած 

Էլեկտրակայանից  առաքվող  էլետրական  էներգիայի  (հզորության)  սակագներ չեն 

սահմանվում,  եթե կայանը   Շուկայի   կանոններով   սահմանված   դեպքերում և կարգով 

էլեկտրական էներգիան (հզորությունը) վաճառում է մրցակցային պայմաններով՝ 

չկարգավորվող գներով։  

  

4. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

11. Լիցենզավորված անձի գործունեությունը պետք է համապատասխանի 

«Էներգետիկայի մասին» օրենքի, այլ  օրենքների,  սույն  լիցենզիայի, Շուկայի   կանոնների, 

Հանձնաժողովի կողմից ընդունված և այլ իրավական ակտերի պահանջներին: 

12. Լիցենզավորված անձի կողմից Կայանի կառուցումը և շահագործումն 

իրականացվում է համաձայն էլեկտրակայանի նախագծային փաստաթղթերով 

նախատեսված սխեմայի՝ բացառությամբ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի։ 

13. Լիցենզավորված անձը ոչ ուշ, քան մինչև 2022 թվականի օգոստոսի 1-ը 

պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել Կայանի կառուցման՝ Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան փորձաքննություն 

անցած նախագիծը` դրական փորձագիտական եզրակացություններով: 

14. Լիցենզավորված անձը մինչև սույն լիցենզիայի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետով 

նախատեսված ժամկետի ավարտը պարտավոր է կատարել կարգաբերման-գործարկման 

աշխատանքներ և լիցենզիայում փոփոխություններ կատարելու համար դիմել 

Հանձնաժողով:  

15. Լիցենզավորված  անձը  պարտավոր  է  մինչև  սույն  լիցենզիայով  սահմանված 

կառուցման ժամանակահատվածի ավարտը Հանձնաժողով ներկայացնել Կայանի 

կառուցման ավարտը հավաստող՝ Հանձնաժողովի սահմանած կարգով պահանջվող 

փաստաթղթերը, իսկ էլեկտրական էներգիայի  վաճառքի մտադրության դեպքում՝ նաև 

Էլեկտրական էներգիայի սակագնի սահմանման հայտ՝ համաձայն Հանձնաժողովի 

սահմանած կարգի: Այն դեպքում, երբ էլեկտրակայանի հզորությունը տեղադրվել է 

մասնակի, սույն    կետով   նախատեսված  դրույթները  կիրառվում  են  էլեկտրակայանի  

փաստացի տեղակայված հզորության  մասով։ 

16. Լիցենզավորված անձի և էներգետիկայի բնագավառում գործունեության 

լիցենզիա ունեցող այլ անձանց միջև կնքված էներգամատակարարման և 

ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը պետք է համապատասխանեն 

Հանձնաժողովի սահմանած պայմանագրերի օրինակելի ձևերին կամ պարտադիր 

պայմաններին: Այդ պայմանագրերն ուժի մեջ են մտնում Հանձնաժողովում գրանցվելու 

պահից:  

17. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է կատարել էլեկտրաէներգետիկական 

համակարգի օպերատորի հրահանգները՝ համաձայն Շուկայի  կանոնների։ 

18. Սույն  լիցենզիան  չի  կարող  այլ  անձանց  օգտագործման տրվել, օտարվել կամ 

գրավադրվել,  իսկ  դրանով ամրագրված էլեկտրական էներգիայի արտադրության 

գործառույթը որևէ ձևով փոխանցվել այլ անձի, բացառությամբ օրենքով նախատեսված 

դեպքերի։ 
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19. Սույն  լիցենզիայի  գործողությունը  չի  տարածվում  Լիցենզավորված անձի հետ 

համատեղ, այդ թվում` համատեղ գործունեության պայմանագրով գործունեություն 

իրականացնող  այլ  անձանց, ինչպես նաև Լիցենզավորված անձի մասնակցությամբ 

հիմնադրված կամ գործող իրավաբանական անձանց վրա: 

20. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված 

գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ և այդ գործունեության մեջ 

ներգրավված գույքի հասանելիությունը Հանձնաժողովի ներկայացուցիչների համար։ 

21. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է իրականացնել իր տնօրինության տակ 

գտնվող սարքավորումների շահագործումը, տեխնիկական սպասարկումը և նորոգումը` 

ապահովելով քաղաքացիների, սպասարկող անձնակազմի կյանքի և առողջության 

անվտանգությունը:  

22. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված 

գործունեության ընթացքում օգտագործվող սարքավորումների համապատասխանությունը 

Արցախի Հանրապետությունում գործող տեխնիկական կանոնակարգերին և սույն 

լիցենզիայում նախատեսված պայմաններին: 

23. Բացառությամբ հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ իրավասու 

մարմինների կողմից իրականացված ստուգումների եզրակացությունների (ակտերի),  

Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել իրավասու մարմինների 

ստուգման եզրակացությունները (ակտերը)` եզրակացությունների (ակտերի) ստացման 

պահից 23 աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

24. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից առաջադրված 

ծրագրով և ժամկետներում իրականացնել տեխնիկական աուդիտ` Հանձնաժողովի հետ 

համաձայնեցված անկախ փորձագետների ներգրավմամբ: Աուդիտի հետ կապված 

ծախսերը կատարվում են Լիցենզավորված անձի կողմից: 

25. Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող տնտեսական այլ  

գործունեությունը չպետք է վտանգի սույն լիցենզիայի պայմանների պատշաճ կատարումը, 

իսկ լիցենզավորված գործունեության հաշվապահական հաշվառումը պետք է 

առանձնացված լինի Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող այլ գործունեության 

հաշվապահական հաշվառումից: 

26. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված 

կարգերին և ձևերին համապատասխան լիցենզավորված գործունեության մասին 

տեղեկատվություն և հաշվետվություններ ներկայացնել Հանձնաժողով: 

27. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է  Հանձնաժողովի պահանջով ներկայացնել 

լիցենզավորված գործունեության վերաբերյալ սպառիչ տեղեկատվություն, ինչպես նաև 

պատասխանել Հանձնաժողովի գրավոր  հարցադրումներին 10 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում,  եթե  Հանձնաժողովի  կողմից   այլ  ժամկետներ  սահմանված  չեն: 

28. Լիցենզավորված անձը պատասխանատվություն է կրում Հանձնաժողով 

ներկայացրած լիցենզավորված գործունեության մասին հաշվետվությունների և այլ 

տեղեկատվության հավաստիության համար: 

29. Լիցենզավորված անձի կողմից Հանձնաժողով ներկայացված    

տեղեկատվությունը հրապարակային է, եթե դա Լիցենզավորված անձի կողմից չի 

համարվում գաղտնի և նշված չի որպես «ընկերությանը վերաբերող գաղտնապահական 

տեղեկատվություն»: Լիցենզավորված անձի ներկայացրած գաղտնապահական 

տեղեկատվության  հետ կապված  հարցերը  կարգավորվում  են «Էներգետիկայի մասին» 

օրենքով և այլ իրավական ակտերով։ 

30. Լիցենզավորված  անձը  պարտավոր  է  Հանձնաժողովին  անմիջապես հայտնել 

այն  հանգամանքների  մասին, որոնք հանգեցրել են սույն լիցենզիայի պայմանների  

խախտումների կամ կարող են դառնալ սույն լիցենզիայի պայմանների խախտումների 

անմիջական պատճառ։ 

31. Սույն լիցենզիայի պայմաններով նախատեսված իրազեկումը, այդ թվում 

փաստաթղթերի հանձնումը, կատարվում է օրենքով սահմանված կարգով և 

ժամկետներում: 
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5. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ 

 

32. Լիցենզավորված գործունեության վերահսկումն իրականացնում է 

Հանձնաժողովը: 

33. Լիցենզավորված գործունեության վերահսկումն ապահովելու նպատակով 

Հանձնաժողովի ներկայացուցիչներն ունեն ազատ մուտքի իրավունք Լիցենզավորված 

անձի տարածք` Հանձնաժողովի սահմանած  կարգով: 

34. Լիցենզավորված անձը վերահսկման իրականացման ընթացքում պետք է 

աջակցի Հանձնաժողովին՝ անհրաժեշտության դեպքում տրամադրելով   համապատաս-

խան փաստաթղթեր։ 

 

6. ՏՈՒԺԱՆՔՆԵՐԸ 

 

35. Լիցենզավորված անձի կողմից «Էներգետիկայի մասին» օրենքի դրույթները, 

Հանձնաժողովի ընդունած իրավական ակտերը, սույն լիցենզիայի պայմանները 

չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքերում Հանձնաժողովն իրավասու է տալու 

խախտումները վերացնելու վերաբերյալ հանձնարարականներ և կարող է կիրառել 

տուժանքների հետևյալ տեսակները` 

1) նախազգուշացում. 

2) օրենքով սահմանված տուգանքներ. 

3) լիցենզիայի գործողության կասեցում. 

4) լիցենզիայի գործողության դադարեցում: 

36. Լիցենզավորված անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ սույն  

լիցենզիայի գործողությունը դադարեցնելու դեպքում Հանձնաժողովը և  Լիցենզավորված 

անձը ղեկավարվում են «Էներգետիկայի մասին» օրենքով և  Արցախի  Հանրապետության 

օրենսդրությամբ: 

37. Լիցենզավորված անձը սույն լիցենզիայի պայմանների 35-րդ կետում նշված 

խախտումների համար պատասխանատվություն չի կրում, եթե դրանք հետևանք են ֆորս 

մաժորի: Սույն լիցենզիայի պայմանների իմաստով ֆորս  մաժոր է համարվում ցանկացած 

հանգամանք կամ դեպք (դրա հետևանք), որը հանգեցրել է (հանգեցնում կամ կարող է  

հանգեցնել)  Լիցենզավորված  անձի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ 

պատշաճ կատարման և  միաժամանակ  բավարարում  է  հետևյալ պայմաններին՝ 

1) չի գտնվում Լիցենզավորված անձի վերահսկողության ներքո. 

2) Լիցենզավորված անձը ձեռնարկել է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները և ջանքերը 

(այդ թվում՝ նախազգուշական, այլընտրանքային, օրենսդրությամբ  նախատեսված) նշված 

հանգամանքները (հետևանքները) կանխելու, վերացնելու, մեղմելու կամ դրանցից 

խուսափելու համար. 

3) Լիցենզավորված անձը տեղեկացրել է Հանձնաժողովին իրազեկվելուց հետո 

հնարավորինս սեղմ ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան այդ մասին իրազեկվելուց հետո 10 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

38. Սույն լիցենզիայի պայմանների իմաստով, մասնավորապես, ֆորս մաժոր են՝ 

1) բնական և տեխնածին աղետները, համաճարակները, բնության ուժերի 

արտասովոր դրսևորումները (այդ թվում՝ ջրհեղեղներ, երկրաշարժեր, փոթորիկներ, 

պտտահողմեր, կայծակով և ամպրոպով ուղղորդվող հորդառատ անձրևներ, ձնաբքեր, 

սողանքներ), ատոմային, քիմիական կամ կենսաբանական աղտոտում, գործադուլները, 

հասարակական անկարգությունները․ 

2) ապստամբությունները, ահաբեկչությունները, պատերազմները, ներխուժումները, 

զինված հակամարտությունները, արտաքին թշնամու գործողությունները կամ 

շրջափակումը, որոնցից յուրաքանչյուրը տեղի է ունենում  Արցախի Հանրապետության 

տարածքում, կամ ներգրավում է այն, ինչը գոյություն չի ունեցել կամ չէր կարող 

ողջամտորեն կանխատեսվել. 

3) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ այլ իրավասու 

կազմակերպության ակտը, գործողությունը կամ անգործությունը այն դեպքում, երբ դրա 
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արդյունքում չի տրամադրվել, չի երկարաձգվել սույն լիցենզիայով ամրագրված 

պարտավորության կատարման համար անհրաժեշտ որևէ թույլտվություն կամ իրավունք 

կամ խոչընդոտվել է այդ պարտավորության կատարումը, պայմանով, որ Լիցենզավորված 

անձը գործել է համաձայն Արցախի Հանրապետության օրենսդրության: 

39. Սույն լիցենզիայի պայմանների 38-րդ կետը չի սահմանափակում 

Լիցենզավորված անձի իրավունքը նկարագրվածից բացի այլ արտակարգ և անկանխելի 

դեպքեր ու հանգամանքներ ի հայտ գալու պարագայում դիմելու Հանձնաժողով՝ սույն գլխի 

պահանջներին բավարարելու դեպքում դրանք ևս ֆորս մաժոր ճանաչելու համար։ 

 

7. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ   

 

40. Սույն լիցենզիայում փոփոխություններ կարող են կատարվել Լիցենզավորված 

անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ՝ Հանձնաժողովի կողմից սահմանված 

կարգով: 

41. Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ սույն լիցենզիայի փոփոխությունները 

կատարվում են Լիցենզավորված անձի համաձայնությամբ, բացառությամբ այն դեպքերի, 

երբ նախատեսվող փոփոխություններն անհրաժեշտ են Արցախի Հանրապետության 

օրենքների և նորմատիվ իրավական ակտերի պատշաճ կատարումն ապահովելու համար: 

42. Լիցենզավորված անձի վերակազմակերպման կամ նրա անվանման կամ 

գտնվելու վայրի փոփոխման դեպքում Լիցենզավորված անձը պարտավոր է այդ 

փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած 15-օրյա ժամկետում սույն 

լիցենզիայի վերաձևակերպման հայտ ներկայացնել Հանձնաժողով, բացառությամբ 

օրենքով նախատեսված դեպքերի։ 

 

Ի վկայություն սույնի՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը սույն լիցենզիան 

տրամադրել է՝ 

 

«ԳԵՏԱՎԱՆ ԷՆԵՐՋԻ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը. 
(ընկերության անվանումը) 

 

Արցախի Հանրապետություն, ք. Ստեփանակերտ, Վ.Սարգսյան 25ա 
(գտնվելու վայրը) 

Գործունեության վայրը՝ 

Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Չարեքտար, Մարտակերտի 

շրջանի Գետավան համայնքների և դրանց հարակից՝ Մարտակերտի շրջանի համայնքների 

սահմաններից դուրս, շրջանում գտնվող տարածքներ: 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

2022 թվականի մարտի 22-ի 

 

«ԷՆԵՐԳԱԿԻՐՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ, ՍՊԱՌՄԱՆ ԵՎ  

ՊԱՀՈՒՍՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ  

ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱUՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 

 

N 5-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով ՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության 

պետական  խորհուրդը որոշում  է. 
1. Հաստատել «էներգակիրների արտադրության, սպառման և պահուստների 

մասին» Ձև 1-էներգետիկա (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվու-

թյան ձևը՝ համաձայն հավելված N 1-ի:  

2. Հաստատել «էներգակիրների արտադրության, սպառման և պահուստների 

մասին» Ձև 1-էներգետիկա (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվու-

թյան ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն  հավելված N 2-ի: 

         

  

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                               Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ  

 

2022 թվականի մարտի 22 

ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված N 1 

Արցախի  Հանրապետության Վիճակագրության պետական 

խորհրդի 2022 թվականի մարտի 22-ի N 5-Ն որոշման 

 

Ձև 1-էներգետիկա  

 (տարեկան) 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ  

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  

ԷՆԵՐԳԱԿԻՐՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ, ՍՊԱՌՄԱՆ ԵՎ 

ՊԱՀՈՒՍՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  

20    թ. ______ 

      
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի, Արցախի 

Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 թվականի  

հունվարի 8-ի N 1-Ն որոշման 

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող ապրիլի 1-ը: 

 

Ներկայացնում  է _____________________________________________________________________ 
                                                                                                                               (լրիվ անվանումը) 

Գտնվելու վայրը ___________________________________________________________________ 
                                                                                        (գործունեության իրականացման վայրը)                                                  

Շրջանը  __________________________համայնքը__________________________________________ 

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը  _______________________________________ 

__________________________________________________________  I____I____I____I____ I____I 
                                                                                                                                                                                            (լրացվում է համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)                                                                                                                             

Պետական ռեգիստրում գրանցման (հաշվառման) համարը     I____I____I____I____I____I 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը       I____I____I____I____I____I____I____I 

 Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)          I____I____I____I____I____I____I____I____I 

Հեռախոսահամար(ներ)  _____________________________________________________________ 

Էլեկտրոնային փոստ      ___________________________________@_________________________ 

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ  

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ 

Պետական վիճակագրության մասին ԱՀ օրենսդրության խախտումը վիճակագրական 

տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող 

մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով 

սահմանված կարգով: 
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Ա Բ Գ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Էլեկտրաէներգիա 110 
հազ.կվտ. 

ժամ 

     X X    X  

Ջերմային էներգիա 111 հազ. Գ.Ջ.      X X    X X 

Բնական գազ 112 հազ.խոր.մ      X X     X 

Սեղմված գազ 113 կգ             

Հեղուկ գազ 114 տոննա             

Բենզին 115 հազ. լիտր             

Ավիաբենզին 116 հազ. լիտր             

Կերոսին 117 հազ.լիտր              

Ավիակերոսին 118 հազ.լիտր                  

Դիզելային վառելիք 119 հազ.լիտր             

Մազութ 120 կգ.                 X 

Բիտում 121 տոննա                       X 

Քսայուղեր 122 կգ.                         

Քարածուխ 123 կգ.                       X 

Փայտածուխ 124 կգ.                       X 

Վառելափայտ 125 կգ.                       X 

Այլ փայտի թափոն 126 կգ.                       X 

Գոմաղբ 127 կգ.           X X         X 
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Ղեկավար                                   _________________________________________             ________________________          
Կ.Տ                                                                                                                  (ազգանուն, անուն)                                                                                                                 (ստորագրություն) 

 

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ 
 կամ այլ լիազորված անձ)     __________________________________________            _________________________         «___»                     20  թ.                                                                                                                                                               

                                                                                                                             (ազգանուն, անուն)                                                                                                               (ստորագրություն)                                             (լրացման ամսաթիվ)                                                                                                                                                                                                      

Արեգակնային 

էներգիա 
128 

հազ.կվտ.

ժամ 
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Հավելված N 2 

Արցախի  Հանրապետության Վիճակագրության պետական 

խորհրդի 2022 թվականի մարտի 22-ի N 5-Ն որոշման 

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ  

 

«ԷՆԵՐԳԱԿԻՐՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ, ՍՊԱՌՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՈՒՍՏՆԵՐԻ  

ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Սույն հրահանգը սահմանում է «էներգակիրների արտադրության, սպառման և 

պահուստների մասին» Ձև 1-էներգետիկա (տարեկան) պետական վիճակագրական 

հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:  

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են իրավաբանական անձինք (անկախ չափից և 

կազմակերպական-իրավական ձևից) և անհատ ձեռնարկատերերը (հետայսու՝ 

կազմակերպություն)` համաձայն Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության 

պետական խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 8-ի N 1-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի: 

3. Նպատակն է ստանալ տնտեսության տարբեր ոլորտներում գործող 

կազմակերպությունների հաշվետու տարվա էներգակիրների արտադրության, սպառման և 

պահուստների վերաբերյալ ամբողջական և արժանահավատ վիճակագրական 

տեղեկատվություն: 

4. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ: 

 

2. ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳ 

 

5. «Գնված» սյունակում ցույց է տրվում էներգակիրների այն քանակը, որը 

կազմակերպությունը գնել է, անհատույց կամ ապրանքափոխանակման կարգով 

(բարտերով) ձեռք է բերել այլ կազմակերպություններից: 

6. «Սեփական արտադրություն» սյունակում ցույց է տրվում էներգակիրների այն 

քանակը, որը կազմակերպությունը արտադրել է հաշվետու տարվա ընթացքում: 

7. «Վաճառված» սյունակում ցույց է տրվում էներգակիրների այն քանակը, որը 

կազմակերպությունը վաճառել է, անհատույց կամ ապրանքափոխանակման կարգով 

(բարտերով), փոխանցել է այլ կազմակերպություններին (բացառությամբ իր 

ներկայացուցչություններին և առանձնացված ստորաբաժանումներին): 

8. «Պահուստներ» սյունակում ցույց է տրվում էներգակիրների առկայությունը 

տարեսկզբին և տարեվերջին: 

9. «Սպառում» սյունակում ցույց է տրվում էներգակիրների այն քանակը, որն 

օգտագործվել է կազմակերպության կողմից իր գործունեությունն իրականացնելու համար: 

10. «Էլեկտրաէներգիայի/ջերմաէներգիայի արտադրության համար» սյունակում 

լրացնում են միայն այն կազմակերպությունները, որոնք ունեն սեփական 

էլեկտրաէներգիայի կամ ջերմային էներգիայի արտադրություն: Նշված սյունակներում ցույց 

է տրվում էներգակիրների այն քանակը, որը ծախսվել է կազմակերպությունում 

էլեկտրական կամ ջերմային էներգիա արտադրելու համար: 
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11. «Էներգետիկ նպատակների համար» սյունակում ցույց է տրվում էներգակիրների 

այն քանակը, որն օգտագործվել է էներգիա ստանալու համար` արտադրական 

(տեխնոլոգիական) կարիքների, ջեռուցման, վառարանների, տրանսֆորմատորների և այլ 

էներգետիկ սարքավորումների, տեխնիկական շահագործման և այլի համար: 

12. «Ոչ էներգետիկ նպատակների համար» սյունակում ցույց է տրվում էներգակիրների 

այն քանակը, որն օգտագործվում է որպես հումք, բայց ոչ որպես վառելիք, ինչպես նաև 

օգտագործվել է մեքենաների և սարքավորումների մաքրման և այլ աշխատանքների 

համար: Օրգանական վառելիքը կարող է օգտագործվել որպես հումք ոչ վառելիքային 

արտադրանքի արտադրության համար: Օրինակ` մազութը կարող է օգտագործվել 

ասֆալտի արտադրության համար, քսայուղերը` մեքենաների և շարժիչների յուղման 

համար: 

13. «Տրանսպորտում» սյունակում ցույց է տրվում վառելիքի այն քանակը, որն 

օգտագործվել է տրանսպորտային գործունեության համար` բեռների և ուղևորների 

փոխադրման համար: 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

2022 թվականի մարտի 22-ի 

 

«ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ (ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋ) ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԳԻՆ (ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ) (ԱՄՍԱԿԱՆ) 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ 

ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 01-Ի  

N 8-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 

 

N 6-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 

օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության 

պետական  խորհուրդը ո ր ո շ ու մ  է.  
1. Հաստատել «Կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ) արդյունաբե-

րական արտադրանքի գնի մասին» Ձև 1-ԳԻՆ (արտադրանք) (ամսական) 

պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված N 1-ի:  

2. Հաստատել «Կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ) արդյունաբե-

րական արտադրանքի գնի մասին» Ձև 1-ԳԻՆ (արտադրանք) (ամսական) պետա-

կան վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն 

հավելված N 2-ի: 

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Վիճակագրության պետական խորհրդի 2010 թվականի ապրիլի 01-ի 

««Արդյունաբերության ոլորտի կազմակերպությունների արտադրանքի գների 

հաշվառման մասին» Ձև N 1-գին (արտադրանք) (ամսական) պետական 

վիճակագրական հաշվետվության ձևը և  լրացման հրահանգը հաuտատելու և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 

2007 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 20 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 

N 8-Ն որոշումը:             

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ   

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                      Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ  

     

2022 թվականի մարտի 22 

ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված N 1 

Արցախի  Հանրապետության Վիճակագրության պետական 

խորհրդի 2022 թվականի մարտի 22-ի N 6-Ն որոշման 

 

                                                                                                                     Ձև 1-ԳԻՆ 

 (արտադրանք) 

                                                                                                                    (ամսական) 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ  

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ (ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋ) 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԻ ՄԱՍԻՆ 

20   թ. ________ (ամիս) 

      
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի, Արցախի 

Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 8-ի N 1-Ն  

որոշման 

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող 

ամսվա 15-ը: 

 

Ներկայացնում  է _____________________________________________________________________ 
                                                                                                                               (լրիվ անվանումը) 

Կազմակերպական-իրավական ձևը ____________________________________________________ 

 

Գտնվելու վայրը ______________________________________________________________________ 
                                                                                        (գործունեության իրականացման վայրը)                                                  

Շրջանը  __________________________համայնքը__________________________________________ 

 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը  _________________________________________ 

____________________________________________________________  I____I____I____I____ I____I 
                                                                                                                                                                                            (լրացվում է համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)                                                                                                                             

Պետական ռեգիստրում գրանցման (հաշվառման) համարը     I__I__I__I__I__I__I__I__I__I __I 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը       I___I___I___I___I___I___I___I___I 

 Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)           I___I____I___I___I___I___I___I___I 

Հեռախոսահամար(ներ)  _______________________________________________________________ 

Էլեկտրոնային փոստ      ___________________________________@___________________________ 

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ  

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ 

Պետական վիճակագրության մասին ԱՀ օրենսդրության խախտումը վիճակագրական 

տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող 

մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով 

սահմանված կարգով: 
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Ղեկավար/Անհատ ձեռնարկատեր             ________________________________________          ____________________________  
                                     (Ազգանուն, անուն)                                                                                        (Ստորագրություն) 

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ  

այլ լիազորված անձ)                                      ________________________________________          ____________________________ 
                               (Ազգանուն, անուն)                                                                                 (Ստորագրություն) 

                                                                                                                                                                                                                       _____  __________  ___թ. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (լրացման ամսաթիվը) 

 

Տողի 

համարը 

Արտադրված արտադրանքի 

(ծառայության) անվանումը, բնութա-

գիրը (մոդելը, քաշը, մակնիշը, հզո-

րությունը, չափսը, բաղադրությունը, 

տարայավորումը և այլն) 

Իրացման տեսակը 

(01-ներքին շուկա, 

02-արտաքին 

շուկա) 

Արտադրանքի Գնի փոփոխու-

թյան պատճառը 

(ծածկագիրը`  

01-11) 

չափի 

միավորը 

քանակը մեկ միավորի գինը (առանց ԱԱՀ 

և ակցիզային հարկի), դրամ 

հաշվետու 

ամսում 

հաշվետու 

ամսում 

նախորդ 

ամսում 

Հ/հ 1 2 3 4 5 6 7 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

…        
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Հավելված N 2 

Արցախի  Հանրապետության Վիճակագրության պետական 

խորհրդի 2022 թվականի մարտի 22-ի N 6-Ն որոշման 

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ 

«ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ (ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋ) ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԳՆԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԳԻՆ (ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ) (ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ 

  

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Սույն հրահանգը սահմանում է «Կազմակերպության (անհատ 

ձեռնարկատիրոջ) արդյունաբերական արտադրանքի գնի մասին» Ձև 1-ԳԻՆ (արտադրանք) 

(ամսական) պետական  վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` Հաշվետվություն) 

լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են արդյունաբերությունում արտադրական գոր-

ծունեությամբ զբաղվող իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը (այսուհետ՝ 

Կազմակերպություն)` համաձայն Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության 

պետական խորհրդի 2020 թվականի հունվարի 8-ի N 1-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի: 

3. Տեղեկատվության հավաքագրման նպատակն արդյունաբերողների արտադրանքի 

գների ինդեքսի (գների մակարդակի փոփոխության) հաշվարկն է արդյունաբերության 

ոլորտի բազային կազմակերպությունների կողմից թողարկած արտադրանքների գների 

գրանցման հիման վրա, ինչը կիրառվում է արդյունաբերական արտադրանքի ծավալների և 

համախառն ներքին արդյունքի անփոփոխ գներով գնահատման համար: 

4. Հաշվետվությունը ներկայացվում է ամսական պարբերականությամբ՝ հաշվետու և 

նախորդ ժամանակաշրջանների համար: Սույն հրահանգի իմաստով հաշվետու ժամանա-

կաշրջան է համարվում ընթացիկ ամիսը, իսկ նախորդ ժամանակաշրջան` նախորդ ամիսը: 

5. Հաշվետվության տվյալները լրացվում են ազգային արժույթով (դրամով), 

ստորակետից հետո մեկ տասնորդական նիշով: 

6. Դիտարկմանը ներառված արտադրանքների (մատուցված ծառայությունների) 

տվյալների (քանակ և (կամ) գին) բացակայության դեպքում համապատասխան 

դաշտ(եր)ում լրացվում է զրո (0) և կազմակերպության կողմից ստորագրված 

Հաշվետվությունը ներկայացվում է սահմանված կարգով: 

7. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի  Հանրապետության Ազգային 

վիճակագրական ծառայություն՝ Հաշվետվության ձևի վրա նշված ժամկետում և 

պարբերականությամբ: 

8. Հաշվետվության դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի» 

ծածկագիրը լրացվում է համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների 

դասակարգչի»  (այսուհետ՝ ՏԳՏԴ) 5 նիշ խմբավորման: 

9. Հաշվետվությունը ստորագրում է կազմակերպության ղեկավարը (անհատ 

ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ անհատ ձեռնարկատերը), ինչպես նաև նշվում է կատարողի 

(գլխավոր հաշվապահ կամ դրա համար լիազորված այլ աշխատակից) անունը, ազգանունն 

ու հեռախոսի համարը: 

10. Հաշվետվությունը սահմանված ժամկետում չներկայացնելու կամ սահմանված 

կարգի խախտումով (ոչ արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջական արտացոլում և 

այլ աղավաղումներ) ներկայացնելու (անկախ ժամկետից) դեպքում վիճակագրական 
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հաշվետվություններ ներկայացնողները ենթարկվում են պատասխանատվության` 

օրենքով սահմանված կարգով: 

11. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ: 

 

2. ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ 

  

12. Հաշվետվությունը նախատեսված է ՏԳՏԴ-ի հանքագործական արդյունաբերության 

և բաց հանքերի շահագործման, մշակող արդյունաբերության, էլեկտրաէներգիայի, գազի, 

գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարման, ջրամատակարարման, կոյուղու, թափոնների 

կառավարման և վերամշակման բաժիններին համապատասխան տնտեսական 

գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների համար: 

13. Ըստ սույն հրահանգի. 

1) բազային կազմակերպությունների ընտրանքային համախումբը արտադրողների 

գների դիտարկման անցկացման նպատակով կազմակերպությունների գլխավոր 

համախմբից ընտրված կազմակերպությունների ենթախումբն է, 

2) արդյունաբերության ոլորտի բազային կազմակերպություն է համարվում 

արտադրողների գների հավաքագրման համար ընտրանքային կարգով ընտրված 

արդյունաբերական կազմակերպությունը, 

3) թողարկված պատրաստի արտադրանք են համարվում արտադրված այն 

պատրաստի կիսաֆաբրիկատներն, ապրանքներն ու մատուցված ծառայությունները, 

որոնք նախատեսված են իրացվելու այլ կազմակերպությունների ներքին շուկայում և (կամ) 

արտաքին շուկայում, 

4) արտադրանքի գինը դա արտադրանքի բացթողման գինն է առանց ավելացված 

արժեքի, ակցիզային և այլ հարկերի, որոնք ներառված չեն ինքնարժեքի մեջ, առանց մինչև 

գնորդը փոխադրման արժեքի, առաքման կայարանից մինչև նշանակման կայարան 

տրանսպորտային ծախսերի, մաքսատուրքերի և սուբսիդիաների: 

14. Բազային կազմակերպությունների համախումբը ձևավորվում է այնպես, որ 

արտացոլի Արցախի Հանրապետության ողջ տարածքում արդյունաբերական 

արտադրության ամբողջականությունն ու գոյություն ունեցող տնտեսական 

գործունեությունների յուրահատկությունը։ 

15. Հաշվետվության ձևում պահանջվող տվյալները՝ արտադրված արտադրանքի 

փաստացի քանակը բնաիրային արտահայտությամբ և բացթողման միջին կշռված գինը, 

յուրաքանչյուր արտադրանքի համար ներկայացվում են հաշվետու ամսվա 1-ից մինչև նույն 

ամսվա վերջին օրը ներառյալ: 

16. Թողարկված արտադրանքի ընտրանքն ու գների դիտարկումն իրականացվում են 

ելնելով դրանց ներկայացուցչականության ապահովման սկզբունքներից: Ճիշտ և 

ներկայացուցչական ընտրանքից մեծապես կախված է հաշվարկվող արտադրանքների 

գների ամփոփ ինդեքսների ճշգրտության աստիճանն ագրեգացման բոլոր 

մակարդակներում: 

17. Արտադրանքների գների դիտարկումը բնութագրերի մանրամասն 

նկարագրությամբ թույլ է տալիս բացառել որակական փոփոխությունների ազդեցությունը 

և արտացոլել զուտ գների փոփոխությունը: 

18. Գների դիտարկման համար կազմակերպության կողմից արտադրանքներն 

ընտրվում են ելնելով հետևյալ սկզբունքներից. 
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1) արտադրանքի արտադրությունը պետք է նախատեսված լինի երկարատև 

ժամանակով և ներկայացուցչական լինի տվյալ կազմակերպության արտադրության 

ընդհանուր ծավալում, 

2) գների գրանցման ժամանակ որպես առանձին արտադրանք պետք է հաշվի առնել 

ինչպես տեսականու նշանակությունը (օրինակ` կոշիկ-մանկական, կանանց, 

տղամարդկանց, ճտքավոր, կիսաճտքավոր, ամառային, ձմեռային), այնպես էլ 

օգտագործված հումքի տեսակը` բնական կաշվից, արհեստական կաշվից և այլն, 

3) արտադրանքի նորացման բարձր մակարդակ կամ տեսականու մեծ 

բազմազանություն ունեցող արտադրություններում (օրինակ՝ հագուստի, կոշկեղենի 

արտադրություն) թույլատրվում է ներկայացուցչական արտադրանքների ցանկում ներառել 

միատարր արտադրանքի խմբեր, որոնց մեջ մտնող արտադրանքներն ըստ նշանակության 

ունեն նույն հատկանիշները, չափի միավորները և դրանց միջև գների փոփոխությունները 

կազմում են մինչև ±5%, 

4) մատուցված ներկայացուցչական ծառայության միջին գինը որոշվում է կատարված 

ծախսերի արժեքը բաժանելով վճարման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրով 

նախատեսած չափի միավորով (օրինակ՝ ժամ, կարատ, հատ և այլն) մատուցվող 

ծառայության քանակի վրա, որտեղ հումքի արժեքը, որի օգտագործմամբ մատուցվում է 

ծառայությունը, չպետք է հաշվի առնվի: 

19. Ընտրված ներկայացուցչական արտադրանքների գին և քանակ ցուցանիշների 

հիման վրա հաշվարկվող արտադրության ծավալների հանրագումարը պետք է կազմի 

տվյալ կազմակերպության թողարկած արտադրանքի ընդհանուր ծավալի առնվազն 60%-ը: 

20. Եթե հաշվետու տարվա ընթացքում սկսվում է երկարատև ժամանակով և 

թողարկման մեծ ծավալով նոր արտադրանքի արտադրություն, ապա անհրաժեշտ է այն 

ընդգրկել ներկայացուցչական արտադրանքների ցանկում և ներառել Հաշվետվությունում: 

21. Ընտրված արտադրանքների գների գրանցումը կատարվում է մշտապես, ամբողջ 

տարվա ընթացքում, անվանացանկին խիստ համապատասխան: Նախորդ ամիսների 

տվյալների ճշգրտման դեպքում Հաշվետվությանը կից տրվում են պարզաբանումներ: 

22. Հաշվետվության լրացման համար հիմք են հանդիսանում հաշվետու 

ժամանակաշրջանում արտադրանքների վերաբերյալ (առաջնային հաշվապահական 

փաստաթղթերում, հաշիվ-ապրանքագրերում) կամ դրանց առաքման պայմանագրերով 

նախատեսված արտադրողի փաստացի բացթողման գների մասին տեղեկությունները: 

23. Այն դեպքում, երբ միևնույն ներկայացուցչական արտադրանքի (մատուցված 

ծառայության) միջին գինը նույնը չէ տարբեր խմբերի գնորդների համար, ապա միջին 

գները արտացոլվում են հիմնական գնորդների յուրաքանչյուր կատեգորիայի համար: 

24. Ամբողջությամբ կամ մասամբ պատվիրատուի հումքով աշխատող (ծառայություն 

մատուցող) կազմակերպությունները գների գրանցումն իրականացնում են հումքի 

մշակման ծառայության մասով, որպես առանձին արտադրանքներ (օրինակ՝ հացաթխման, 

կարի, ադամանդի մշակման ծառայություն): 

25. Երկարատև ցիկլով արտադրանքների արտադրության համար, որոնց 

բեռնառաքումը մի քանի ամսվա ընթացքում չի կատարվում, Հաշվետվությունը լրացվում է 

առաքման համար կնքված փաստաթղթերում առկա գների մասին տվյալների հիման վրա: 

Առաքման կամ այլ պայմանագրերով նախատեսված գների փոփոխման պարագայում 

Հաշվետվության մեջ լրացվում է փոփոխված գինը: 

26. Արտադրողի արտադրանքի գնի մեջ տարայի արժեքը հաշվի է առնվում, եթե այն 

սեփական արտադրության է և չվերադարձվող, և չի ներառվում, եթե այն գնվում է 

պատվիրատուի կողմից կամ վերադարձվում է արտադրողին: 
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27. Գների գրանցման պարագայում հաշվետու ժամանակաշրջանում թողարկված, 

բայց չիրացված արտադրանքների գինը որոշվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում 

նմանատիպ արտադրանքի բացթողման գնով: 

  

3. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

  

28. «Տողի համարը»՝ Հ/հ սյունակում լրացվում է գների գրանցման համար ընտրված 

արտադրանքի (մատուցված ծառայության) հերթական համարը։ 

29. «Արտադրված արտադրանքի (ծառայության) անվանումը, բնութագիրը 

անվանումը, բնութագիրը (մոդելը, քաշը, մակնիշը, հզորությունը, չափսը, բաղադրությունը, 

տարայավորումը և այլն)» սյունակում լրացվում է արտադրանքի կամ ծառայության 

ամբողջական անվանումը, մանրամասն բնութագիրը: 

30. «Իրացման տեսակը (01-ներքին շուկա, 02-արտաքին շուկա)»՝  սյունակում 

լրացվում է արտադրանքի իրացման տեսակի ծածկագիրը` համապատասխանաբար՝ 01-

ներքին շուկա, 02-արտաքին շուկա: Եթե նույն արտադրանքը նախատեսվում է իրացնել և' 

ներքին, և' արտաքին (արտահանվում է) շուկաներում, ապա դրանք պետք է 

տարանջատվեն որպես երկու առանձին արտադրանքներ: 

31. «Արտադրանքի չափի միավորն» սյունակում լրացվում է արտադրանքի չափի 

միավորն, իսկ մատուցված ծառայության դիմաց` վճարման համար հիմք հանդիսացող 

պայմանագրով նախատեսած չափի միավորը (օրինակ՝ բաճկոնի կարի ծառայություն` 

հատ, կոշիկի երեսամասի նախապատրաստում` զույգ, հացաթխման ծառայություն` կգ, 

ադամանդի մշակման ծառայություն՝ կարատ և այլն): 

32. «Արտադրանքի քանակը հաշվետու ամսում» սյունակում լրացվում է հաշվետու 

ամսում արտադրված արտադրանքի փաստացի քանակը բնաիրային արտահայտությամբ 

(էներգետիկ ոլորտի կազմակերպությունների համար` օգտակար առաքման քանակը): 

33. «Արտադրանքի մեկ միավորի գինը (առանց ԱԱՀ և ակցիզային հարկի), 

դրամ» (հաշվետու ամսում), (նախորդ ամսում) սյունակներում յուրաքանչյուր 

արտադրանքի համար գրանցվում է տվյալ ամսվա (հաշվետու, նախորդ) 1-ից մինչև նույն 

ամսվա ներառյալ վերջին օրը ձևավորված արտադրողի փաստացի բացթողման միջին 

կշռված գինը, ինչը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 

  

 
  

որտեղ՝ 

 –ն արտադրանքի միջին կշռված գինն է, 

 –ն արտադրանքի տարբեր խմբաքանակների արժեքների գումարն է 

հաշվետու ժամանակաշրջանում, 

 –ն արտադրանքի տարբեր խմբաքանակների գումարն է 

հաշվետու ժամանակաշրջանում: 

34. «Գնի փոփոխության պատճառը (ծածկագիրը` 01-11)» սյունակում լրացվում է 

նախորդ ամսվա համեմատ գնի էական փոփոխության (ավելի քան 5%) հիմնական 

պատճառի ծածկագիրը. 01-հումքի, նյութերի և կիսաֆաբրիկատների վրա կատարած 

ծախքերի փոփոխություն, 02-ֆիզիկական բաղադրության փոփոխություն, 03-մրցակցային 
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գործոն, 04-վաճառքի պայմանների փոփոխություն, 05-էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի, 

վառելիքի գնի (սակագնի) փոփոխություն, 06-արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխություն, 

07-աշխատուժի վարձավճարի փոփոխություն, 08-մշտական պատվիրատուին 

տրամադրվող զեղչերի ազդեցություն կամ դրանց չափի փոփոխություն, 09-խմբաքանակի 

չափի փոփոխություն, 10-արտադրության ծավալի փոփոխություն, 11-այլ պատճառներ 

(նշել պատճառի տեսակը):
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ,  

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

Հ  Ր  Ա  Մ  Ա  Ն 

11 մարտի 2022թ.                                  N 84-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ 

ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 11-Ի N 501-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

հոդվածը. 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 

 

1. Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և 

սպորտի նախարարի 2021 թվականի օգոստոսի 11-ի «Հանրակրթական 

հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական 

ուսումնական հաստատությունների 2021-2022 ուսումնական տարվա օրինակելի 

ուսումնական պլանները հաստատելու մասին» N 501-Ն հրամանով հաստատված 

հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) 17-րդ, 19-րդ  և 45-րդ կետերում «մարտի 21-27-ը» բառերը փոխարինել 

«մարտի 14-20-ը» բառերով. 

2) 18-րդ կետում «մարտի 21-ից ապրիլի 3-ը» բառերը փոխարինել «մարտի 

14-27-ը» բառերով: 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 
 

Ա.Հակոբյան 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

              2022 թվականի մարտի 15  

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 26-Ի N 47-Ա ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 18 -Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 

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

հոդվածը`  

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ` 

 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարա-

րության 2006 թվականի մայիսի 26-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

քաղաքաշինության բնագավառի նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի 

ցանկը հաստատելու մասին» N 47-Ա հրամանում կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները և լրացումը. 

1) «ՀՀՇՆ II-8.04.01-97 Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգու-

թյուն» պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ. 

«ՀՀՇՆ 21-01-2014 Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն», 

2) «ՍՆիՊ 2.08.01-89 Բնակելի շենքեր» պարբերությունը շարադրել հետևյալ 

նոր խմբագրությամբ. 

«ՀՀՇՆ 31-01-2014 Բնակելի շենքեր. Մաս I. Բազմաբնակարան բնակելի 

շենքեր», 

3) «ՍՆիՊ 2.04.01-85 Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի» 

պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ. 

«ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում», 

4) լրացնել նոր պարբերություն հետևյալ բովանդակությամբ` 

«ՇՆՁ IV-12.101-04 «Գազաբաշխման համակարգերի նախագծում և 

շինարարություն»: 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                     Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 

2022 թվականի մարտի 15 

ք. Ստեփանակերտ 
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²ðò²ÊÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ   

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ 

 

Ð  ð  ²  Ø  ²  Ü    

04 Ù³ñïÇ 2022Ã.                       N 15-² 

ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï 

 
ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü  ´Ü²¶²ì²èÆ  ÈÆòºÜ¼Æ²ÜºðÆ 

 ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü îð²Ø²¸ðØ²Ü Ø²êÆÜ 

      
 
ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ²Ð ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý 

µÝ³·³í³éÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñáí ÉÇó»Ý½³íáñáÕ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 

03.03.2022Ã. »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ (ÏóíáõÙ ¿) ¨ Õ»Ï³í³ñí»Éáí  «ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý Ù³ëÇÝ»  

ÈÔÐ  ûñ»ÝùÇ 8-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇ »ññáñ¹ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñáí, 

 

Ñ ñ ³ Ù ³ Û áõ Ù   » Ùª 

 

1. Ü»ñùáÝßÛ³É ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»É ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñ` ²Ð ï³ñ³ÍùáõÙ 

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

½µ³Õí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

 

 

2. êáõÛÝ Ññ³Ù³ÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ¹Ý»É µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ÏáÙáõÝ³É 

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý µ³ÅÝÇ íñ³: 
 

 

 

Ü²Ê²ð²ð                                                                                         ². ê²ð¶êÚ²Ü 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
ÈÇó»Ý½³íáñíáÕ ³ÝÓÇ 

³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ 

ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ  

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ  

1 
«´Æ¶²ÞÆÜ» êäÀ ù. êï»÷.,  

². ØÏñïãÛ³Ý ÷áÕ., ß»Ýù 4³/3 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É 

áÉáñïÇª  µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

2 
«ÞàôØ²Ü» êäÀ ù. ÞáõßÇ, 

Ð³ËáõÙÛ³Ý ÷áÕ., ß»Ýù 5/4 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É 

áÉáñïÇª   µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 
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²ðò²ÊÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ   

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ 

 

Ð  ð  ²  Ø  ²  Ü    

11 Ù³ñïÇ 2022Ã.                   N  16-² 

ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï 

 
ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü ´Ü²¶²ì²èÆ  ÈÆòºÜ¼Æ²ÚÆ 

 ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü îð²Ø²¸ðØ²Ü Ø²êÆÜ 

      
 

ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ²Ð ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý 

µÝ³·³í³éÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñáí ÉÇó»Ý½³íáñáÕ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 

10.03.2022Ã. »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ (ÏóíáõÙ ¿) ¨ Õ»Ï³í³ñí»Éáí « ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý Ù³ëÇÝ»  

ÈÔÐ  ûñ»ÝùÇ 8-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇ »ññáñ¹ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñáí, 

 

Ñ ñ ³ Ù ³ Û áõ Ù   » Ùª 

 

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

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

½µ³Õí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

 

 

2. êáõÛÝ Ññ³Ù³ÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ¹Ý»É µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ÏáÙáõÝ³É 

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý µ³ÅÝÇ íñ³: 

 

 

 

 

Ü²Ê²ð²ð                                                                     ². ê²ð¶êÚ²Ü 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
ÈÇó»Ý½³íáñíáÕ ³ÝÓÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ 

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

1 

«5-ð¸ ´ðÆ¶²¸» êäÀ ²Ð,                                                        

Ø³ñï³Ï»ñïÇ ßñç³Ý, ·. 

ì³ñÝÏ³Ã³Õ 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï 

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª  µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ 
³ñï³¹ñ³Ï³Ý 
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²ðò²ÊÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ   

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ 

 

Ð  ð  ²  Ø  ²  Ü    

11 Ù³ñïÇ 2022Ã.                         N 17-² 

ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï 

 
ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü ´Ü²¶²ì²èÆ ÈÆòºÜ¼Æ²ÜºðÆ 

 ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ Ø²êÆÜ 

      
 

ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ²Ð ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½³íáñáÕ 

Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 10.03.2022Ã. »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ ¨ Õ»Ï³í³ñí»Éáí  «ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý 

Ù³ëÇÝ»  ÈÔÐ  ûñ»ÝùÇ 37-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ï»ïÇ 7-ñ¹ »ÝÃ³Ï»ïÇ ¨ 7-ñ¹ Ï»ïÇ 

å³Ñ³ÝçÝ»ñáí, 

 

Ñ ñ ³ Ù ³ Û áõ Ù   » Ùª 

 

1. ¸³¹³ñ»óÝ»É Ý»ñùáÝßÛ³É ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñ³Í ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñÇ 

·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁª 

 

 

2. êáõÛÝ Ññ³Ù³ÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ¹Ý»É µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ÏáÙáõÝ³É 

ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý µ³ÅÝÇ å»ï ¶.¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ íñ³: 

 

 

 

Ü²Ê²ð²ð                                                                   ². ê²ð¶êÚ²Ü 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
ÈÇó»Ý½³íáñíáÕ ³ÝÓÇ 

³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ 

ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ 

Ñ³Ù³ñÁ 

ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ  

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ  

1 

«ÞàôÞÆÆ 

ÞÆÜìºð²Üàðà¶àôØ» ö´À 

ù. ÞáõßÇ, ÜÇÏáÉ ¸áõÙ³Ý 1 

ÞÆ-1192 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  

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

2 

«êîºöÜ²Ê²¶ÆÌ» êäÀ  

ù. êï»÷., ì. ê³ñáÛ³Ý ÷áÕ., 

ß»Ýù 6/39 

ÞÆ-1204 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  

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

ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

       «10» մարտի  2022 թվական                                                          N 23-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

  

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ  

ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ  

ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հիմք ընդունելով «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների 

հաշվապահական հաշվառման մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի 6-րդ մասը՝ 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ  ԵՄ` 

  

1. Սահմանել` 

1) Հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման կարգը` համաձայն N1 

հավելվածի, 

2) Հանրային հատվածի հաշվապահի որակավորման վկայականի ձևը` 

համաձայն N2 հավելվածի: 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ մտնելու պահին Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մայիսի 17-ի N 236-Ն 

որոշմամբ սահմանված` հանրային հատվածի կազմակերպությունների գլխավոր 

հաշվապահները սույն հրամանով հաստատված կարգի համաձայն պետք է 

որակավորվեն մինչև 2023 թվականի հունիսի 30-ը: 

 

 

                                                                         

Արցախի Հանրապետության                       

ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարար                               Վ. Բաղդասարյան 

 

                                 

2022 թվականի մարտի 10             

ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության  

ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 

2022 թվականի մարտի 10-ի N 23-Ն հրամանի 

 

 

ԿԱՐԳ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ 

  

1. Սույն կարգով կարգավորվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության 

սահմանած` հանրային հատվածի կազմակերպություններում գլխավոր հաշվապահ 

աշխատելու համար անհրաժեշտ` հանրային հատվածի հաշվապահի (այսուհետ՝ 

հաշվապահ) որակավորման գործընթացը: 

2. Հաշվապահի որակավորումն իրականացվում է հաշվապահի որակավորում 

ստանալու համար դիմում ներկայացրած անձանց (այսուհետ` դիմորդ) որակավորման 

քննությունների արդյունքների հիման վրա: 

3. Դիմորդների որակավորման քննությունների (այսուհետ՝ քննություն) անցկացման 

նպատակով Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 

(այսուհետ` նախարար) կողմից ստեղծվում է հաշվապահի որակավորման հանձնաժողով 

(այսուհետ՝ հանձնաժողով): Հանձնաժողովն իր պարտականությունների կատարումն 

ապահովելու հետ կապված աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով համագոր-

ծակցում է Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության այն 

կառուցվածքային ստորաբաժանման (այսուհետ` համապատասխան ստորաբաժանում) 

հետ, որի վրա դրված է այդ պարտականությունը: 

4. Քննությանը կարող են մասնակցել Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները, 

օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք, ովքեր՝ 

1) ունեն բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն, կամ 

2) ունեն բարձրագույն կրթություն և առնվազն 18 ամսվա մասնագիտական 

աշխատանքի փորձ, կամ 

3) ունեն ընդհանուր (լրիվ) միջնակարգ կրթություն կամ միջին մասնագիտական 

կրթություն (տեխնիկում, քոլեջ և այլն) և 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձ, 

կամ 

4) դիմում ներկայացնելու օրվա դրությամբ հանրային հատվածի 

կազմակերպությունում զբաղեցնում են հաշվապահական ծառայության ղեկավարի 

պաշտոն: Սույն կարգի կիրառման նպատակով, մասնագիտական աշխատանքներ են 

համարվում հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսական, հարկային, աուդիտորական, 

տնտեսագիտական բնույթի, ինչպես նաև նշված բնագավառներում մեթոդաբանի, 

փորձագետի, վերահսկիչի, խորհրդատուի, գիտական աշխատողի, դասախոսի, 

մասնագետի աշխատանքները: 

5. Քննությանը մասնակցելու համար դիմորդն առձեռն կամ փոստով կամ Արցախի 

Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության պաշտոնական կայքի 

միջոցով էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնում է՝ 

1) դիմում, որի ձևը տեղադրվում է Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և 

էկոնոմիկայի նախարարության պաշտոնական կայքում. 

2) անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը. 

3) կրթության մասին դիպլոմի կամ ատեստատի պատճենը. 

4) մասնագիտական աշխատանքի փորձը հավաստող փաստաթուղթը. 
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5) երկու լուսանկար՝ 3x4 չափսի. 

6) պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակը (այսուհետ՝ 

տուրքի վճարման անդորրագիր): 

6. Դիմումներն ուսումնասիրվում են համապատասխան ստորաբաժանման կողմից: 

Եթե դիմորդը սույն կարգով պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացրել է ոչ 

ամբողջությամբ կամ թերի, համապատասխան ստորաբաժանումը դիմումը ստանալուց 

հետո` երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում, դիմորդին առաջարկում է երեք 

աշխատանքային օրվա ընթացքում համալրել պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը կամ 

շտկել փաստաթղթերը: Եթե սահմանված ժամկետում դիմորդի կողմից ներկայացված 

փաստաթղթերի ցանկը չի համալրվում կամ շտկվում, ներկայացված դիմումը մերժվում է, և 

այդ մասին գրավոր տեղեկացվում է դիմորդին՝ դիմորդի կողմից փաստաթղթերի ցանկը 

համալրելու ժամկետի ավարտի օրվանից ոչ ուշ, քան հինգ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում: Դիմորդի՝ սույն կարգի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում դրա 

մասին գրավոր տեղեկացվում է դիմորդին դիմումը ներկայացվելու օրվանից ոչ ուշ, քան 

տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում` ներկայացնելով դիմումի մերժման հիմքերը: 

Փաստաթղթերի ներկայացման ժամանակ տուրքի վճարման անդորրագիրը չներկայացնելը 

հիմք չի հանդիսանում դիմումը մերժելու համար, սակայն դիմորդը պարտավոր է տուրքի 

վճարման անդորրագիրը ներկայացնել մինչև քննության սկիզբը: 

7. Քննություններն անցկացվում են ոչ ուշ, քան երեք ամիսը մեկ անգամ, եթե ստացվել 

է առնվազն մեկ դիմում: Քննության անցկացման օրվա, ժամի և տեղի մասին դիմորդները՝ 

հանձնաժողովի նախագահի գրությամբ, իսկ հանձնաժողովի անդամները՝ սույն կարգի 3-

րդ կետով սահմանված համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարի կողմից 

էլեկտրոնային համակարգի (Mulberry) միջոցով տեղեկացվում են քննությունից առնվազն 

յոթ աշխատանքային օր առաջ: 

8. Դիմորդին թույլատրվում է մասնակցել քննությանը՝ անձը հաստատող փաստաթղթի 

առկայության դեպքում: Անձը հաստատող փաստաթուղթ չունեցող կամ տուրքի վճարման 

անդորրագիր չներկայացրած, ինչպես նաև մինչև քննության սկիզբը չներկայացած դիմորդը 

համարվում է չներկայացած և չի մասնակցում տվյալ օրվա քննությանը: 

9. Քննությունն անցկացվում է համակարգչային ծրագրի միջոցով պատահական 

ընտրված թեստերից կազմված հարցաթերթիկներով` հաշվի առնելով սույն կետով 

սահմանված համամասնությունները: Հարցաթերթիկում ներառվում են 75 թեստային 

հարցեր` հետևյալ համամասնություններով՝ 

1) Արցախի Հանրապետության հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման 

ստանդարտ՝ 30 հարց,  

2) Արցախի Հանրապետության հանրային հատվածի կազմակերպությունների 

հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան՝ 15 հարց, 

3) Արցախի Հանրապետությունում հանրային հատվածի կազմակերպությունների 

հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող օրենսդրություն՝ 10 հարց, 

4) Արցախի Հանրապետությունում հարկային հարաբերությունները կարգավորող 

իրավական ակտեր՝ 10 հարց, 

5) իրավիճակային խնդիրներ՝ 10 հարց: 

10. Որակավորման քննության ծրագիրը և հարցաթերթիկում ներառվող հարցերի 

ցանկը հաստատվում են նախարարի հրամանով և տեղադրվում են Արցախի 

Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության պաշտոնական կայքում: 

11. Հարցաթերթիկները կազմվում են քննության օրը` համակարգչային ծրագրի 

միջոցով, պատահական ընտրության սկզբունքով: Քննությունն անցկացնելու նպատակով 

համակարգչային ծրագրի միջոցով յուրաքանչյուր դիմորդի համար ձևավորվում է 
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առանձին հարցաթերթիկ: Համակարգչային ծրագիրն ամփոփում է քննության 

արդյունքները` ըստ յուրաքանչյուր դիմորդի վաստակած միավորների քանակի` 

յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանը գնահատելով մեկ միավոր, իսկ սխալ պատասխանը` 

զրո միավոր: 

12. Մինչև քննության սկիզբը հայտարարելը հանձնաժողովի քարտուղարը 

մասնակիցներին ծանոթացնում է քննության ընթացակարգին և դրա խախտման 

հետևանքներին: Քննության սկիզբ է համարվում հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից 

քննության սկիզբ հայտարարելու պահը: 

13. Քննության տևողությունը սահմանվում է երկու ժամ: Քննության հարցերին 

պատասխանելու համար սույն կետով սահմանված ժամանակը լրանալուց հետո 

հանձնաժողովի նախագահը կամ քարտուղարը հայտարարում են սահմանված ժամանակն 

ավարտված լինելու մասին, որից հետո դիմորդը պարտավոր է ավարտել աշխատանքը: 

14. Քննությունների ընթացքում մասնակցին չի թույլատրվում երկխոսության մեջ 

մտնել մյուս մասնակիցների հետ, օգտվել համացանցից, հեռահաղորդակցության 

միջոցներից, այլ էլեկտրոնային սարքավորումներից (բացառությամբ հանձնաժողովի 

կողմից տրամադրված հաշվիչ մեքենաներից) ու ծածկաթերթիկներից: 

15. Սույն կարգի 14-րդ կետի պահանջներից որևէ մեկի խախտման դեպքում 

մասնակիցը դուրս է հրավիրվում քննասենյակից (դրա մասին կազմվում է 

արձանագրություն, որի մեկ օրինակը, մասնակցի ցանկությամբ, տրվում է իրեն): 

16. Քննության ընթացքում մասնակիցը կարող է քննասենյակից դուրս գալ 

հանձնաժողովի նախագահի թույլտվությամբ: Մասնակցի՝ քննասենյակ վերադառնալու և 

քննությունը շարունակելու պայմանով դուրս գալու դեպքում նրան պետք է ուղեկցի 

հանձնաժողովի անդամներից մեկը՝ սույն կարգի պահանջների խախտումը կանխելու 

նպատակով: 

17. Քննության արդյունքները գնահատվում են 75 միավորի սահմաններում: Սխալ 

պատասխաններ են համարվում թեստերում ոչ ճիշտ պատասխան նշելը, մեկից ավելի 

պատասխան նշելը, ինչպես նաև որևէ պատասխան չնշելը: 

18. Քննության արդյունքում որակավորված է համարվում այն մասնակիցը, որը 

քննություն հանձնելու արդյունքում հավաքել է առնվազն 55 միավոր: 

19. Հանձնաժողովը մասնակցի հավաքած միավորների հիման վրա, հաշվի առնելով 

սույն կարգի 18-րդ կետի պահանջը, քննությանը հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում կազմում է եզրակացություն և ներկայացնում է նախարարին: Ներկայացված 

եզրակացության հիման վրա նախարարը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում 

ընդունում է մասնակցին որակավորում շնորհելու կամ որակավորման տրամադրումը 

մերժելու մասին հրաման: Ընդ որում, նախարարը կաշկանդված չէ հանձնաժողովի 

եզրակացությամբ: Մասնակցին որակավորման տրամադրումը մերժվում է սույն կարգի 18-

րդ կետով սահմանված միավորը չհավաքելու դեպքում: 

20. Որակավորված մասնակցին տրվում է հանրային հատվածի հաշվապահի 

 որակավորման վկայական (այսուհետ` վկայական): Վկայականը տալիս է հանձնաժողովի 

քարտուղարը՝ որակավորում շնորհելու մասին հրամանի ընդունման օրվանից տասն 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

21. Վկայականը տրվում է 5 տարի ժամկետով: 

22. Դիմորդի կողմից հանձնաժողովին ոչ հավաստի տեղեկություններ ներկայացվելու 

դեպքում դիմորդին չի թույլատրվում մասնակցել քննությանը, իսկ եթե այդպիսի փաստերը 

հայտնաբերվում են վկայականը տրամադրելուց հետո, ապա դրա մասին անհրաժեշտ է 

գրավոր տեղյակ պահել հանձնաժողովին: Եթե փաստերն այնպիսին են, որ դրանք դիմում 

ներկայացնելու ժամանակ հանձնաժողովին հայտնի լինելու դեպքում դիմորդին չէր 
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թույլատրվի մասնակցել քննությանը, ապա հանձնաժողովը 10-օրյա ժամկետում կազմում է 

վկայականն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին եզրակացություն և ներկայացնում է 

նախարարին: Նախարարը ներկայացված եզրակացության հիման վրա երեք 

աշխատանքային օրվա ընթացքում ընդունում է մասնակցի որակավորման վկայականն 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հրաման: Ընդ որում, նախարարը կաշկանդված չէ 

հանձնաժողովի եզրակացությամբ: 

23. Մասնակցի կողմից քննության արդյունքները կարող են բողոքարկվել 

նախարարին՝ ներկայացնելով գրավոր դիմում քննության արդյունքները հայտնելու 

(հրապարակելու) օրվանից 23 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Նախարարը 

բողոքարկման վերաբերյալ դիմումը ստանալուց հետո՝ տասնհինգ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում, բողոքարկող մասնակցին տեղեկացնում է բողոքարկման արդյունքների 

վերաբերյալ: Մասնակցի կողմից քննության արդյունքները կարող են բողոքարկվել նաև 

դատական կարգով: 

24. Վկայականի կորստի (կորցնելու, ոչնչանալու և այլն) դեպքում որակավորված 

հաշվապահը կարող է դրա մասին տալ հայտարարություն` զանգվածային լրատվության 

միջոցով և կորցրած վկայականի կրկնօրինակն ստանալու համար դիմել հանձնաժողովին: 

Վկայականն օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու դեպքում, վկայականի 

կրկնօրինակն ստանալու նպատակով, որակավորված հաշվապահը դիմումի հետ միասին 

հանձնաժողովին է ներկայացնում նաև օգտագործման համար ոչ պիտանի դարձած 

վկայականը: Կորցրած կամ օգտագործման համար ոչ պիտանի դարձած վկայականի 

փոխարեն որակավորված հաշվապահին է տրամադրվում «Կրկնօրինակ» նշագրմամբ նոր 

վկայական` սույն կետում նշված փաստաթղթերը, ինչպես նաև օրենքով սահմանված 

չափով պետական տուրքի գումարի վճարումը հաստատող փաստաթուղթը 

ներկայացվելուց հետո՝ երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

25. Հաշվապահի որակավորում ունեցող հաշվապահների հաշվառման նպատակով 

համապատասխան ստորաբաժանումը վարում է գրանցամատյան` Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի հունվարի 24-ի N 46-Ն 

հրամանով սահմանված կարգով: 

26. Արցախի Հանրապետությունում հաշվապահի որակավորման վկայական ունեցող 

անձանց ցանկը հրապարակվում է Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և 

էկոնոմիկայի նախարարության պաշտոնական կայքում՝ վկայականի տրամադրմանը 

հաջորդող տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության  

ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 

2022 թվականի մարտի 10-ի N 23-Ն հրամանի 

 

 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ  

ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

  

 ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ 

  

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն   N _______ 

  

 

 

Ն.Տ. 

  

  
 

 Կ.Տ. 

  

___________________________________________________ 

                            (հաշվապահի անունը, հայրանունը, ազգանունը) 
 

  

Վկայականն ուժի մեջ է մինչև 20XX թ. _______________ -ը ներառյալ: 

__________________________________________________________________________ 
                                                              (հաշվապահի քաղաքացիությունը, անձը հաստատող փաստաթղթի համարը) 

  

Հանձնաժողովի նախագահ _________________       ____________________ 
                                            (ստորագրությունը)                    (անունը, ազգանունը) 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ  

ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

 
Հ  Ր  Ա  Մ  Ա  Ն 

              «11» մարտի 2022թ.                                                                             N 14-Ն                                                                               

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ 

ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 20-Ի ԹԻՎ 31-Կ ՀՐԱՄԱՆՆ  

ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հիմք ընդունելով «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» 

օրենքի 47-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-

րդ հոդվածը՝ 

 

Հ ր ա մ ա յ ու մ  ե մ՝ 

 

1.  Սահմանել՝ անշարժ գույքի օբյեկտների առանձին տեսակների նկատմամբ 

իրավունքների պետական գրանցման առանձնահատկությունները, պետական գրանցման 

և տեղեկատվության տրամադրման ժամկետները՝ համաձայն հավելվածի: 

2.  Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անշարժ գույքի 

կադաստրի պետական կոմիտեի 2006 թվականի ապրիլի 20-ի «Գծային ինժեներական 

ենթակառուցվածքների նկատմամբ գույքային իրավունքների պետական գրանցման 

հրահանգը հաստատելու մասին»  N 31-Կ հրամանը: 

3.  Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից:  

 

 

        

Ս. Գալստյան 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական 

գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի 

2022 թվականի մարտի 11-ի N 14-Ն հրամանի 

 

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ,  

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ 

 

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Սույնով սահմանվում են «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 

մասին» օրենքով (այսուհետ՝ Օրենք) սահմանված կարգով անշարժ գույքի օբյեկտների 

առանձին տեսակների՝  

1) էլեկտրաէներգետիկական և կապի համակարգերի. 

2) ջրարբիացման, ջրամատակարարման, ջրահեռացման և հեղեղատար 

համակարգերի. 

3) գազամատակարարման և ջերմամատակարարման համակարգերի. 

4) ոռոգման համակարգերի, ջրանցքների, ցամաքուրդների. 

5) ջրամբարների նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 

առանձնահատկությունները՝ անկախ սեփականության իրավունքի սուբյեկտներից: 

2. Անշարժ գույքի օբյեկտների առանձին տեսակների (այսուհետ նաև անշարժ գույքի 

օբյեկտներ) նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցումն իրականացվում է անշարժ 

գույքի միավորների նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման համար Օրենքով 

սահմանված կարգով՝ անշարժ գույքի օբյեկտների առանձնահատկությունների 

հաշվառմամբ: 

3. Անշարժ գույքի օբյեկտի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 

առանձնահատկությունները հետևյալն են. 

1) անշարժ գույքի օբյեկտի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 

ժամանակ դրա կառուցվածքում առկա անշարժ գույքի միավորի մաս կազմող կամ 

միմյանցից անբաժանելի հաղորդակցության ցանցերը (էլեկտրահաղորդման օդային և 

մալուխային գիծ, կապի ստորգետնյա մալուխ, խմելու ջրի խողովակաշար, կոյուղու 

խողովակաշար, անձրևաջրերի հեռացման խողովակաշար, ջրանցք, գազատար, 

ավտոմոբիլային ճանապարհ և այլն) համարվում են առանձին շինություններ. 

2) անշարժ գույքի օբյեկտի մաս կազմող անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ 

գույքային իրավունքները գրանցվում են հաղորդակցության ցանցերի հետ միաժամանակ, 

որպես անշարժ գույքի միավոր, եթե դրանց նկատմամբ առանձին իրականացված չէ 

իրավունքների պետական գրանցում. 

3) անշարժ գույքի օբյեկտի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումից հետո՝ 

անկախ անշարժ գույքի օբյեկտի կազմում ընդգրկված անշարժ գույքի միավորների 

քանակից և դրանց կամ հաղորդակցության ցանցերի գտնվելու վայրից, գրանցված 

իրավունքի սուբյեկտին տրամադրվում է անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի 

պետական գրանցման մեկ վկայական (այսուհետ՝ օբյեկտի գրանցման վկայական). 

4) անշարժ գույքի օբյեկտի պետական գրանցման ժամանակ դրա կառուցվածքում 

առկա անշարժ գույքի միավորի մաս կազմող կամ միմյանցից անբաժանելի 
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հաղորդակցության ցանցերի համար հողհատկացման փաստաթղթեր կարող են 

չներկայացվել, եթե այդ հաղորդակցության ցանցը իրենից ներկայացնում է մալուխային 

գիծ կամ խողովակաշար կամ թունել.  

5) անշարժ գույքի միավորի մաս կազմող հաղորդակցության ցանցերի կամ դրանց 

մասերի նկատմամբ այլ գույքային իրավունք չի կարող գրանցվել, եթե գրանցված չէ տվյալ 

հաղորդակցության ցանցի կամ դրա մասի նկատմամբ սեփականության իրավունքը, 

բացառությամբ օրենքի ուժով կամ դատական ակտով ճանաչված գույքային 

իրավունքների: 

4. Անշարժ գույքի օբյեկտի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման համար 

գանձվող պետական տուրքի չափը կազմում է անշարժ գույքի օբյեկտի կազմում ընգրկված 

և պետական գրանցման ներկայացված անշարժ գույքի միավորների նկատմամբ 

պետական գրանցման տվյալ  գործառույթի համար «Պետական տուրքի մասին» օրենքի 

15-րդ հոդվածի աղյուսակի 31-րդ կետով նախատեսված պետական տուրքերի նվազագույն 

արժեքների հանրագումարը: 

5. Քաղաքացիական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված 

անվճար, հարկադիր և մշտական սերվիտուտի իրավունքի պետական գրանցումն 

իրականացվում է գրանցում հայցող իրավատիրոջ կողմից սերվիտուտի իրավունքի 

պետական գրանցման դիմումի ներկայացման դեպքում, ընդ որում. 

1) յուրաքանչյուր միավոր անշարժ գույքի, այդ թվում, պետական գրանցում չստացած 

անշարժ գույքի նկատմամբ սերվիտուտի իրավունքի պետական գրանցման համար պետք 

է վճարվի «Պետական տուրքի մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի աղյուսակի 31-րդ կետով 

նախատեսված պետական տուրք, բացառությամբ սույն կետի 2-րդ ենթակետով 

նախատեսված դեպքերի. 

2) պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի 

նկատմամբ սերվիտուտի իրավունքի պետական գրանցման համար, անկախ անշարժ 

գույքի միավորների քանակից, գանձվում է գույքի մեկ  միավորի համար նախատեսված 

պետական տուրք: 

6. Քաղաքացիական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 4-րդ մասով չնախատեսված 

սերվիտուտի իրավունքի պետական գրանցումն իրականացվում է սերվիտուտ 

սահմանելու մասին պայմանագրի հիման վրա՝ ըստ անշարժ գույքի յուրաքանչյուր 

միավորի, բացառությամբ սույն կետի երկրորդ պարբերության սահմանված դեպքերի: 

Պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերի 

նկատմամբ սերվիտուտի իրավունքի պետական գրանցման համար, անկախ անշարժ 

գույքի միավորների քանակից, կարող է կնքվել մեկ պայմանագիր, որի դեպքում գանձվում 

է մեկ պետական տուրք:  

7. Եթե անշարժ գույքի օբյեկտի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման 

դիմումի հետ միաժամանակ ներկայացվել է դրա հետ կապված սույն 

առանձնահատկությունների 5-րդ կամ 6-րդ կետերով նախատեսված սերվիտուտի 

իրավունքի պետական գրանցման դիմում, ապա օբյեկտի գրանցման վկայականի 

«Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ» բաժնում կատարվում է նշում սերվիտուտի 

իրավունքով գրանցված (սերվիտուտով ծանրաբեռնված) բոլոր հողամասերի 

մակերեսների հանրագումարի տվյալների վերաբերյալ: 

 

II. ԱՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՕԲՅԵԿՏԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՅԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 
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8. Անշարժ գույքի օբյեկտի մաս կազմող անշարժ գույքի միավորների նկատմամբ 

գույքային իրավունքների առանձին պետական գրանցումն իրականացվում է Օրենքով 

սահմանված կարգով: 

9. Անշարժ գույքի օբյեկտի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման համար 

գրանցում հայցող իրավատիրոջ կողմից պետք է ներկայացվի նաև քարտեզագրության, 

գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և հողաշինարարության որակավորման 

վկայական ունեցող անձի կողմից կազմված գրանցվող հաղորդակցության ցանցերի 

ծրագծերի հատակագծերը՝ (կազմված ամբողջական, կամ յուրաքանչյուր համայնքի 

կտրվածքով) էլեկտրոնային և թղթային տարբերակով, որոնց վրա ցույց են տրվում.  

1) օրենսդրությամբ սահմանված դրանց անվտանգության (պահպանական) 

գոտիները. 

2) ստորգետնյա և վերգետնյա հատվածները. 

3) հաղորդակցության ցանցերի երկարությունները. 

4) գրանցված կամ գրանցման ներկայացված չափերով անշարժ գույքի օբյեկտի մաս 

կազմող անշարժ գույքի միավորները: 

  

          

III. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԵՎ ԻՐԱՎԱՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 

 

10. Անշարժ գույքի օբյեկտի կազմում ընդգրկված շինություններ են համարվում՝ 

1) էլեկտրաէներգետիկական համակարգի համար՝ 

ա. էլեկտրակայանները. 

բ. ենթակայանները. 

գ. էլեկտրահաղորդման գծերը. 

դ. դերիվացիոն ջրանցքները. 

ե. թունելները: 

2) Կապի համակարգերի համար՝ կապի վերգետնյա և ստորգետնյա մալուխային 

գծերը (հեռախոսի, ռադիոհաղորդման, հեռագրային, հեռահաղորդման, ազդանշանային, 

հեռակառավարման և այլն): 

3) Գազամատակարարման համակարգերի համար՝ 

ա. գազատեղափոխման համակարգ՝ մայրուղային գազատարները (խողովակաշար, 

փականային հանգույցներ, կոնդենսատորներ, մոմեր, հաշվիչ հանգույցներ, 

էլեկտրաքիմիական պաշտպանության օբյեկտներ). 

բ. գազաբաշխման կայանները. 

գ. գազի ստորգետնյա պահեստարան-կայանը. 

դ. գազաբաշխիչ համակարգ՝ բարձր, միջին և ցածր ճնշման խողովակաշարերը, 

գազակարգավորիչ կետերը, էլեկտրաքիմիական պաշտպանության օբյեկտները.  

ե. գազաֆիկացման և գազամատակարարման մասնաճյուղերը: 

4) Ջերմամատակարարման համակարգերի համար՝ 

ա. կաթսայատները. 

բ. մինչև շենքերի մուտքերը ձգվող ջերմամատակարարման խողովակաշարերը: 

5) Ջրարբիացման, ջրամատակարարման համակարգերի համար՝ 

ա. ջրառի կառույցը. 

բ. մինչև օրվա կարգավորման ջրամբար մտնող մայրուղային խողովակաշարերը և 

դրանց շահագործման համար նախատեսված պոմպակայանները. 
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գ. օրվա կարգավորման ջրամբարները, բակային պոմպակայանները և (կամ) 

սահմանազատման կետերը  հասնող խողովակաշարերը, ինչպես նաև ջրի մաքրման 

կայանները, քլորակայանները, սահմանազատման կետերը (մուտքագծերի ջրաչափեր): 

6) Ջրահեռացման համակարգերի համար՝ 

ա. տնտեսական, արդյունահանման և անձրևաջրերի կոյուղին (այդ թվում՝ 

կոլեկտորներ). 

բ. ջրահեռացման ցանցերը. 

գ. ցամաքուրդները. 

դ. մաքրման կայանները: 

7) Ոռոգման համակարգերի համար՝ 

ա. մայր ջրանցքները. 

բ. միջտնտեսական ոռոգման ջրանցքները. 

գ. ներտնտեսային և բաժանարար ջրանցքները և խորքային հորերը. 

դ. ոռոգման ներքին ցանցերը.  

ե. ոռոգման և չորացման փակ ցանցերը և դրանց վրայի հորերը և հիդրատները: 

11. Հողամասերի նկատմամբ իրավունք հաստատող փաստաթղթեր պահանջվում են 

անշարժ գույքի միավորների կազմում գտնվող հետևյալ ենթակառուցվածքների համար՝ 

1) ջրամբարի. 

2) մայր և միջտնտեսական ոռոգման ջրանցքի. 

3) ներտնտեսական և բաժանարար ջրանցքի. 

4) պոմպակայանի, բացառությամբ բազմաբնակարան շենքերում գտնվող 

պոմպակայանների. 

5) օրվա կարգավորիչ ջրամբարի. 

6) ջրառի կառույցի. 

7) խորքային և արտեզյան հորի. 

8) դերիվացիոն ջրանցքի.  

9) էլեկտրակայանի և ենթակայանի. 

10) մաքրման կայանի. 

11) գազաբաշխիչ և գազամբարման կայանների.  

12) գազի ստորգետնյա պահուստային կայանի. 

13) առանձին կանգնած շենքերի և շինությունների: 

 

IV. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ 

      

12. Անշարժ գույքի օբյեկտի նկատմամբ իրավունքների ծագման, փոփոխման կամ 

փոխանցման պետական գրանցումը կատարվում է պետական գրանցման դիմումը 

Օրենքով սահմանված կարգով ներկայացվելու օրվանից՝ 

1) 4-րդ աշխատանքային օրը, եթե անշարժ գույքի օբյեկտի կազմում ընդգրկված և 

պետական գրանցման ներկայացված բոլոր շինությունները, այդ թվում հաղորդակցության 

ցանցերը, ընդգրկված են մեկ համայնքի վարչական սահմաններում. 

2) 6-րդ աշխատանքային օրը, եթե անշարժ գույքի օբյեկտի կազմում ընդգրկված և 

պետական գրանցման ներկայացված շինությունները, այդ թվում հաղորդակցության 

ցանցերը, ընդգրկված են միևնույն շրջանի տարբեր համայքների վարչական  

սահմաններում. 
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3) 8-րդ աշխատանքային օրը, եթե անշարժ գույքի օբյեկտի կազմում ընդգրկված և 

պետական գրանցման ներկայացված շինությունները, այդ թվում հաղորդակցության 

ցանցերը, ընդգրկված են տարբեր շրջանների վարչական սահմաններում: 

13. Անշարժ գույքի օբյեկտի նկատմամբ իրավունքի դադարման պետական 

գրանցումը՝ 

1) կատարվում է դրա վերաբերյալ դիմումը Օրենքով սահմանված կարգով 

ներկայացվելու օրվանից 2-րդ աշխատանքային օրը, բացառությամբ սույն կետի երկրորդ 

ենթակետով սահմանված դեպքերի. 

2) եթե իրավունքի դադարման պետական գրանցման դիմումի հետ միաժամանակ 

ներկայացվել է դրա հետ կապված այլ իրավունքի պետական գրանցման կամ 

տեղեկատվության տրամադրման դիմում, ապա դադարման պետական գրանցումն 

իրականացվում է այդ դիմումով պատվիրված գործառույթի իրականացման համար սույն 

հրամանով սահմանված ժամկետում: 

14. Գրանցման մատյանում անվանափոխման վերաբերյալ գրառումը, դրա հիմքով 

նոր գրանցման վկայականի տրամադրում կամ վկայականում համապատասխան 

փոփոխությունը՝  

1) կատարվում է դրա վերաբերյալ դիմումը Օրենքով սահմանված կարգով 

ներկայացվելու օրվանից 2-րդ աշխատանքային օրը, բացառությամբ սույն կետի երկրորդ 

ենթակետով սահմանված դեպքերի. 

2) եթե սույն կետով նախատեսված գրառումը կատարելու պահանջը ներկայացվում է 

դրա հետ կապված պետական գրանցման կամ տեղեկատվության տրամադրման 

դիմումով, ապա անվանափոխման վերաբերյալ գրառումը կատարվում է այդ դիմումով 

պատվիրված գործառույթի իրականացման համար սույն հրամանով սահմանված 

ժամկետում: 

15. Անշարժ գույքի օբյեկտի վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրվում է 

դիմումը ներկայացվելու օրվանից 3-րդ աշխատանքային օրը: 

     

 

 

Արցախի Հանրապետության կադաստրի  

և պետական գույքի կառավարման  

կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար                                                              Ա. Շահրամանյան 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

 

2022 թվականի մարտի 23-ի 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ  

ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 15-Ի N 96-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 50-Ն 

 

ՀՐԱՄԱՆ 

 

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

հոդվածը՝ 

 
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  ԵՄ՝ 

 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2017 

թվականի մարտի 15-ի «Մի շարք հաշվետվությունների ու տեղեկանքների ձևերը, 

դրանց լրացման կարգերը հաստատելու և հարկային մարմին ներկայացման 

ժամկետները սահմանելու մասին» N 96-Ն հրամանում կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները և լրացումները. 

1) հրամանի նախաբանից հանել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյան» բառերը, 

2) հրամանի 1-ին կետի 4-րդ ենթակետում «Լեռնային Ղարաբաղի» բառերը 

փոխարինել «Արցախի» բառով, 

3) հրամանի 2-րդ կետում «հրամանի 1-ին կետով հաստատված 

հաշվետվությունները և տեղեկանքները» բառերը փոխարինել «հրամանի 1-ին 

կետի 1-4-րդ ենթակետերով հաստատված հաշվետվությունները և տեղեկանքը» 

բառերով, իսկ «ներառյալ» բառից հետո լրացնել «, իսկ 5-րդ ենթակետով 

հաստատված տեղեկանքը՝ մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 

20-ը ներառյալ» բառերը, 

4) հրամանով հաստատված N 2 հավելվածի հաշվետվության՝ 

ա. ձևի երկրորդ աղյուսակի 8-րդ սյունակը հանել, 

բ. լրացման կարգի 32-րդ կետից հանել «ավտոմոբիլային ճանապարհների 

շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող 

հատկացումների,» բառերը, 

5) հրամանով հաստատված N 3 հավելվածի հաշվետվության՝ 

ա. ձևի 8-րդ և 9-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել, 

բ. լրացման կարգում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 5.1-ին կետ. 
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«5.1. 6-րդ և 7-րդ տողերում լրացվում են առևտրական կետերի (խանութներ, 

կրպակներ, տաղավարներ), վրանների, շարժական կետերի, շուկաների վաճառա-

տեղերի և ապրանքների ցուցադրման ու անմիջական վաճառքի իրականացման 

այլ վայրերի (կետերի) միջոցով (այդ թվում՝ կոմիսիոն հիմունքներով) իրացվող 

համապատասխանաբար ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա 

հանդիսացող ապրանքները և սեփական արտադրության արտադրանքը:», 

գ. լրացման կարգի 10-րդ կետից հանել «` դրամական արտահայտությամբ» 

բառերը, 

6) հրամանով հաստատված N 4 հավելվածի տեղեկանքի՝ 

ա. ձևի և լրացման կարգի վերնագրերում «ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ» 

բառերը փոխարինել «ԱՐՑԱԽԻ» բառով, 

բ. ձևի 2-րդ աղյուսակի 6-րդ սյունակից և լրացման կարգի 7-րդ կետից հանել 

«` ներառյալ անուղղակի հարկերը» բառերը, 

գ. լրացման կարգում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 9-րդ կետ. 

«9. Տեղեկանքում չեն ներառվում հարկային հաշիվների վերաբերյալ 

տեղեկությունները:», 

7) հրամանով հաստատված N 5 հավելվածի տեղեկանքի՝ 

ա. ձևի առաջին աղյուսակի 5-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

« 5. Հաշվետու ժամանակաշրջանը Տարի     », 

բ. լրացման կարգի 5-րդ կետում «ժամանակաշրջանը» բառը փոխարինել 

«տարին» բառով: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ  

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                          Դ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
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