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

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

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ  14 (471) «30» մայիսի 2022թ. 
 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
 

 

266 ««Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության 

մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-

22-Ն օրենքը…………………………........................................................ 

 

 

6 
 

267 ««Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբա-

նական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմ-

նարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման 

մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-

23-Ն օրենքը…………………………........................................................ 

 

 

 

 

7 
 

268 ««Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-24-Ն օրենքը……... 

 

8 
 

269 ««Նոտարիատի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին» ԱՀ ՀՕ-25-Ն օրենքը…………………………............................. 

 

9 
 

270 ««Հարկադիր կատարման մասին» օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-26-Ն օրենքը…………………………...... 

 

10 
 

271 ««Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-27-Ն օրենքը. 

 

11 
 

272 ««Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մա-

սին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-28-Ն 

օրենքը…………………………................................................................... 

 

 

12 
 

273 ««Հարկային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-29-Ն օրենքը…………………………....... 

 

13 

 

274 ««Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ կիրառողների գործունեու-

թյան կասեցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին» ԱՀ ՀՕ-30-Ն օրենքը…………………………............................. 

 

 

14 
 

275 ««Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» օրեն-

քում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-31-Ն օրենքը…… 

 

15 
 

276 ««Ոստիկանության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատա-

րելու մասին» ԱՀ ՀՕ-32-Ն օրենքը…………………………................... 

 

16 
 

277 ««Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման 

մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-

33-Ն օրենքը…………………………......................................................... 

 

 

17 
 

278 ««Սննդամթերքի անվտանգության մասին» օրենքում փոփոխու-

թյուն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-34-Ն օրենքը…………………….... 

 

18 
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279 ««Ավիացիայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին» ԱՀ ՀՕ-35-Ն օրենքը…………………………............................. 

 

19 
 

280 «Ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ 

ՀՕ-36-Ն օրենքը………………………….................................................. 
  

 

20 
 

281 ««Արցախի Հանրապետության  2022 թվականի  պետական բյուջեի 

մասին»  օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-

37-Ն օրենքը…………………………....................................................... 
  

 

 

21 
 

 ՉՈՐՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
 

 

282 «2022 թվականի ամառային զորակոչ  անցկացնելու և զորացրում 

կատարելու մասին» ԱՀ Նախագահի ՆՀ-903-Ն հրամանագիրը…... 

 

25 
 

 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

283 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

հունիսի 15-ի Ν 463-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում-

ներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 534-Ն որոշումը... 

 

 

26 
 

284 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 

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

Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մայիսի 26-ի 

Ν 320-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ԱՀ կառավարության N 538-Ն որոշումը……....................................... 

 

 

 

 

28 
 

285 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 

թվականի փետրվարի 18-ի Ν 82-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 539-Ն որոշումը…….. 

 

 

30 
 

286 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 

հունիսի 3-ի Ν 575-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն-

ներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 544-Ն որոշումը... 

 

 

31 
 

287 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի 

հունվարի 25-ի Ν 41-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 546-Ն որոշումը……......................... 

 

 

36 
 

288 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

սեպտեմբերի 12-ի Ν 761-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 547-Ն որոշումը…….. 

 

 

37 
 

289 «Ադրբեջանի կողմից սադրիչ գործողությունների հետևանքով 

քաղաքացիական անձանց շրջանում մահացած, անհայտ կորած 

անձանց ընտանիքների և հաշմանդամ ճանաչված անձանց 

համար միանվագ դրամական աջակցություն սահմանելու և 

միանվագ դրամական աջակցության նշանակման ու վճարման 

կարգը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 570-Ն 

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

 

 

 

 

 

 

38 
 

290 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 573-Ն որոշումը……............................................... 
 

44 
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291 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 574-Ն որոշումը……............................................... 
 

45 
 

292 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 575-Ն որոշումը……............................................... 
 

46 
 

293 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 576-Ն որոշումը……............................................... 
 

47 
 

294 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 577-Ն որոշումը……............................................... 
 

48 
 

295 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 578-Ն որոշումը……............................................... 
 

49 

296 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի 

մարտի 1-ի Ν 152-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն-

ներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 579-Ն որոշումը... 

 

 

50 
 

297 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 

թվականի հունիսի 28-ի Ν 288 և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հուլիսի 26-ի  

Ν 319 որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 580-Ն որոշումը……............................................... 

 

 

 

 

52 
 

298 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 

թվականի հունիսի 28-ի Ν 289 որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 581-Ն որոշումը…….. 

 

 

53 
 

299 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի 

նոյեմբերի 14-ի Ν 943-Ն  որոշման մեջ լրացում կատարելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 594-Ն որոշումը……........................ 

 

 

54 
 

300 «Արցախի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (ար-

հեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաս-

տատությունների 2022-2023 ուսումնական տարվա մասնագիտու-

թյունների ցանկը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 

598-Ն որոշումը…….................................................................................. 

 

 

 

 

55 
 

301 «Բնակչության պետական ռեգիստրում բնակչության հաշվառ-

ման, անձնական տվյալների փոփոխության և լրացման, հաշվառ-

ված բնակչի մահից հետո նրա անձնական հաշվառման 

տվյալների իրավական ռեժիմի փոփոխման կարգերը, բնակչու-

թյան պետական ռեգիստրում բնակչության հաշվառման համար 

անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը սահմանելու և լիազոր մար-

մին ճանաչելու մասին» ԱՀ կառավարության N 599-Ն որոշումը..... 

 

 

 

 

 

 

59 
 

302 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

հոկտեմբերի 2-ի Ν 817-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատա-

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

 

 

71 
 

303 «Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի 

դեկտեմբերի 1-ի Ν 626-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում-

ներ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 606-Ն որոշումը... 

 

 

73 
 

304 «Արցախի Հանրապետության պետական տեսչությունների կառա-

վարման կոմիտեի կանոնադրությունը և աշխատակազմի կա-
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ռուցվածքը հաստատելու մասին» ԱՀ կառավարության N 609-Ն 
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վության նախարարի 2008 թվականի հունվարի 9-ի Ν 2Հ/Գ-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2022 թվականի         

                                                           մայիսի 20-ին 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրու-

թյան մասին» 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-70-Ն օրենքի (այսուհետ` 

Օրենք) 6-րդ հոդվածի 6-րդ մասից հանել «տվյալ մարմնի նյութական 

խրախուսման և զարգացման ֆոնդի միջոցներից,» բառերը և վերջին 

նախադասությունը: 

  

Հոդված 2. Օրենքի 20-րդ հոդվածում` 

1) 8-րդ մասից հանել «և (կամ) տվյալ մարմնի նյութական խրախուսման 

և զարգացման ֆոնդի միջոցներից» բառերը. 

2) 9-րդ մասից հանել «տարեկան ոչ ավելի քան 3 անգամ» բառերը: 

  

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունիսի 1-ից: 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                             Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ   

 

2022թ. մայիսի 25 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-22-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2022 թվականի         

                                                           մայիսի 20-ին 

 

«ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ  

ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբ-

անական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և 

անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» 2015 թվականի 

ապրիլի 20-ի ՀՕ-30-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

երկրորդ նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  

«Արցախի Հանրապետության կառավարությունը սահմանում է 

հավելյալ մատուցվող ծառայությունների տեսակների ամբողջական ցանկը և 

պայմանները, որոնց դիմաց գանձվող՝ Արցախի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած չափերով վճարներն ուղղվում են Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջե:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 5-րդ մասից հանել «արտաբյուջե-

տային ֆոնդի և» բառերը: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 5.1-ին մասն ուժը կորցրած ճանաչել: 

   

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունիսի 1-ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                             Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ   

 

2022թ. մայիսի 25 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-23-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2022 թվականի         

                                                           մայիսի 20-ին 

 

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» 2005 

թվականի մայիսի 25-ի ՀՕ-201 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 13-րդ հոդվածը 

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 13. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական 

գրանցումների համար նախատեսված պետական տուրքը և լրացուցիչ 

ծառայությունների վճարները 

 

1. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումների և 

դրանց հետ կապված այլ գործառույթների համար գանձվում է պետական 

տուրք՝ օրենքով սահմանված կարգով և չափով: 

2. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումները և 

դրանց հետ կապված այլ գործառույթներն օրենքով սահմանված 

ժամկետներից արագ իրականացնելու, ինչպես նաև անձանց իրավունքների 

իրականացման համար ոչ պարտադիր գործառույթների համար կարող են 

գանձվել վճարներ` Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած 

չափով, որոնք ուղղվում են Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 84-րդ հոդվածի 4-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունիսի 1-ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                             Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ   

 

2022թ. մայիսի 25 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-24-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2022 թվականի         

                                                           մայիսի 20-ին 

 

«ՆՈՏԱՐԻԱՏԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1. «Նոտարիատի մասին» 2005 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-184 

օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«2. Նոտարի վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասը 

(բացառությամբ պետական բյուջե գանձված գումարները պետական բյուջեի 

մուտքերի համապատասխան հաշիվներից վերադարձնելու դեպքերի) 

փոխհատուցվում է Արցախի Հանրապետության բյուջետային միջոցների 

հաշվին: 

Նոտարի վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասի հատուց-

ման նպատակով տրամադրված միջոցները վերականգնվում են օրենքով 

սահմանված կարգով նոտարներին ներկայացված հետադարձ պահանջների 

բավարարումից ստացվող գումարների հաշվին:»:  

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունիսի 1-ից: 

Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելն օրենքով սահմանված կարգով բացված 

արտաբյուջետային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերը, միջոցա-

ռումները, դրանց հետ կապված եկամուտները և ծախսերը համարել Արցախի 

Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի համապատասխան 

ծրագրեր, միջոցառումներ, եկամուտներ և ծախսեր: Ընդ որում, սույն 

հոդվածով նախատեսված միջոցների հաշվին ծախսերը ֆինանսավորվում են 

բացառապես համապատասխան մուտքերի սահմաններում և դրանց հաշվին: 

  

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին գանձապետարանում 

Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության համար 

բացված արտաբյուջետային հաշվում առկա միջոցները մուտքագրվում են 

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                             Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ   

 

2022թ. մայիսի 25 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-25-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2022 թվականի         

                                                           մայիսի 20-ին 

 

«ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Հարկադիր կատարման մասին» 1999 թվականի մարտի 24-ի 

ՀՕ-66 օրենքի 68-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «և հարկադիր կատարման 

ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդի» 

բառերը, իսկ 7-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«7. Կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը 

փոխանցվում են պետական բյուջե:»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունիսի 1-ից: 

Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելն օրենքով սահմանված կարգով բացված 

արտաբյուջետային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերը, միջոցա-

ռումները, դրանց հետ կապված եկամուտները և ծախսերը համարել Արցախի 

Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի համապատասխան 

ծրագրեր, միջոցառումներ, եկամուտներ և ծախսեր: Ընդ որում, սույն 

հոդվածով նախատեսված միջոցների հաշվին ծախսերը ֆինանսավորվում են 

բացառապես համապատասխան մուտքերի սահմաններում և դրանց հաշվին:  

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին հարկադիր 

կատարման ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի 

զարգացման ֆոնդում առկա արտաբյուջետային միջոցները մուտքագրվում են 

Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                             Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ   

 

2022թ. մայիսի 25 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-26-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2022 թվականի         

                                                           մայիսի 20-ին 

 

«ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1. «Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» 

2004 թվականի դեկտեմբերի 8-ի ՀՕ-170 օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-

րդ կետից հանել «և հարկադիր կատարման ծառայության նյութական 

խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդի միջոցները» բառերը: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունիսի 1-ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                             Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ   

 

 

2022թ. մայիսի 25 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-27-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2022 թվականի         

                                                           մայիսի 20-ին 

 

«ԻՆՏԵՐՆԵՏՈՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ  

ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1. «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման 

մասին» 2020 թվականի ապրիլի 30-ի ՀՕ-8-Ն օրենքի 7-րդ հոդվածը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

 

«Հոդված 7. Հրապարակային ծանուցման վճարը 

  

1. Կայքում հրապարակային ծանուցման տեղադրման համար մատուց-

վող ծառայության համար Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե 

գանձվում է վճար սույն օրենքով սահմանված դրույքաչափերի 

սահմաններում:  

2. Հրապարակող անձը, բացառությամբ սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասով նախատեսված մարմինների կամ սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով 

նախատեսված դեպքերի, պարտավոր է վճարել սույն օրենքով սահմանված 

վճարը:»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունիսի 1-ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                             Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ   

 

 

2022թ. մայիսի 25 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-28-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2022 թվականի         

                                                           մայիսի 20-ին 

 

«ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Հարկային ծառայության մասին» 2002 թվականի 

սեպտեմբերի 14-ի ՀՕ-5 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 111-ին հոդվածի 1-ին մասի 

12-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 28-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 42-րդ հոդվածի 8-րդ մասում «հարկային 

ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ» 

բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե» 

բառերով: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 44-րդ հոդվածում «Արցախի պետական» բառերը 

փոխարինել «Արցախի Հանրապետության պետական» բառերով, իսկ «, 

բացառությամբ սույն օրենքի 28-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 6-րդ կետով 

նախատեսված դեպքերի» բառերը հանել: 

 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին հարկային մարմնի 

նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդում առկա 

արտաբյուջետային միջոցները մուտքագրվում են Արցախի Հանրապետության 

պետական բյուջե՝ «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի 

մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածով սահմանված եկամուտների աղբյուրների 

դասակարգմանը համապատասխան: 

 

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունիսի 1-ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                             Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ   

 

 

2022թ. մայիսի 25 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-29-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2022 թվականի         

                                                           մայիսի 20-ին 

 

«ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԿԻՐԱՌՈՂՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ կիրառողների գործու-

նեության կասեցման  մասին» 2007 թվականի փետրվարի 21-ի ՀՕ-15 օրենքի 8-

րդ հոդվածի 4-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել: 

  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունիսի 1-ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                             Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ   

 

 

2022թ. մայիսի 25 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-30-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2022 թվականի         

                                                           մայիսի 20-ին 

 

«ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» 2004 

թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-168 օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասն ուժը 

կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունիսի 1-ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                             Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ   

 

 

2022թ. մայիսի 25 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-31-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2022 թվականի         

                                                           մայիսի 20-ին 

 

«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Ոստիկանության մասին» 2001 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-

175 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 40-րդ հոդվածից հանել «և պայմանագրային 

հիմունքներով ծառայություններ մատուցելու դիմաց՝ կազմակերպություն-

ներից և քաղաքացիներից ստացվող, արտաբյուջետային ֆոնդի միջոցներից» 

բառերը: 

Հոդված 2. Օրենքի 41-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել: 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունիսի 1-ից: 

Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելն օրենքով սահմանված կարգով բացված 

արտաբյուջետային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերը, 

միջոցառումները, դրանց հետ կապված եկամուտները և ծախսերը համարել 

Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի համապա-

տասխան ծրագրեր, միջոցառումներ, եկամուտներ և ծախսեր: Ընդ որում, սույն 

հոդվածով նախատեսված միջոցների հաշվին ծախսերը ֆինանսավորվում են 

բացառապես համապատասխան մուտքերի սահմաններում և դրանց հաշվին:   

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին ոստիկանության 

արտաբյուջետային հաշիվներում առկա արտաբյուջետային միջոցները 

մուտքագրվում են Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                             Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ   

 

 

2022թ. մայիսի 25 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-32-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2022 թվականի         

                                                           մայիսի 20-ին 

 

«ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ  

ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահով-

ման  մասին» 2007 թվականի սեպտեմբերի 5-ի ՀՕ-83 օրենքի (այսուհետ՝ 

Օրենք) 20-րդ հոդվածի 9-րդ մասի «բ» կետից հանել «, որը մուտքագրվում է 

ոստիկանության արտաբյուջետային ֆոնդ (հաշվին)» բառերը: 

    

Հոդված 2. Օրենքի 9-րդ գլուխն ուժը կորցրած ճանաչել: 

    

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունիսի 1-ից: 

Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելն օրենքով սահմանված կարգով բացված 

արտաբյուջետային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերը, միջոցա-

ռումները, դրանց հետ կապված եկամուտները և ծախսերը համարել Արցախի 

Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի համապատասխան 

ծրագրեր, միջոցառումներ, եկամուտներ և ծախսեր: Ընդ որում, սույն 

հոդվածով նախատեսված միջոցների հաշվին ծախսերը ֆինանսավորվում են 

բացառապես համապատասխան մուտքերի սահմաններում և դրանց հաշվին:    

   

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին ճանապարհային 

ոստիկանության նյութական խրախուսման և տեխնիկական զարգացման 

արտաբյուջետային ֆոնդում առկա արտաբյուջետային միջոցները 

մուտքագրվում են Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                             Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ   

 

 

2022թ. մայիսի 25 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-33-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2022 թվականի         

                                                           մայիսի 20-ին 

 

«ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1. «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» 2016 թվականի 

մարտի 24-ի ՀՕ-9-Ն օրենքի 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասում «լիազոր մարմնի 

նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդի 

արտաբյուջետային հաշվին» բառերը փոխարինել «պետական բյուջե» 

բառերով: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունիսի 1-ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                             Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ   

 

 

2022թ. մայիսի 25 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-34-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2022 թվականի         

                                                           մայիսի 20-ին 

 

«ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1. «Ավիացիայի մասին» 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-70-

Ն օրենքի 7-րդ հոդվածի 4-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«4. Լիազորված մարմնի կողմից իրականացվող ծրագրերի ու ծախսերի 

ֆինանսավորումն իրականացվում է պետական բյուջեի և օրենսդրությամբ 

չարգելված այլ միջոցների հաշվին:»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունիսի 1-ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                             Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ   

 

 

2022թ. մայիսի 25 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-35-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2022 թվականի         

                                                           մայիսի 20-ին 

 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1.  2019 թվականի հուլիսի 22-ի Ընտրական օրենսգրքի 40-րդ 

հոդվածի 1-ին մասից հանել «Ընտրական վարչարարության բարձրացմանն ու 

ընտրական հանձնաժողովների տեխնիկական վերազինմանն ուղղված 

ծրագրերի իրականացման համար Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովը կարող է ունենալ նաև արտաբյուջետային հաշիվ:» 

նախադասությունը: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունիսի 1-ից:  

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին Արցախի Հանրա-

պետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտաբյուջետային 

հաշվում առկա արտաբյուջետային միջոցները մուտքագրվում են Արցախի 

Հանրապետության պետական բյուջե: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                             Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ   

 

 

2022թ. մայիսի 25 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-36-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված է 2022 թվականի         

                                                           մայիսի 20-ին 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2022 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ 

ՄԱՍԻՆ»  ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Արցախի Հանրապետության 2022 թվականի պետական 

բյուջեի մասին» 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի ՀՕ-147-Ն օրենքի 

(այսուհետ` Օրենք) 1-ին հոդվածի 1-ին կետի`  

1) «ա» ենթակետում «185,341,349.9» թիվը  փոխարինել «185,595,465.2» 

թվով. 

2) «բ» ենթակետում «216,822,476.8» թիվը փոխարինել «217,076,592.1» թվով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները.                                                 

                                                                                              Գումարը  

                                                                                               (հազար դրամներով) 

            Ցուցանիշների 

փոփոխությունը  

 

1.  Եկամուտների գծով 254,115.3  

2.  Ծախսերի գծով 254,115.3 : 

 

Հոդված 3. Օրենքի 4-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները.                                                

                                                                              Գումարը  

                                                                             (հազար դրամներով) 

 Ցուցանիշների փոփոխությունը   

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 254,115.3  

այդ թվում`   

Այլ եկամուտներ 254,115.3 : 

 

Հոդված 4. Օրենքի 5-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները. 

                                                                                                                       

                                                                                                       Գումարը 

(հազար դրամներով) 

Բաժին Խումբ Դաս  

Ցուցանիշ-

ների փոփո-

խությունը   

      ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 

այդ թվում` 
254,115.3 

01     ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
29,430.0 

  1   Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, 

պետական կառավարում, ֆինանսական և 

հարկաբյուջետային հարաբերություններ, 

արտաքին հարաբերություններ 

29,070.0 

     1 Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, 17,070.0 
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Հոդված 5. Օրենքի 6-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները. 

                                                                                                                  Գումարը  

                                                                                                       (հազար դրամներով) 

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածների անվանումները 

Ցուցանիշների 

փոփոխությունը  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 254,115.3 

այդ թվում՝  

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 223,032.3 

այդ թվում՝  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 97,225.9 

այդ թվում՝  

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ 97,225.9 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 117,406.4 

այդ թվում՝  

Շարունակական ծախսեր 3,808.0 

Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր 500.0 

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում 2,972.0 

Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում 1,438.0 

Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր) 52,340.0 

Նյութեր (ապրանքներ) 56,348.4 

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 8,400.0 

այդ թվում՝  

Այլ ծախսեր 8,400.0 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 31,083.0 

այդ թվում՝  

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 31,083.0 

այդ թվում՝  

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 31,083.0 

այդ թվում՝  

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 4,575.0 

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 26,508.0 

այդ թվում՝  

 - Վարչական սարքավորումներ 9,008.0 

 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ 17,500.0 

պետական կառավարում  

  2 Ֆինանսական և հարկաբյուջետային 

հարաբերություններ 
12,000.0 

 3  Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ 360.0 

  1 Աշխատակազմի (կադրերի) գծով ընդհանուր 

բնույթի ծառայություններ 
360.0 

03     ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒ-

ԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒ-

ԹՅՈՒՆ 

190,038.0 

  1   Հասարակական կարգ և անվտանգություն 190,038.0 

    1 Ոստիկանություն 190,038.0 

06     ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
34,647.3 

  6   Բնակարանային շինարարություն և 

կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին 

չպատկանող) 

34,647.3 

    1 Բնակարանային շինարարություն և 

կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին 

չպատկանող) 

34,647.3 
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Հոդված 6. Օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել փոփոխու-

թյուններ՝  համաձայն սույն օրենքի հավելվածի: 

 

Հոդված 7. Սույն օրենքի հավելվածը համարվում է սույն օրենքի անբաժա-

նելի մասը: 

 

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունիսի 1-ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                             Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ   

 

 

2022թ. մայիսի 25 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-37-Ն 
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Հավելված 

 
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ  

ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Հազար դրամով 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  Բյուջետային ծախսերի գործառական 

դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, 

ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս 

իրականացնող մարմինների անվանումները 

Ցուցանիշների 

փոփոխությունը   

        ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 

այդ թվում 
254 115,3 

01     
 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
29 430,0 

  1    Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական 

կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետա-

յին հարաբերություններ, արտաքին հարաբերու-

թյուններ 

29 070,0 

    1 
 

Օրենսդիր և գործադիր  մարմիններ, պետական 

կառավարում  
17 070,0 

      03 Գործադիր իշխանության, պետական 

կառավարման հանրապետական և տարածքային 

կառավարման մարմինների  պահպանում 

17 070,0 

        ԱՀ արդարադատության նախարարություն 17 070,0 

    2   Ֆինանսական և հարկաբյուջետային 

հարաբերություններ  
12 000,0 

      01 Գործադիր իշխանության, պետական 

կառավարման հանրապետական և տարածքային 

կառավարման մարմինների  պահպանում  

12 000,0 

        ԱՀ պետական եկամուտների կոմիտե 12 000,0 

  3     Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ 360,0 

    1   Աշխատակազմի (կադրերի) գծով ընդհանուր 

բնույթի ծառայություններ  
360,0 

      01 Գործադիր իշխանության, պետական 

կառավարման հանրապետական և տարածքային 

կառավարման մարմինների  պահպանում  

360,0 

        ԱՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 360,0 

03     
 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ 

ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
190 038,0 

  1   
 

Հասարակական կարգ և անվտանգություն 190 038,0 

    1 
 

Ոստիկանություն 190 038,0 

      01 Հասարակական  կարգի պահպանության 

ապահովում 
190 038,0 

        ԱՀ ոստիկանություն 190 038,0 

06     
 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
34 647,3 

  6   
 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 
34 647,3 

    1 
 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 
34 647,3 

      01 Գործադիր իշխանության, պետական 

կառավարման հանրապետական և տարածքային 

կառավարման մարմինների պահպանում  

34 647,3 

        ԱՀ քաղաքաշինության նախարարություն 34 647,3 

 

 

 

 

 



25 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 

ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 

 

2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԶՈՐԱԿՈՉ  ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ  

ԵՎ ԶՈՐԱՑՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավի-

ճակի մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածի 4-րդ մասով և «Պաշտպանության 

մասին» օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ե» կետով՝  ո ր ո շ ու մ  եմ. 

 

1. 2022 թվականի հուլիս ամսին անցկացնել Արցախի Հանրապետության 

արական սեռի այն քաղաքացիների պարտադիր զինվորական ծառայության 

ամառային զորակոչը, որոնց 18 տարին լրացել է մինչև 2022 թվականի հունիսի 

30-ը ներառյալ և որոնք չեն օգտվել զորակոչի տարկետման իրավունքից կամ 

կորցրել են այն, ինչպես նաև մինչև 2022 թվականի հունիսի 30-ը ներառյալ 18 

տարին լրացող` Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության,  

մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից հաստատված ցուցակներում 

ընդգրկված այն քաղաքացիների, որոնք մասնակցել են բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների ընդունելության քննություններին և մինչև 

2022 թվականի հուլիսի 15-ը չեն ներկայացրել զորակոչից տարկետման 

իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ։ 

 

2. 2022 թվականի ամառային զորակոչի շրջանակներում մինչև հուլիսի 

31-ը ներառյալ զորացրել օրենքով սահմանված ժամկետում պարտադիր 

զինվորական ծառայություն անցած զինծառայողներին: 

 

3. Արցախի Հանրապետության կառավարությանը՝ երկշաբաթյա ժամկե-

տում ընդունել սույն հրամանագրի կիրարկումն ապահովող համապատաս-

խան որոշում: 

 

4. Սույն հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: 

                                                                                         

                                                                                  Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

2022թ. մայիսի 25    

Ստեփանակերտ 

ՆՀ-903-Ն 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

16 մայիսի 2022թ.                                                              N 534-Ն 

ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՀՈՒՆԻՍԻ 15-Ի N 463-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

հունիսի 15-ի ««Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ 

զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների 

հատուցման մասին» օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» N 463-Ն 

որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և 

լրացումները. 

1) որոշմամբ սահմանված N 1 հավելվածի 2.2-րդ կետում 

«միջգերատեսչական» բառը փոխարինել «հանրապետական» բառով. 

2) որոշմամբ սահմանված N 3 հավելվածի՝ 

ա. 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետում «ձևի» բառից հետո լրացնել «, կամ 

զինվորական գրքույկը՝ տվյալ տարում զինծառայողի զորացրված լինելու 

դեպքում» բառերը, 

բ. 2-րդ կետի 8-րդ ենթակետում «ա» պարբերության «դատական 

ակտերի հարկադիր կատարման» բառերը փոխարինել «հարկադիր 

կատարումն ապահովող» բառերով, իսկ «բ» պարբերությունում լրացնել 

հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասություն. 

«Տեղեկանքն ստանալու նպատակով սույն կարգի 2-րդ կետում նշված 

յուրաքանչյուր անձ հարկային մարմին է ներկայացնում անձը հաստատող 

փաստաթուղթ, հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային 

ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք, 

գործատուի (հարկային գործակալի) տրամադրած տեղեկանք՝ դրոշմանիշային 

վճարներն աշխատողի եկամուտներից պահված լինելու վերաբերյալ 

(բացառությամբ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ և 5-րդ 

կետերում նշված՝ հարկային գործակալ չհամարվող անձանցից եկամուտներ 

ստացող, ինչպես նաև նույն մասի 3-րդ կետում նշված անձանց):», 

գ. 4-րդ կետից հանել երկրորդ նախադասությունը, 

դ. N 4 ձևից հանել «, իսկ վերադարձման ենթակա է ___________________ 
                                                                                                                                                                                            (թվերով և տառերով) 

դրամ» բառերը. 

3) որոշմամբ սահմանված N 4 հավելվածի՝  

ա. 3-րդ և 9-րդ կետերից հանել «դատական ակտերի» բառերը, 

բ. 7-րդ կետը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

խմբագրությամբ. 

«7. Սույն կարգի 3-6-րդ կետերում նշված ցուցակները հարկային մարմ-

նի կողմից հիմնադրամին կարող են տրամադրվել ընդարձակ նշման լեզվի 

(XML) ձևաչափով՝ ներառելով սույն կարգի N 1 ձևում սահմանված 

տվյալները:», 

գ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 9.1-ին կետ. 
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«9.1. Սնանկության գործընթացում գտնվող գործատուին դատարանի 

վճռի հիման վրա լուծարման (անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության 

դադարեցման) կապակցությամբ սնանկության գործընթացի ավարտի 

դեպքում իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող 

մարմնում պարտապան գործատուի լուծարման (անհատ ձեռնարկատիրոջ 

գործունեության դադարման) պետական գրանցման վերաբերյալ տվյալները 

հարկային մարմնի կողմից ստանալու օրվան հաջորդող երկու 

աշխատանքային օրվա ընթացքում դրոշմանիշային վճարի չկատարված 

պարտավորությունը դադարեցվում և հաշվառումից հանվում է (համարվում է 

մարված), իսկ մասնակի փոխանցված դրոշմանիշային վճարների գումարների 

մասով հարկային մարմինը նույն ժամկետում գանձապետարան է 

ներկայացնում դրոշմանիշային վճարները հիմնադրամին փոխանցելու 

վերաբերյալ փոխանցման ամփոփ հանձնարարական։ Սույն կետում նշված 

դեպքում հարկային մարմինը հիմնադրամին ֆիզիկական անձանց ցուցակներ 

չի տրամադրում:», 

դ. 10-րդ կետում «վճարված» բառից առաջ լրացնել «(բացառությամբ 

սույն կարգի 9.1-ին կետի)» բառերը. 

4) որոշմամբ սահմանված N 5 հավելվածի ԴՎ N 3 ձևում «ֆինանսների 

նախարարությունը» բառերը փոխարինել «պետական եկամուտների 

կոմիտեն» բառերով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է նաև մինչև որո-

շումն ուժի մեջ մտնելը դատարանի վճռով սնանկ ճանաչված և ավարտված 

գործերով գործատուների դրոշմանիշային վճարների նկատմամբ: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                  Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

17 մայիսի 2022թ.                                                              N 538-Ն 

ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

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

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 26-Ի N 320-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝   Արցախի  Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.  
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 

թվականի օգոստոսի 23-ի «Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների 

հաշվառման կարգը հաստատելու մասին» N 607-Ն որոշման (այսուհետ՝ 

որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝  

1) որոշման նախաբանից «օրենքի» բառից առաջ հանել «Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը. 

2) որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 3-րդ կետում «էկոնոմիկայի և 

գյուղատնտեսության» բառերը փոխարինել «կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի» բառերով. 

3) որոշմամբ հաստատված N 3 հավելվածը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 

թվականի մայիսի 26-ի «Զբոսաշրջային գործունեությամբ զբաղվող 

սուբյեկտների հաշվառման կարգը սահմանելու մասին» N 320-Ն որոշման 

(այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝ 

1) որոշման նախաբանից «օրենքի» բառից առաջ հանել «Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը. 

2) որոշմամբ սահմանված հավելվածի 3-րդ կետում «էկոնոմիկայի և 

գյուղատնտեսության» բառերը փոխարինել «կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի» բառերով.  

3) որոշմամբ սահմանված հավելվածի ձև N 2-ում «ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ» և «ECONOMY AND AGRICULTURE» բառերը հա-

մապատասխանաբար փոխարինել «ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅ-

ԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ» և «EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND SPORT» բառերով:  

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից։ 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                  Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի մայիսի 17-ի N 538-Ն որոշման 

 

  «Հավելված N 3 

 ԼՂՀ կառավարության 

«23» օգոստոսի 2011թ. N 607-Ն որոշման 

 

  

 
  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, 

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ  

ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

  

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ 

№_____________ 

___________________________________________          

(հաշվառված հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի անվանումը, 

հյուրանոցային ծառայություններ մատուցող անձի անվանումը և 

գործունեության հասցեն) 

Տրված է` «______» _______________ 20___ թ. 

  

ՀԱՇՎԱՌՈՂ ՄԱՐՄՆԻ 

ՂԵԿԱՎԱՐ _________________________________ 
(ստորագրությունը) 

____________________________________________ 
(անուն, ազգանուն) 

Կ.Տ. 

 MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE, 

CULTURE AND SPORT OF THE REPUBLIC  

OF ARTSAKH 

 

 Registration certificate 

№_____________ 

 __________________________________________ 
(name of the registrated hotel object,  name of  the hotel service providen 

 and business location) 

  

Issued by «______»   ___________________  20_______ 

  

THE HEAD OF THE REGISTRATION 

 BODY ___________________________________ 
(signature) 

 __________________________________________ 
(first name, last  name) 

  

S.P. »: 

  

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

17 մայիսի 2022թ.                                                              N 539-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 18-Ի N 82-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 2011 

թվականի փետրվարի 18-ի «Մշակութային և երիտասարդական 

միջոցառումների մասնակիցների սննդի ու գիշերավարձի օրական վճարման 

չափերը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2006 թվականի մարտի 13-ի թիվ 150 որոշման մեջ 

փոփոխություններ կատարելու մասին» N 82-Ն որոշման 3-րդ կետի 3-րդ 

ենթակետի «30» թիվը փոխարինել «60» թվով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2022 թվականի 

փետրվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                  Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

17 մայիսի 2022թ.                                                              N 544-Ն 

ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 3-Ի N 575-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 

հունիսի 3-ի «2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության 

դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով նյու-

թական վնաս կրած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պետական ֆի-

նանսական աջակցության միջոցառման շրջանակում գանձապետական հա-

սարակ մուրհակների թողարկման, տրամադրման, շրջանառության, հաշվառ-

ման և մարման կարգը հաստատելու մասին» N 575-Ն որոշմամբ հաստատված 

հավելվածում կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները` 

1) «ֆինանսների» բառից հետո լրացնել «և էկոնոմիկայի» բառերը, իսկ 

«կադաստրի և պետական գույքի կառավարման» բառերը փոխարինել 

«նյութական վնասների հարցերի» բառերով. 

2) 9-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«9. Մուրհակատուն մուրհակը տրամադրում է մուրհակատիրոջը կամ 

վերջինիս կողմից նոտարական վավերացմամբ լիազորագիր ներկայացրած 

անձին, իսկ  մուրհակատիրոջ՝ իրավաբանական անձ լինելու դեպքում` նրա 

գործադիր մարմնի ղեկավարին կամ վերջինիս ստորագրությամբ և կազմա-

կերպության կնիքով հաստատված լիազորագիր ներկայացրած անձին: Մուր-

հակը ստանալու համար ներկայացվում է անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

սույն կետում նշված լիազորագիր, իսկ մուրհակատիրոջ՝ իրավաբանական 

անձ լինելու դեպքում` նաև իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկա-

վարի մասին տեղեկանք` Արցախի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական 

ռեգիստրի գործակալության կողմից վարվող իրավաբանական անձանց 

պետական միասնական գրանցամատյանից:». 

3) 14-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«14. Մուրհակը կարող է մարվել մինչև սահմանված ժամկետը լրանալը՝ 

հետևյալ դեպքերում. 

1) Արցախի Հանրապետության տարածքում գործարար ծրագրի 

իրականացում՝ սկսած 2023 թվականի հուլիսի 1-ից: Գործարար ծրագրի 

նպատակային ուղղություններն ու ծրագրին ներկայացվող պահանջները 

սահմանվում են Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի 

նախարարության կողմից. 

2) հարկային, վարկային և այլ կրեդիտորական պարտավորությունների 

կատարում, ընդ որում՝ վարկային պարտավորությունների կատարման 

նպատակով մուրհակը կարող է վաղաժամկետ մարվել, եթե վարկը 

տրամադրվել է մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը և մուրհակատերը 

հանդիսանում է վարկառու (համավարկառու), երաշխավոր կամ գրավատու, 

իսկ այլ կրեդիտորական պարտավորության կատարման նպատակով մուրհա-
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կը կարող է վաղաժամկետ մարվել, եթե կրեդիտորական պարտավորությունը 

ձևավորված էր 2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ. 

3) այն առևտրային իրավաբանական անձի հարկային պարտավորու-

թյունների կատարում, որի կանոնադրությամբ մուրհակատերը 2020 թվականի 

սեպտեմբերի 27-ի դրությամբ հանդիսացել և պարտավորության կատարման 

պահին շարունակում է հանդիսանալ փայաբաժին (բաժնետոմս, բաժնեմաս) 

ունեցող սեփականատեր. 

4) այն առևտրային իրավաբանական անձի հարկային պարտավորու-

թյունների կատարում, որի կանոնադրությամբ առևտրային իրավաբանական 

անձ հանդիսացող մուրհակատիրոջ՝ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի 

դրությամբ և պարտավորության կատարման պահին փայաբաժին (բաժնե-

տոմս, բաժնեմաս) ունեցող սեփականատերը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-

ի դրությամբ հանդիսացել և պարտավորության կատարման պահին 

շարունակում է հանդիսանալ հարկային պարտավորություն ունեցող 

առևտրային իրավաբանական անձի փայաբաժին (բաժնետոմս, բաժնեմաս) 

ունեցող սեփականատեր. 

5) հիմնադրամի հանդեպ ունեցած՝ տրամադրված փոխառությունների 

մասով ձևավորված, վարկային և այլ կրեդիտորական պարտավորությունների 

մարում:». 

4) 19-րդ կետում «մուրհակը» բառից հետո լրացնել «, Կարգի 18-րդ 

կետով սահմանված լիազորագիրը» բառերը, իսկ «էկոնոմիկայի և գյուղատն-

տեսության» բառերը փոխարինել «ֆինանսների և էկոնոմիկայի» բառերով. 

5) 21-րդ կետում «առավելագույնը հինգ բանկային օրվա» բառերը փո-

խարինել «գործակալ բանկի կամ հիմնադրամի կողմից ներկայացված փաս-

տաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող տասը բանկային օրվա» բառերով. 

6) 24-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

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

դեպքում գործակալ բանկ է ներկայացնում վաղաժամկետ մարման ենթակա 

մուրհակը և հետևյալ փաստաթղթերը` 

1) վարկային պարտավորությունները հավաստող փաստաթղթեր 

համապատասխան ֆինանսավարկային կազմակերպությունից.  

2) հարկային պարտավորությունները հավաստող փաստաթղթեր` ըստ 

հարկի և վճարի տեսակների, տույժերի և տուգանքների` հաստատված 

հարկային մարմնի կողմից. 

3) այլ կրեդիտորական պարտավորությունները հավաստող փաստաթղ-

թեր` հաստատված հարկային մարմնի կողմից: Ընդ որում` հարկային 

մարմինն այն հաստատում է հիմք ընդունելով՝ 

ա. բացառապես Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից 

դուրս մնացած համայնքներում փաստացի գործունեություն իրականացրած 

հարկ վճարողների կողմից 2020 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ հարկային 

մարմին ներկայացված դեբիտորական և կրեդիտորական պարտավորություն-

ների վերաբերյալ տեղեկանքում արտացոլված տվյալները՝ բայց ոչ ավել, քան 

2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ պարտապանի և պարտատիրոջ 

միջև իրականացված փոխադարձ հաշվարկների ակտում նշված պարտա-

վորության չափը, 

բ. Արցախի Հանրապետության վերահսկողության տակ մնացած 

համայնքներում փաստացի գործունեություն իրականացրած հարկ 

վճարողների կողմից 2020 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ հարկային 

մարմին ներկայացված դեբիտորական և կրեդիտորական պարտավորություն-

ների վերաբերյալ տեղեկանքում արտացոլված տվյալները և հարկային 

մարմնի կողմից իրականացված ուսումնասիրության արդյունքները. 

4) Կարգի 18-րդ կետով սահմանված լիազորագիրը:». 
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7) Լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 24.1-ին, 24.2-րդ և 24.3-րդ 

կետեր՝ 

«24.1. Մուրհակատերը Կարգի 14-րդ կետի 3-րդ ենթակետով 

սահմանված դեպքում գործակալ բանկ է ներկայացնում վաղաժամկետ 

մարման ենթակա մուրհակը և հետևյալ փաստաթղթերը` 

1) մուրհակատիրոջ և հարկային պարտավորություն ունեցող 

առևտրային իրավաբանական անձի միջև կնքված և նոտարի կողմից 

վավերացված համաձայնագիր՝ մուրհակի գումարը կամ դրա մի մասը 

հարկային պարտավորություն ունեցող առևտրային իրավաբանական անձի 

հարկային պարտավորությունների կատարմանն ուղղելու վերաբերյալ. 

2) հարկային պարտավորություն ունեցող առևտրային իրավաբանական 

անձի կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալում մուրհակատիրոջ՝ մինչև 

2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը և պարտավորության կատարման պահին 

փայաբաժին (բաժնետոմս, բաժնեմաս) ունենալու փաստը հավաստող 

փաստաթղթեր. 

3) հարկային պարտավորություններ ունեցող առևտրային իրավաբանա-

կան անձի հարկային պարտավորությունները հավաստող փաստաթղթեր՝ 

ըստ հարկի և վճարի տեսակների, տույժերի և տուգանքների` հաստատված 

հարկային մարմնի կողմից. 

4) Կարգի 18-րդ կետով սահմանված լիազորագիրը: 

24.2. Մուրհակատերը Կարգի 14-րդ կետի 4-րդ ենթակետով սահմանված 

դեպքում գործակալ բանկ է ներկայացնում վաղաժամկետ մարման ենթակա 

մուրհակը և հետևյալ փաստաթղթերը` 

1) առևտրային իրավաբանական անձ հանդիսացող մուրհակատիրոջ և 

հարկային պարտավորություն ունեցող առևտրային իրավաբանական անձի 

միջև կնքված և նոտարի կողմից վավերացված համաձայնագիր՝ մուրհակի 

գումարը կամ դրա մի մասը հարկային պարտավորություն ունեցող  

առևտրային իրավաբանական անձի հարկային պարտավորությունների 

կատարմանն ուղղելու վերաբերյալ. 

2) առևտրային իրավաբանական անձ հանդիսացող մուրհակատիրոջ և 

հարկային պարտավորություն ունեցող առևտրային իրավաբանական անձի 

կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալներում միևնույն ֆիզիկական 

անձի՝ մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը և պարտավորության 

կատարման պահին  փայաբաժին (բաժնետոմս, բաժնեմաս) ունենալու   

փաստը հավաստող փաստաթղթեր. 

3) հարկային պարտավորություններ ունեցող առևտրային իրավաբանա-

կան անձի հարկային պարտավորությունները հավաստող փաստաթղթեր՝ 

ըստ հարկի և վճարի  տեսակների, տույժերի և տուգանքների` հաստատված 

հարկային մարմնի կողմից. 

4) Կարգի 18-րդ կետով սահմանված լիազորագիրը: 

24.3. Մուրհակատերը Կարգի 14-րդ կետի 5-րդ ենթակետով սահմանված 

դեպքում հիմնադրամ է ներկայացնում վաղաժամկետ մարման ենթակա 

մուրհակը, Կարգի 18-րդ կետով սահմանված լիազորագիրը և ըստ 

անհրաժեշտության պահանջվող այլ փաստաթղթեր:». 

8) 25-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.  

«25. Գործակալ բանկը Կարգի 24-րդ, 24.1-ին և 24.2-րդ կետերով, իսկ 

հիմնադրամը՝ Կարգի 24.3-րդ կետով սահմանված համապատասխան փաս-

տաթղթերն ամբողջական ստանալուց հետո երեք բանկային օրվա ընթացքում 

մուրհակատիրոջ կողմից ներկայացված մուրհակը և լիազորագիրը 

ներկայացնում է մուրհակատուին` ուղեկցող գրությամբ երաշխավորելով 

մուրհակի վաղաժամկետ մարվող գումարի ծախսման նպատակայնությունը:». 

9) 26-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 
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«26. Մուրհակատուն՝ 

1) գործակալ բանկի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը ստանալու 

օրվան հաջորդող տասը բանկային օրվա ընթացքում մուրհակի վաղաժամկետ 

մարվող գումարի չափով գումար է փոխանցում մուրհակատիրոջ հաշվին` այդ 

գումարի չափով վաղաժամկետ մարելով մուրհակը և դրա վերաբերյալ նշում 

կատարելով գրանցամատյանում. 

2) հիմնադրամի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը ստանալուց 

հետո մուրհակի վաղաժամկետ մարվող գումարի չափով գումար է փոխան-

ցում հիմնադրամի հաշվին` այդ գումարի չափով վաղաժամկետ մարելով 

մուրհակը և դրա վերաբերյալ նշում կատարելով գրանցամատյանում:». 

10) 27-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«27. Կարգի 24-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով, 24.1-ին և 24.2-րդ 

կետերով սահմանված պարտավորությունների՝ մուրհակատիրոջ կողմից 

մարմանն ուղղված` իր հաշվից փոխանցումները պետք է իրականացվեն 

գումարը իր հաշվին մուտքագրվելու օրվան հաջորդող առավելագույնը երկու 

բանկային օրվա ընթացքում: Մուրհակատիրոջ կողմից նշված փոխանցում-

ները չիրականացվելու դեպքում մուրհակատիրոջ հաշվին փոխանցված գու-

մարները ենթակա են վերադարձման մուրհակատուին, իսկ մուրհակատերը 

զրկվում է մուրհակի վաղաժամկետ մարման հետագա հնարավորությունից:». 

11) N 1 ձևը 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 մայիսի 17-ի N 544–Ն որոշման 

 

 «Ձև N 1 

 

                                                        
»։ 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                          Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

18 մայիսի 2022թ.                                                              N 546-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 25-Ի N 41-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի հունվա-

րի 25-ի «Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության 

կողմից որոշ հիվանդություններով տառապող և բնակչության առանձին 

(հատուկ) խմբերում ընդգրկված Արցախի Հանրապետության որոշ քաղաքա-

ցիներին դրամական օգնություն տրամադրելու կարգը հաստատելու և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի 

հունվարի 29-ի N 23-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 41-Ն 

որոշմամբ հաստատված հավելվածի 2-րդ կետում կատարել հետևալ 

լրացումները. 

1) 1-ին ենթակետում «հետազոտությունների» բառից հետո լրացնել «և 

արյան բաղադրիչների փոխներարկման» բառերը. 

2) 2-րդ ենթակետում «ծառայությունների» բառից հետո լրացնել «ոչ ին-

վազիվ լազերային մեթոդով վարիկոզ հիվանդությունների բուժման» բառերը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2022 թվականի 

ապրիլի 20-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                  Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

18 մայիսի 2022թ.                                                              N 547-Ն 

ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 12-Ի N 761-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

սեպտեմբերի 12-ի «Համապատասխանության գնահատման մարմինների 

կողմից արտադրանքի համապատասխանության գնահատման արդյունքների 

մասին տեղեկատվությունը ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» N 761-

Ն որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝ 

1) որոշման նախաբանում «օրենքի» բառից առաջ «Արցախի 

Հանրապետության» բառերը հանել. 

2) որոշման 1-ին կետով սահմանված հավելվածի՝  

ա. 2-րդ կետում «էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության» բառերը 

փոխարինել «ֆինանսների և էկոնոմիկայի» բառերով, 

բ. 3-րդ կետում ««Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» Արցախի 

Հանրապետության օրենքով» բառերը փոխարինել ««Տեխնիկական 

կանոնակարգման մասին» օրենքով» բառերով, 

գ. ձևում «էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության» բառերը փոխարինել 

«ֆինանսների և էկոնոմիկայի» 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 

  23 մայիսի 2022թ.                                                  N 570-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍԱԴՐԻՉ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՄԱՀԱՑԱԾ, ԱՆՀԱՅՏ ԿՈՐԱԾ  

ԱՆՁԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ  

ՀԱՄԱՐ ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ 

ԵՎ ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ  

ՈՒ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 82-

րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 

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

րդ կետով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 
1. Սահմանել, որ Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի 

միջոցների հաշվին միանվագ դրամական աջակցություն է նշանակվում ու 

վճարվում 2014 թվականի հունվարի 1-ից հետո Ադրբեջանի կողմից սադրիչ 

գործողությունների հետևանքով քաղաքացիական անձանց շրջանում՝ 

1) մահացած կամ անհայտ կորած անձի ընտանիքին՝ 5 000 000 ՀՀ դրամի 

չափով. 

2) հաշմանդամ ճանաչված անձին՝ 

ա. 3 000 000 ՀՀ դրամի չափով՝ առաջին խմբի հաշմանդամ ճանաչվելու 

կամ հաշմանդամ երեխայի կարգավիճակ ստանալու դեպքում, 

բ. 2 000 000 ՀՀ դրամի չափով՝ երկրորդ խմբի հաշմանդամ ճանաչվելու 

դեպքում, 

գ. 1 000 000 ՀՀ դրամի չափով՝ երրորդ խմբի հաշմանդամ ճանաչվելու 

դեպքում: 

2. Հաստատել Ադրբեջանի կողմից սադրիչ գործողությունների հետևան-

քով քաղաքացիական անձանց շրջանում մահացած, անհայտ կորած անձանց 

ընտանիքներին և հաշմանդամ ճանաչված անձանց միանվագ դրամական 

աջակցության նշանակման ու վճարման կարգը՝ համաձայն հավելվածի: 

3. Առաջարկել Արցախի Հանրապետության գլխավոր 

դատախազությանը և Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեին՝ 

Արցախի Հանրապետության սոցիալական զարգացման և միգրացիայի 

նախարարությանը տրամադրել Ադրբեջանի կողմից սադրիչ 

գործողությունների հետևանքով՝ 

1) 2014 թվականի հունվարի 1-ից մինչև սույն որոշումն ուժի մտնելը մա-

հացած, անհայտ կորած, վնասվածք կամ խեղում ստացած անձանց ցանկերը՝ 

սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 15 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում. 

2) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մահացած, անհայտ կորած, 

վնասվածք կամ խեղում ստացած անձանց ցանկերը՝ դեպքը տեղի ունենալուց 

հետո հաջորդ ամսվա ընթացքում: 

4. Սույն որոշման 3-րդ կետում նշված ցանկերում ներառվում են 

մահացած, անհայտ կորած, վնասվածք կամ խեղում ստացած անձի անունը, 

ազգանունը, հայրանունը, դեպքը տեղի ունենալու օրը, ամիսը, տարին, 

վնասվածք կամ խեղում ստացած անձանց դեպքում՝ նաև վնասվածքի կամ 

խեղման բնույթը։  
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5. Սույն որոշման 1-ին կետով սահմանված միանվագ դրամական 

աջակցությունը նշանակվում է, եթե մահացած, անհայտ կորած, վնասվածք 

կամ խեղում ստացած անձի տվյալներն ընդգրկված են Արցախի 

Հանրապետության գլխավոր դատախազության կամ Արցախի 

Հանրապետության քննչական կոմիտեի կողմից Արցախի Հանրապետության 

սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարությանը տրամադրված 

ցանկերում: 

6. Սույն որոշման իմաստով անհայտ կորած են համարվում Ադրբեջանի 

կողմից սադրիչ գործողությունների հետևանքով գտնվելու վայրն անհայտ, 

ինչպես նաև գերեվարված քաղաքացիական անձինք։ 

7. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող ամսվա 1-ից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2014 

թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա։ 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  



Հավելված     

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի մայիսի 23-ի N 570-Ն որոշման 

 

 

ԿԱՐԳ 

ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍԱԴՐԻՉ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՄԱՀԱՑԱԾ, ԱՆՀԱՅՏ ԿՈՐԱԾ  

ԱՆՁԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ԵՎ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ  

ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՈՒ ՎՃԱՐՄԱՆ 

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են 2014 թվականի հունվարի 1-ից հետո 

Ադրբեջանի կողմից սադրիչ գործողությունների (այսուհետ՝ սադրիչ գործողություն) 

հետևանքով քաղաքացիական անձանց շրջանում մահացած, անհայտ կորած անձանց 

ընտանիքներին և հաշմանդամ ճանաչված անձանց միանվագ դրամական 

աջակցություն (այսուհետ՝ աջակցություն) նշանակելու և վճարելու հետ կապված 

հարաբերությունները։ 

2. Աջակցությունը նշանակվում և վճարվում է Արցախի Հանրապետության 

սոցիալական զարգացման և միգրացիայի  նախարարության աշխատակազմի 

«Միասնական սոցիալական ծառայություն» գործակալության (այսուհետ՝ 

գործակալություն) կենտրոնական բաժնի (այսուհետ՝ կենտրոնական բաժին) կողմից։  

3. Հաշմանդամ ճանաչված անձի համար սահմանված աջակցությունը 

նշանակվում է, եթե անձը՝ 

1) առաջին անգամ հաշմանդամ է ճանաչվել սադրիչ գործողության օրվան 

հաջորդող մեկ տարվա ընթացքում՝ պայմանավորված սադրիչ գործողության 

հետևանքով ստացած վնասվածքով կամ խեղմամբ. 

2) մինչև սադրիչ գործողությունն ունեցել է հաշմանդամություն և սադրիչ 

գործողության օրվան հաջորդող մեկ տարվա ընթացքում փոխվել է նրա 

հաշմանդամության խումբը՝ պայմանավորված սադրիչ գործողության հետևանքով 

ստացած վնասվածքով կամ խեղմամբ։ 

4. Հաշմանդամ ճանաչված անձին աջակցություն նշանակելիս հիմք է 

ընդունվում սադրիչ գործողությունից հետո առաջին անգամ ստացած կամ փոփոխված 

հաշմանդամության խումբը։ 

5. Մահացած կամ անհայտ կորած անձի ընտանիքի համար սահմանված 

աջակցությունը նշանակվում է, եթե՝ 

1) անձը մահացել է անմիջապես սադրիչ գործողության ժամանակ կամ 

մահացել է սադրիչ գործողության օրվան հաջորդող մեկ տարվա ընթացքում՝ 

պայմանավորված սադրիչ գործողության հետևանքով ստացած վնասվածքով կամ 

խեղմամբ. 

2) անձը սադրիչ գործողության հետևանքով գերեվարվել է կամ նրա գտնվելու 

վայրն անհայտ է՝ անկախ աջակցություն նշանակելու կամ վճարելու օրվա դրությամբ 

վերադարձած լինելու հանգամանքից։ 

6. Սադրիչ գործողության հետևանքով հաշմանդամ ճանաչված և աջակցություն 

ստացած անձի մահվան դեպքում նրա ընտանիքի անդամին նշանակվում է 

աջակցություն (մահացած անձի ընտանիքի համար սահմանված աջակցության և 

որպես հաշմանդամ՝ նույն անձին վճարված աջակցության գումարների տարբերության 

չափով), եթե նա մահացել է սադրիչ գործողության օրվան հաջորդող մեկ տարվա 

ընթացքում՝ պայմանավորված սադրիչ գործողության հետևանքով ստացած 

վնասվածքով կամ խեղմամբ: Սադրիչ գործողության հետևանքով հաշմանդամ 

ճանաչված, սակայն աջակցություն չնշանակված անձի ընտանիքի անդամին 

նշանակվում է աջակցություն (մահացած անձի ընտանիքի համար սահմանված 

չափով), եթե նա մահացել է սադրիչ գործողության օրվան հաջորդող մեկ տարվա 
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ընթացքում՝ պայմանավորված սադրիչ գործողության հետևանքով ստացած 

վնասվածքով կամ խեղմամբ։ 

7. Աջակցություն նշանակելու համար՝ 

1) մահացած կամ անհայտ կորած անձի ընտանիքի անդամը (ամուսինը, այդ 

թվում՝ անձը, որի փաստական ամուսնական հարաբերությունների մեջ գտնվելու 

փաստը հաստատվել է դատական կարգով, կամ ծնողը կամ 14 տարին լրացած 

զավակը) գործակալության ցանկացած տարածքային բաժին (այսուհետ՝ տարածքային 

բաժին) է ներկայացնում՝ 

ա. գրավոր դիմում (այսուհետ՝ դիմում), 

բ.  իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և պատճենը, 

գ. իր հանրային ծառայությունների համարանիշը և պատճենը կամ վավեր 

սոցիալական քարտն ու պատճենը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ 

չստանալու մասին տեղեկանքը, 

դ. «Արցախբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությունում (այսուհետ՝ 

«Արցախբանկ» ՓԲԸ) իր անվամբ բացված բանկային հաշվի մասին տեղեկանքը կամ 

վճարային քարտի տրամադրման և սպասարկման պայմանագիրն ու պատճենը, 

ե. մահացած անձի մահվան վկայականը և պատճենը (մահացած անձի 

դեպքում), 

զ. մահացած կամ անհայտ կորած անձի հետ իր ազգակցական կապը 

հաստատող փաստաթուղթը (ամուսնության վկայական, փաստացի ամուսնության մեջ 

գտնվելու փաստը հաստատելու մասին դատարանի վճիռ, ծննդյան վկայական, այլ 

փաստաթուղթ). 

2) հաշմանդամ ճանաչված անձը տարածքային բաժին է ներկայացնում՝ 

ա. սույն կետի առաջին ենթակետի «ա»-«դ» պարբերություններում նշված 

փաստաթղթերը, 

բ. բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում իրավասու պետական 

մարմնի կողմից տրված բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշումը և պատճենը։ 

8. 14 տարին չլրացած անչափահաս կամ անգործունակ կամ սահմանափակ 

գործունակ անձի դեպքում սույն կարգի 7-րդ կետում նշված փաստաթղթերը 

(բացառությամբ՝ «դ» պարբերությունում  նշված փաստաթղթի) ներկայացվում են նրա 

օրինական ներկայացուցչի՝ ծնողի, որդեգրողի, խնամակալի կամ հոգաբարձուի 

(այսուհետ՝ օրինական ներկայացուցիչ) կողմից։  

9. Առաջին խմբի հաշմանդամ ճանաչված անձի դեպքում սույն կարգի 7-րդ կետի 

2-րդ ենթակետում նշված փաստաթղթերը կարող է ներկայացնել նաև այլ անձ։ Այս 

դեպքում դիմող անձը ներկայացնում է նաև իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և 

պատճենը։ 

10. Սույն կարգի 8-րդ կետում նշված դեպքում դիմող անձը ներկայացնում է նաև 

իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և պատճենը, «Արցախբանկ» ՓԲԸ-ում իր անվամբ 

բացված բանկային հաշվի մասին տեղեկանքը կամ վճարային քարտի տրամադրման և 

սպասարկման պայմանագիրն ու պատճենը, 14 տարին չլրացած անչափահաս կամ 

անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ անձի օրինական ներկայացուցիչը 

հանդիսանալու փաստը հավաստող փաստաթուղթը և պատճենը։ 

11. Դիմումը և անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերն ընդունելու ժամանակ 

տարածքային բաժնի մասնագետը՝  

1) դիմումով լրացված տվյալները համեմատում է անձը հաստատող 

փաստաթղթի և ներկայացված մյուս փաստաթղթերի բնօրինակների տվյալների հետ. 

2) փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է դրանց պատճենների հետ՝ 

առանց դրանց տեքստերը վնասելու, պատճենների բոլոր էջերի վրա կատարում է 

«Համապատասխանում է բնօրինակին» գրառումը և ստորագրում. 

3) դիմողին վերադարձնում է ներկայացված փաստաթղթերի (բացառությամբ՝ 

դիմումի, հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքի և 

«Արցախբանկ» ՓԲԸ-ում բացված բանկային հաշվի մասին տեղեկանքի) բնօրինակները 
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և տալիս ստորագրված ծանուցում՝ նշելով դիմումն ու անհրաժեշտ բոլոր 

փաստաթղթերը ստանալու օրը, ամիսը և տարին։ 

12. Տարածքային բաժինը (բացառությամբ՝ կենտրոնական բաժնի) դիմումը և 

անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերն ընդունելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում դրանք ուղարկում է կենտրոնական բաժին՝ կից գրության մեջ նշելով 

դրանք ներկայացվելու օրը, ամիսը և տարին։ 

13. Աջակցությունը նշանակելու համար անձը կարող է դիմել առանց 

ժամկետային սահմանափակման։ 

14. Մահացած անձի ընտանիքի անդամին աջակցությունը նշանակվում է՝ 

անկախ մահանալու կամ հուղարկավորվելու վայրից։ 

15. Աջակցությունը նշանակվում է, եթե տվյալ մահացած կամ անհայտ կորած 

անձի ընտանիքին կամ հաշմանդամ ճանաչված անձին Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1924-Լ 

որոշմամբ հաստատված միջոցառման շրջանակներում միանվագ դրամական 

օգնություն չի վճարվել: 

16. Կենտրոնական բաժինը դիմումը և անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերն 

ստանալուց (ընդունելուց) հետո երկամսյա ժամկետում ստուգում է աջակցություն 

նշանակելու հիմքերը (այդ թվում՝ մահացած, անհայտ կորած, վնասվածք կամ խեղում 

ստացած անձի տվյալները համադրում է Արցախի Հանրապետության գլխավոր 

դատախազությունից և Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեից ստացված 

ցուցակներում ներառված անձանց տվյալների, իսկ վնասվածք կամ խեղում ստացած 

անձի տվյալները՝ նաև կենսաթոշակառուների հաշվառման էլեկտրոնային 

շտեմարանի տվյալների հետ) և ընդունում աջակցություն նշանակելու կամ 

աջակցություն նշանակելը մերժելու մասին որոշում: 

17. Աջակցություն նշանակելու կամ աջակցություն նշանակելը մերժելու 

որոշումը ձևակերպվում է կենտրոնական բաժնի պետի կարգադրությամբ։ 

18. Աջակցություն նշանակելը մերժվում է, եթե. 

1) ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն կարգի 

պահանջներին. 

2) մահացած, անհայտ կորած, վնասվածք կամ խեղում ստացած անձի 

տվյալները ներառված չեն Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունից 

և Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեից ստացված ցուցակներում. 

3) անձն առաջին անգամ հաշմանդամ է ճանաչվել սադրիչ գործողության օրվան 

հաջորդող մեկ տարուց հետո կամ հաշմանդամ է ճանաչվել սադրիչ գործողության 

օրվան հաջորդող մեկ տարվա ընթացքում, սակայն հաշմանդամությունը 

պայմանավորված չի եղել սադրիչ գործողության հետևանքով ստացած վնասվածքով 

կամ խեղմամբ. 

4) սադրիչ գործողության հետևանքով վնասվածք կամ խեղում ստացած անձը 

մինչև սադրիչ գործողության օրն ունեցել է հաշմանդամության խումբ և սադրիչ 

գործողությունից հետո մեկ տարվա ընթացքում նրա հաշմանդամության խումբը չի 

փոխվել կամ սադրիչ գործողությունից հետո մեկ տարվա ընթացքում ստացած նոր 

խումբը պայմանավորված չի եղել սադրիչ գործողության հետևանքով ստացած 

վնասվածքով կամ խեղմամբ. 

5) տվյալ մահացած կամ անհայտ կորած անձի ընտանիքին կամ հաշմանդամ 

ճանաչված անձին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի 

դեկտեմբերի 3-ի N 1924-Լ որոշմամբ հաստատված միջոցառման շրջանակներում 

վճարվել է միանվագ դրամական օգնություն. 

6) սադրիչ գործողության հետևանքով վնասվածք կամ խեղում ստացած անձը 

մահացել է սադրիչ գործողության օրվան հաջորդող մեկ տարի հետո կամ սադրիչ 

գործողության օրվան հաջորդող մեկ տարվա ընթացքում, սակայն սադրիչ գործողու-

թյունների հետևանքով ստացած վնասվածքով կամ խեղմամբ չպայմանավորված։ 
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19. Աջակցություն նշանակելը մերժելու մասին կենտրոնական բաժնի որոշումը 

կարող է բողոքարկվել վերադասության և (կամ) դատական կարգով։ 

20. Աջակցություն նշանակելը մերժելու դեպքում կենտրոնական բաժինը հինգ 

աշխատանքային օրվա ընթացքում դրա մասին գրավոր տեղեկացնում է դիմում 

ներկայացրած անձին՝ նշելով մերժելու պատճառները և որոշումը բողոքարկելու 

կարգը։ 

21. Աջակցությունը վճարվում է անկանխիկ եղանակով՝ «Արցախբանկ»   ՓԲԸ-

ում բացված հաշվին փոխանցելու միջոցով՝ 

1) 2022 թվականի ընթացքում կենտրոնական բաժնի կողմից աջակցություն 

նշանակելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում՝  

ա. որոշման ընդունման ամսվան հաջորդող ամսվա ընթացքում, եթե անձը 

սադրիչ գործողության հետևանքով մահացել, անհայտ կորել կամ հաշմանդամ է 

ճանաչվել մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը,  

բ. 2023 թվականի փետրվար ամսվա ընթացքում, եթե անձը սադրիչ 

գործողության հետևանքով մահացել, անհայտ կորել կամ հաշմանդամ է ճանաչվել 2020 

թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո. 

2) 2023 թվականի հունվարի 1-ից հետո կենտրոնական բաժնի կողմից 

աջակցություն նշանակելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում՝ որոշման ընդունման 

ամսվան հաջորդող ամսվա ընթացքում:  

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                          Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

24 մայիսի 2022թ.                                                   N 573-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

թվականի հուլիսի 31-ի N 378 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Դաշուշենի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն 

հանդիսացող՝ անտառային նպատակային նշանակության 0,1 հեկտար 

անտառը 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

24 մայիսի 2022թ.                                                   N 574-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. Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչական 

սահմաններում` Նաբերեժնայա 3-րդ նրբանցք թիվ 18 հասցեում գտնվող, քա-

ղաքացու սեփականություն հանդիսացող՝ արդյունաբերության, ընդերքօգտա-

գործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության 0,0448 հեկտար 

արդյունաբերական օբյեկտների հողերը, համաձայն հավելվածի, փոխադրել 

բնակավայրերի նպատակային նշանակության` բնակելի  կառուցապատման 

հողերի:    

2. Առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել հողամա-

սի 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

24 մայիսի 2022թ.                                                   N 575-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 քաղաքացու սեփականություն 

հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,12 

հեկտար վարելահողը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային 

նշանակության՝ բնակելի կառուցապատման հողերի: 

2. Առաջարկել Քռասնիի գյուղական համայնքի ղեկավարին՝ ապահովել 

հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա 

կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի 

նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային 

արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը:  

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

24 մայիսի 2022թ.                                                   N 576-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 քաղաքացու սեփականություն 

հանդիսացող՝ գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,06 

հեկտար վարելահողը փոխադրել բնակավայրերի նպատակային 

նշանակության՝ բնակելի կառուցապատման հողերի: 

2. Առաջարկել Քռասնիի գյուղական համայնքի ղեկավարին՝ ապահովել 

հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա 

կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի 

նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային 

արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը:  

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

24 մայիսի 2022թ.                                                   N 577-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. Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչական 

սահմաններում` նախկին Խնածախ գյուղում գտնվող, քաղաքացու սեփակա-

նություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 

0,318454 հեկտար վարելահողը, համաձայն հավելվածի, փոխադրել բնակա-

վայրերի նպատակային նշանակության` բնակելի կառուցապատման հողերի:    

2. Առաջարկել Ստեփանակերտի քաղաքապետին՝ ապահովել 

հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման պահին առկա 

կադաստրային արժեքների տարբերության գանձումը, եթե հողամասի 

նպատակային նշանակության փոփոխումից հետո դրա կադաստրային 

արժեքն ավելի բարձր է, քան մինչև փոփոխումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

24 մայիսի 2022թ.                                                   N 578-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

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

թվականի հուլիսի 31-ի N 384 որոշմամբ հաստատված` Արցախի 

Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Քռասնիի գյուղական համայնքի 

հողերի օգտագործման ժամանակավոր սխեմայում, համաձայն հավելվածի, 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող պետական սեփականություն 

հանդիսացող՝ անտառային նպատակային նշանակության 0,145 հեկտար 

անտառը 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 մայիսի 2022թ.                                                   N 579-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 1-Ի N 152-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 

մարտի 1-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններում Արցախի Հանրապետությանը 

հատկացված տեղերով            2020-2021 և 2021-2022  ուսումնական տարիների  

բակալավրի ընդունելության մրցույթների արդյունքներով ընդունված և 

Արցախի Հանրապետությունում բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների բակալավրիատի և միջին մասնագիտական 

ուսումնական հաստատությունների վճարովի համակարգում սովորող 

ուսանողների ուսման վարձի պետական բյուջեից փոխհատուցման կարգը 

հաստատելու մասին» N 152-Ն որոշման մեջ (այսուհետ՝ որոշում) կատարել 

հետևյալ  լրացումները և փոփոխությունները՝ 

1) որոշման և որոշմամբ հաստատված հավելվածի վերնագրերում 

«ընդունված» բառից հետո լրացնել «, Հայաստանի Հանրապետության պետա-

կան և ոչ պետական բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունների» բառերը. 

2) որոշմամբ հաստատված հավելվածի 4-րդ կետում՝  

ա․ 1-ին ենթակետի «զ» պարբերությունն ուժը կորցրած ճանաչել, 

բ․ 2-րդ ենթակետի «զ» պարբերությունից հետո լրացնել նոր 4.1-ին կետ՝ 

«4.1. Փոխհատուցում տրվում է 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին 

Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական 

գործողությունների հետևանքով տեղահանված, Արցախի Հանրապետության 

հաշվառում ունեցող՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական և ոչ 

պետական բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունների առկա ուսուցման համակարգում սովորողներին՝ 

ուսման վարձավճարի 50%-ի չափով։». 

3) որոշմամբ հաստատված հավելվածի 5-րդ կետում՝ 

ա. 1-ին ենթակետի «ժ» պարբերությունը շարադրել նոր 

խմբագրությամբ. 

«ժ. պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատու-

թյունների բակալավրիատի առկա ուսուցման համակարգում սովորող՝ 

զոհված զինծառայողների ծնողներին, հեռակա ուսուցման համակարգում 

սովորող՝ զոհված զինծառայողների այրիներին, զավակներին և ծնողներին, 

Արցախյան պատերազմների 1-ին, 2-րդ և 3-րդ խմբի հաշմանդամ 

ուսանողներին, Արցախյան պատերազմների 1-ին խմբի հաշմանդամների 
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զավակ-ուսանողներին, երկկողմանի ծնողազուրկ ուսանողներին՝ 100%-ի 

չափով։», 

բ․ 2-րդ ենթակետի «ժ» պարբերությունից հետո լրացնել նոր 5.1-ին կետ՝ 

«5.1. Փոխհատուցում տրվում է Արցախի Հանրապետության 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրիատի առկա և 

հեռակա ուսուցման համակարգերում սովորող այն ուսանողներին, ովքեր 

2020-2021 ուսումնական տարում ժամկետային զինծառայության 

զորակոչվելու պատճառով գտնվել են ակադեմիական արձակուրդում, 

ուսումնառությունից մեկ կիսամյակ բացակայելու դեպքում փոխհատուցում 

տրվում է մեկ կիսամյակի վարձավճարի չափով, իսկ ուսումնառությունից 

երկու կիսամյակ բացակայելու դեպքում՝ 2021-2022 ուսումնական տարվա 

հասանելիք վարձավճարի չափով։».  

4) որոշմամբ հաստատված հավելվածի 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «ը» 

պարբերությունից  հետո լրացնել  նոր 6.1-ին կետ՝  

«6.1. 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության 

դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով 

տեղահանված Արցախի Հանրապետության բռնազավթված բնակավայրերում 

չհաշվառված ուսանողները ևս կարող են օգտվել փոխհատուցման 

իրավունքից՝ եթե հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության  

կառավարության 2020 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1820-Լ որոշման 

շահառուներ:»:  

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 մայիսի 2022թ.                                                   N 580-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 28-Ի N 288 ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 

26-Ի  N 319 ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

հոդվածը՝  Արցախի  Հանրապետության  կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.  
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի 

հունիսի 28-ի «Զբոսավարի և ուղեկցորդի գործունեության լիցենզավորման կարգը և 

լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» N 288 որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ 

կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝ 

1) որոշման նախաբանից «օրենքի» բառից առաջ հանել «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության» բառերը. 

2) որոշմամբ հաստատված՝ 

ա. թիվ 1 հավելվածի 3-րդ և 8-րդ կետերում «էկոնոմիկայի և գյուղատնտե-

սության» բառերը փոխարինել «կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի» 

բառերով, 

բ. թիվ 2 հավելվածում «ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ» և 

«էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության» բառերը փոխարինել համապատասխանաբար 

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ» և «կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի» բառերով: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի 

հուլիսի 26-ի «Հյուրանոցային ծառայություններ մատուցելու կարգն ու պայմանները 

սահմանելու, հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման կարգերը և 

որակավորման ընթացակարգը հաստատելու մասին» N 319 որոշման (այսուհետ՝ 

որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝ 

1) որոշման նախաբանից «օրենքի» բառից առաջ հանել «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության» բառերը. 

2) որոշմամբ հաստատված՝ 

ա. թիվ 1 հավելվածի 3-րդ կետում «էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության» 

բառերը փոխարինել «կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի» բառերով, 

բ. թիվ 11 հավելվածում «ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ» բառե-

րը փոխարինել «ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ» բառերով: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից։ 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

24 մայիսի 2022թ.                                                   N 581-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 28-Ի N 289 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝  Արցախի  Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.  
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 

թվականի հունիսի 28-ի «Լիազոր մարմին ճանաչելու մասին» N 289 որոշման 

(այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝ 

1) որոշման 1-ին և 2-րդ պարբերություններում «օրենքի» բառից առաջ 

հանել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը. 

2) «էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության նախարարությունը» բառերը 

փոխարինել «կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի» 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 

26 մայիսի 2022թ.                                                   N 594-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 943-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ  

ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

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

նոյեմբերի 14-ի «Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ինֆորմացիոն 

կենտրոնի օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանը ձևավորելու և 

տեղեկություններ տրամադրելու կարգը սահմանելու ու Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունվարի 26-ի N 37 

որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 943-Ն որոշման հավելվածի 37-

րդ կետը «ընդունելու դեպքերում,» բառերից հետո լրացնել «Արցախի 

Հանրապետության ոստիկանությանը՝ քաղաքացիներին քաղաքացիական 

զենք ձեռք բերելու թույլտվություն տալու դեպքերում,» 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 

26 մայիսի 2022թ.                                                   N 598-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

(ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2022-2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) 

և միջին մասնագիտական կրթության մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին 

մասը՝  Արցախի  Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 
1. Հաստատել Արցախի Հանրապետության նախնական մասնագիտա-

կան (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստա-

տությունների 2022-2023 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների 

ցանկը` 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 մայիսի 26-ի N 598-Ն որոշման 

 

 Ց Ա Ն Կ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

(ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2022-2023 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

 

1. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ԹԱՄԱՐԱ ՔԱՄԱԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

 

Դասիչը Մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը 

0912 Բժշկություն 

0912.01.5 Բուժական գործ (հիմնական կրթության հիմքով) 

0912.02.5 Մանկաբարձական գործ (հիմնական կրթության հիմքով) 

0913 Քույրական գործ 

0913.02.5 Քույրական գործ (հիմնական և միջնակարգ կրթության հիմքով) 

0916 Դեղագործություն 

0916.01.5 Դեղագործություն (միջնակարգ կրթության հիմքով) 

 
2. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ  

ՔՈԼԵՋ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

 

Դասիչը Մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը 

0215 Երաժշտություն և կատարողական արվեստ 

0215.01.5 Երգեցողություն (հիմնական և միջնակարգ կրթության հիմքով) 

0215.02.5 Երգչախմբավարություն (հիմնական և միջնակարգ կրթության հիմքով) 

0215.03.5 Երաժշտության տեսություն (հիմնական և միջնակարգ կրթության հիմքով) 

0215.04.5 Էստրադային արվեստ (հիմնական և միջնակարգ կրթության հիմքով) 

0215.06.5 Գործիքային կատարողական արվեստ (ըստ գործիքների տեսակների) 

(հիմնական և միջնակարգ կրթության հիմքով) 

 
3. ՇՈՒՇԻԻ ԱՐՍԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ 

3.1. ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ 

 

Դասիչը Մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը 

0212 Նորաձևություն, ներքին հարդարման և արտադրական դիզայն 

0212.01.5  Դիզայն (հիմնական կրթության հիմքով) 

0212.02.5 Հագուստի մոդելավորում և նախագծում (հիմնական կրթության հիմքով) 

0214 Կիրառական արվեստ 

0214.01.5 Զարդակիրառական արվեստ և ժողովրդական արհեստներ (հիմնական 

կրթության հիմքով) 

 
3.2.  ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ 

 

Դասիչը Մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը 

0322 Գրադարանավարություն, տեղեկատվություն և արխիվավարություն 

0322.02.5 Գրադարանային գործ (միջնակարգ կրթության հիմքով) 
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4. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՊԱՐԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ 

(ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

 

Դասիչը Մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը 

0215 Երաժշտություն և կատարողական արվեստ 

0215.05.5 Պարարվեստ (հիմնական կրթության հիմքով) 

 
5. «ԱՆՏՈՆԻԱ ԱՐՍԼԱՆ ՀԱՅ-ԻՏԱԼԱԿԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

(ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

 
6. ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ Վ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ  

ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

 

Դասիչը Մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը 

0611 Ինֆորմատիկա 

0611.01.4 Համակարգիչների շահագործում (հիմնական կրթության հիմքով) 

0714 Էլեկտրոնիկա և ավտոմատացում 

0714.02.4 Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների 

տեխնիկական շահագործում (հիմնական կրթության հիմքով) 

0715 Մետալուրգիա և մեքենաշինություն 

0715.03.4 Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա (հիմնական կրթության 

հիմքով) 

0723 Տեքստիլ արդյունաբերություն 

0723.03.4 Կարի արտադրության տեխնոլոգիա (հիմնական և միջնակարգ 

կրթության հիմքով) 

1012 Վարսահարդարում և խնամք 

1012.01.4 Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում (հիմնական 

կրթության հիմքով) 

1041 Տրանսպորտային ծառայություններ 

1041.02.4 Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում ըստ 

տեսակների (հիմնական կրթության հիմքով) 

Դասիչը Մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը 

0214             Կիրառական արվեստ 

0214.03.4 Փայտագործություն (հիմնական և միջնակարգ կրթության հիմքով) 

0415            Գործավարություն 

0415.01.4 Գործավարություն (միջնակարգ կրթության հիմքով) 

0714            Էլեկտրոնիկա և ավտոմատացում 

0714.11.4 Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և 

նորոգում (հիմնական կրթության հիմքով) 

0723           Տեքստիլ արդյունաբերություն 

0723.03.4 Կարի արտադրության տեխնոլոգիա (հիմնական և միջնակարգ 

կրթության հիմքով) 

1012           Վարսահարդարում և խնամք 

1012.01.4 Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում (հիմնական 

կրթության հիմքով) 

1013           Հյուրանոցային և ռեստորանային սպասարկում 

1013.03.4 Խոհարարական գործ (հիմնական կրթության հիմքով) 

1041           Տրանսպորտային ծառայություններ 

1041.02.4 Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ 

տեսակների) (հիմնական կրթության հիմքով) 
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1041.03.4 Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում 

(հիմնական կրթության հիմքով) 

 
7. «ԵԶՆԻԿ ՄՈԶՅԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ» 

 ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) 

 

Դասիչը Մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը 

0713 Էներգետիկա և էլեկտրատեխնիկա 

0713.02.4 Էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում (հիմնական 

կրթության հիմքով) 

0713.06.4 Ջերմաէներգետիկ սարքվորումների և ջերմային ցանցերի 

տեխնիկական շահագործում (հիմնական կրթության հիմքով) 

0715 Մետալուրգիա և մեքենաշինություն 

0715.03.4 Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա (հիմնական կրթության 

հիմքով) 

0732 Շենքերի և քաղաքային ճարտարագիտություն 

0732.01.4 Վերանորոգման աշխատանքների իրականացում (հիմնական 

կրթության հիմքով) 

0732.04.4 Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում 

(հիմնական կրթության հիմքով) 

0732.06.4 Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական 

աշխատանքներ (հիմնական կրթության հիմքով) 

1013 Հյուրանոցային և ռեստորանային սպասարկում 

1013.03.4 Խոհարարական գործ (հիմնական կրթության հիմքով) 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

26 մայիսի 2022թ.                                                   N 599-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ, 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ, ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԲՆԱԿՉԻ 

ՄԱՀԻՑ ՀԵՏՈ ՆՐԱ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՌԵԺԻՄԻ 

ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ, ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԼԻԱԶՈՐ ՄԱՐՄԻՆ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով  «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» օրենքի 

4-րդ, 5-րդ և 9-րդ հոդվածների պահանջները` Արցախի Հանրապետության 

կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է. 

1. Սահմանել, որ` 

1) բնակչության կենտրոնական ռեգիստրը վարող և կենտրոնական 

ռեգիստրի տեղական բաժանմունքների (այսուհետ՝ տեղական ռեգիստրներ) 

աշխատանքները համակարգող Արցախի Հանրապետության կառավարու-

թյան կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմինն Արցախի 

Հանրապետության ոստիկանությունն է (այսուհետ՝ լիազորված մարմին). 

2) լիազորված մարմինը բնակչության կենտրոնական ռեգիստրը վարում 

և տեղական ռեգիստրների աշխատանքը համակարգում է իր 

ստորաբաժանումների միջոցով: 

2. Սահմանել` 

1) բնակչության պետական ռեգիստրում բնակչության հաշվառման 

կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) բնակչության պետական ռեգիստրում անձնական տվյալների 

փոփոխության և լրացման կարգը` համաձայն N 2 հավելվածի. 

3) բնակչության պետական ռեգիստրում բնակչության հաշվառման 

համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը` համաձայն N 3 հավելվածի. 

4) բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված բնակչի  մահից 

հետո նրա անձնական հաշվառման տվյալների իրավական ռեժիմի փոփոխ-

ման կարգը` համաձայն N 4 հավելվածի: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

 



60 

 

Հավելված N 1    

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի մայիսի 26-ի N 599-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Արցախի Հանրապետության բնակչության ըստ բնակության վայրի 

հաշվառումն իրականացվում է բնակչության կենտրոնական ռեգիստրի և 

կենտրոնական ռեգիստրների տեղական բաժանմունքների (այսուհետ՝ տեղական 

ռեգիստրներ) միջոցով, որոնք մշակում ու համակարգում են անձանց անձնական 

հաշվառման տվյալները: 

Անձանց անձնական հաշվառման տվյալները նյութական կրիչի վրա գրավոր 

կամ այլ կերպ ամրագրված ըստ բնակության վայրի ֆիզիկական անձի հաշվառման 

մասին տվյալներն են: 

2. Արցախի Հանրապետության բնակիչը բնակչության պետական ռեգիստրում 

(այսուհետ` ռեգիստր) հաշվառվելու համար «Բնակչության պետական ռեգիստրի 

մասին» օրենքով նախատեսված իր մշտական բնակության վայրի (կացարանի) հասցեն 

տրամադրում է տեղական ռեգիստրին՝ ներկայացնելով սահմանված ձևի դիմում, անձը 

հաստատող և տվյալ վայրում բնակվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր: 

Բնակչի մշտական բնակության վայր է համարվում այն վայրը (կացարանը), 

որտեղ բնակիչն ունի բնակվելու իրավունք, որը հայտարարում է որպես իր մշտական 

բնակության վայր (կացարան): 

3. Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերած, Արցախի 

Հանրապետությունում մշտական բնակության վայր չունեցող և մշտապես կամ 

առավելապես օտարերկրյա պետությունում բնակվող անձը Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացու անձնագրով փաստաթղթավորվելիս` բնակչության 

պետական ռեգիստրում հաշվառվում է օտարերկրյա պետությունում իր բնակության 

վայրի հասցեով: 

4. Արցախի Հանրապետությունում ծնվող Արցախի Հանրապետության բնակչի 

բնակության վայր կամ կացարան է համարվում այն վայրը, որտեղ հաշվառված են նրա 

ծնողները (ծնողը): 

5. Եթե սույն կարգի 4-րդ կետում նշված անձի ծնողները հաշվառված են տարբեր 

հասցեներում, ապա երեխայի ծնունդը գրանցելու ժամանակ ծնողներից մեկը դիմում է 

երեխայի ծնունդը գրանցող պետական մարմին՝ ծնողներից որևէ մեկի հաշվառման 

հասցեում երեխային հաշվառելու համար: 

6. Բնակության վայրի հասցեում փոփոխություն լինելու դեպքում (բնակարանի 

կամ տան համարի փոփոխություն, փողոցի, թաղամասի, համայնքի, բնակավայրի 

անվանափոխում և այլն) Արցախի Հանրապետության բնակիչը հաշվառման մասին 

նոր դիմում չի ներկայացնում: 

 

2. ՉՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ՌԵԳԻՍՏՐԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

  

7. Չհաշվառված անձը բնակության վայրի տեղական ռեգիստրին դիմում է 

ներկայացնում հետևյալ ժամկետներում` նշելով բնակության վայրի հասցեն` 

1) Արցախի Հանրապետությունից դուրս ծնված, ծնված օրվանից Արցախի 

Հանրապետության տարածքից դուրս բնակվող Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացին, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության տարածքից դուրս բնակվող` 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձը` Արցախի 

Հանրապետությունում բնակություն հաստատելուց հետո 15-օրյա ժամկետում. 
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2) Արցախի Հանրապետությունում կացության կարգավիճակ ստացած, ինչպես 

նաև Արցախի Հանրապետությունում փախստականի կարգավիճակ, ժամանակավոր 

ապաստան և քաղաքական ապաստան ստացած անձը` համապատասխան 

կարգավիճակ ստանալուց հետո 15-օրյա ժամկետում. 

3) Արցախի Հանրապետության տարածքից դուրս բնակվող Արցախի 

Հանրապետության երկքաղաքացին՝ Արցախի Հանրապետությունում բնակություն 

հաստատելուց հետո 15-օրյա ժամկետում: 

 

3. ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԻ ՀԱՍՑԵՆ ՓՈԽԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԻՑ 

ՀԱՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔԵՐԸ, ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ՌԵԳԻՍՏՐԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

  

8. Ռեգիստրում անձի մշտական բնակության վայրի (կացարանի) հասցեն 

փոխվում է` 

1) բնակչի կողմից բնակության վայրը փոխելիս. 

2) Արցախի Հանրապետության տարածքից դուրս 183 օրվանից ավելի 

ժամկետով բնակվելու նպատակով հյուպատոսական հաշվառման կանգնելու կամ 

ռեգիստր վարող լիազոր մարմին օտարերկրյա պետությունում մշտապես կամ 

առավելապես բնակվելը հաստատող համապատասխան փաստաթղթեր (անձնագիր 

կամ օտարերկրյա պետությունում օրինական բնակությունը հավաստող այլ 

փաստաթուղթ և դրանց` օրենքով սահմանված կարգով կատարված 

թարգմանությունները) ներկայացնելու դեպքում. 

3) զինծառայության զորակոչվելիս. 

4) ազատազրկման դատապարտվելու կապակցությամբ` պատիժը 

քրեակատարողական հիմնարկում կրելիս: 

9. Անձը հանվում է հաշվառումից` 

1) սեփականատիրոջ կամ համասեփականատերերից մեկի դիմումի կամ 

դատարանի վճռի հիման վրա. 

2) անձի մահվան կամ դատարանի որոշմամբ մահացած ճանաչվելու դեպքում. 

3) Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող անձի մշտական 

բնակության նպատակով Արցախի Հանրապետությունից մեկնելու դեպքում` դրա 

մասին իր հաշվառման վայրի տեղական ռեգիստրին գրավոր տեղեկացնելու դեպքում. 

4) Արցախի Հանրապետությունում կացության կարգավիճակի 

վավերականության ժամկետը լրանալու դեպքում. 

5) Արցախի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու դեպքում: 

10. Մշտական բնակության վայրը (կացարանը) փոխելիս` քաղաքացին դիմում է 

նոր բնակության վայրի տեղական ռեգիստրին` նոր բնակության վայրում հաշվառվելու 

համար: 

11. Կենտրոնական ռեգիստրը Արցախի Հանրապետության տարածքից դուրս 

183 օրվանից ավելի ժամկետով բնակվելու նպատակով հյուպատոսական հաշվառման 

կանգնած Արցախի  Հանրապետության քաղաքացիների տվյալներն ստանալուց հետո 3 

աշխատանքային օրվա ընթացքում անձին հանում է հաշվառումից` տեղական 

ռեգիստրում պահպանելով նրա անձնական հաշվառման տվյալները` միաժամանակ 

հաշվառելով օտարերկրյա պետությունում հյուպատոսական հաշվառման հասցեով:  

Սույն կետում նշված կարգով զինապարտ քաղաքացին օտարերկրյա 

պետությունում մշտական բնակության վայրի հասցեով հաշվառվում է զինապարտ 

քաղաքացու անձնական հաշվառման քարտում տարածքային զինկոմիսարիատի 

կողմից համապատասխան նշում կատարելուց և քարտը տեղական ռեգիստրում 

ստանալուց հետո` 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

12. Բնակիչը զբաղեցրած բնակելի տարածությունն օգտագործելու իրավունքը 

կորցնելուց հետո 7-օրյա ժամկետում համապատասխան տեղական ռեգիստրին 

գրավոր տեղեկացնում է իր նոր բնակության վայրի հասցեն: 
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13. Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչված անձանց փաստացի 

բնակության և հաշվառման հասցեի վերաբերյալ տեղեկատվությունը զորամասի 

հրամանատարը 7-օրյա ժամկետում ներկայացնում է զորամասի գտնվելու վայրի 

տեղական ռեգիստր: 

14. Ազատազրկման դատապարտված անձանց փաստացի բնակության և 

հաշվառման հասցեի վերաբերյալ տեղեկատվությունը պատիժն իրականացնող 

մարմնի ղեկավարը 7-օրյա ժամկետում ներկայացնում է հիմնարկի գտնվելու վայրի 

տեղական ռեգիստր: 

15. Բնակելի տարածության սեփականատիրոջ դիմումի հիման վրա տվյալ 

բնակելի տարածության նկատմամբ օգտագործման իրավունք չունեցող անձին 

հաշվառումից հանելու համար տեղական ռեգիստրն Արցախի Հանրապետության 

կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի տեղեկատվական բազայից 

էլեկտրոնային եղանակով պարզում է տվյալ բնակելի տարածության նկատմամբ 

սեփականության, ինչպես նաև օգտագործման իրավունք ունեցող անձանց ցանկը: Եթե 

դիմումում նշված անձը տվյալ բնակելի տարածության նկատմամբ չունի 

սեփականության կամ օգտագործման իրավունք, ապա հաշվառումից հանվում է: 

Հաշվառումից հանելուց հետո տեղական ռեգիստրը 3 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում ծանուցում է հաշվառումից հանված անձին` ծանուցման մեջ նշելով 

հաշվառումից հանելու ժամկետը, իրավական հիմքը, ինչպես նաև «Բնակչության 

պետական ռեգիստրի մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 

մշտական բնակության վայրը (կացարանը) փոխելիս նոր կացարանի տեղական 

ռեգիստրին գրավոր տեղեկացնելու պարտականության և պարտականությունը 

չկատարելու դեպքում օրենքով սահմանված պատասխանատվության մասին: 

Հաշվառումից հանելու վերաբերյալ դիմումը ստանալուց հետո 3 

աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղական ռեգիստրը դիմումում նշված` տվյալ 

բնակելի տարածության նկատմամբ սեփականության կամ օգտագործման իրավունք 

չունեցող անձին հանում է հաշվառումից կամ նույն ժամկետում գրավոր մերժում է 

դիմումատուին, եթե դիմումում նշված անձը տվյալ բնակելի տարածության նկատմամբ 

ունի սեփականության կամ օգտագործման իրավունք կամ դիմումատուն չունի տվյալ 

բնակելի տարածության նկատմամբ սեփականության իրավունք: 

Սույն կետով սահմանված հիմքով զինապարտ քաղաքացուն հաշվառումից 

հանելու դեպքում տեղական ռեգիստրը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում 

տեղեկատվություն է ուղարկում տարածքային զինկոմիսարիատ: 

Մինչև տեղական ռեգիստրը Արցախի Հանրապետության կադաստրի և 

պետական գույքի կառավարման կոմիտեի տեղեկատվական բազայի հետ 

էլեկտրոնային կապով ապահովելը, բնակելի տարածության նկատմամբ 

սեփականության, ինչպես նաև օգտագործման իրավունք ունեցող անձանց պարզելու 

նպատակով տեղական ռեգիստրը դիմումն ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում գրավոր հարցում է ուղարկում Արցախի Հանրապետության կադաստրի և 

պետական գույքի կառավարման կոմիտե: 

Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի կառավարման 

կոմիտեն սույն կետի չորրորդ պարբերությունով նախատեսված գրավոր հարցմանը 

պատասխանում է այն ստանալուց հետո 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե 

դիմումում նշված անձը տվյալ բնակելի տարածության նկատմամբ չունի 

սեփականության կամ օգտագործման իրավունք, ապա հաշվառումից հանվում է 

Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեից 

գրավոր պատասխանն ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե 

դիմումում նշված անձը տվյալ բնակելի տարածության նկատմամբ ունի 

սեփականության կամ օգտագործման իրավունք կամ դիմումատուն չունի տվյալ 

բնակելի տարածության նկատմամբ սեփականության իրավունք, ապա տեղական 

ռեգիստրը գրավոր մերժում է դիմումատուին` Արցախի Հանրապետության կադաստրի 

և պետական գույքի կառավարման կոմիտեից գրավոր պատասխանն ստանալուց հետո 
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3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Տեղական ռեգիստրը հաշվառումից հանված 

անձին ծանուցում է սույն կետով սահմանված կարգով և ժամկետում: 

 

4. ԴԻՄՈՒՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

  

16. Չհաշվառված անձանց կողմից ռեգիստրում հաշվառման կանգնելու մասին 

դիմումի, ինչպես նաև բնակության նոր վայրում հաշվառման մասին դիմումների ձևերը 

հաստատում է Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունը (այսուհետ` լիազորված 

մարմին): 

17. Մինչև 16 տարեկան քաղաքացու դիմումն ստորագրում է նրա ծնողը 

(որդեգրողը) կամ օրինական ներկայացուցիչը (խնամակալը, հոգաբարձուն): 

Խնամակալական կազմակերպության խնամքի ներքո գտնվող` մինչև 16 տարեկան 

քաղաքացու դիմումն ստորագրում է խնամակալական կազմակերպության տնօրենը 

կամ նրա կողմից լիազորված անձը: Դատարանի վճռով անգործունակ կամ 

սահմանափակ գործունակ ճանաչված քաղաքացու դիմումն ստորագրում է նրա 

խնամակալը կամ հոգաբարձուն: 

18. Բնակիչը ռեգիստրում հաշվառման մասին դիմումի հետ միասին 

ներկայացնում է Արցախի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մայիսի 

26-ի «Բնակչության պետական ռեգիստրում բնակչության հաշվառման, անձնական 

տվյալների փոփոխության և լրացման, հաշվառված բնակչի մահից հետո նրա 

անձնական հաշվառման տվյալների իրավական ռեժիմի փոփոխման կարգերը, 

բնակչության պետական ռեգիստրում բնակչության հաշվառման համար անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի ցանկը սահմանելու և լիազոր մարմին ճանաչելու» N 599-Ն որոշման N 

3 հավելվածով սահմանված փաստաթղթերը: 

 

5. ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

  

19. Չհաշվառված, ինչպես նաև մշտական բնակության նոր վայրում 

(կացարանում) հաշվառվող անձանց անձնական տվյալները բնակչության պետական 

ռեգիստր մուտքագրվում են դիմումն ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում, իսկ բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառման մասին տեղեկանքը 

տրամադրվում է դիմումն ստանալուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, 

եթե պահպանվել են դիմումին ներկայացվող պահանջները, և ամբողջական է 

պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը: 

20. Եթե դիմումին կից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ, 

ապա դիմումն ընդունվում է, և դիմումատուին առաջարկվում է 30-օրյա ժամկետում 

համալրել այդ ցանկը: Սույն կետով սահմանված ժամկետում փաստաթղթերի ցանկը 

համալրելուց հետո անձանց անձնական տվյալները բնակչության պետական ռեգիստր 

մուտքագրվում են 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

21. Անձի կողմից փաստաթղթերը 30-օրյա ժամկետում ամբողջական 

չներկայացվելու դեպքում դիմումը թողնվում է անհետևանք: 

22. Չհաշվառված, ինչպես նաև մշտական բնակության նոր վայրում 

(կացարանում) հաշվառվող անձանց անձնական տվյալների մուտքագրման մերժման 

հիմքերը պարզվում են դիմումը մուտքագրվելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում, իսկ բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառման մասին տեղեկանքի 

տրամադրման մերժման հիմքերը` դիմումը մուտքագրվելուց հետո մեկ 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

23. Բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառման մասին տեղեկանքի 

տրամադրումը մերժվում է, եթե` 

1) օրենքով նախատեսված դեպքերում անձը չի վճարել պետական տուրքը. 

2) դիմումատուն չի ներկայացրել անձը հաստատող փաստաթուղթ: 
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24. Չհաշվառված, ինչպես նաև մշտական բնակության նոր վայրում 

(կացարանում) հաշվառվող անձանց անձնական տվյալների մուտքագրման կամ 

բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառման մասին տեղեկանքի տրամադրման 

մերժումը կատարվում է գրավոր` մերժման հիմքերը պարզվելուց հետո հաջորդ 

աշխատանքային օրը: 

25. Բնակչության պետական ռեգիստրում անձանց հաշվառման մասին 

տեղեկությունները տրամադրվում են՝ համաձայն սույն հավելվածի Ձև1-Ձև5-ով 

նախատեսված տեղեկանքների: 

26. Տեղական ռեգիստրի ծառայողը ստուգում է դիմումին ներկայացվող 

պահանջների ճշտությունը, փաստաթղթերի լրիվությունը և ստորագրությամբ 

վավերացնում է դրանք: 

Տեղական ռեգիստրի ծառայողը դիմումը ներկայացնողին տեղեկացնում է կեղծ 

տեղեկություններ (տվյալներ, փաստաթղթեր) ներկայացնելու համար օրենքով 

նախատեսված պատասխանատվության մասին: 

Քաղաքացու դիմումը մուտքագրվում է համապատասխան հաշվառման 

մատյանում, իսկ տվյալները՝ ավտոմատ համակարգ: 

Դիմումների հաշվառման մատյանի ձևը սահմանում է լիազորված մարմինը: 

27. Դիմումը ռեգիստր ներկայացնում է քաղաքացին կամ նրա կողմից 

լիազորված անձը: 

28. Կենտրոնական և տեղական ռեգիստրներում անձի մշտական բնակության 

վայրի (կացարանի) մասին տեղեկությունները մուտքագրվում են այլ ռեգիստրներից` 

դրանք ստացվելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

29. Եթե չհաշվառված կամ բնակության վայրը փոխելու կապակցությամբ 

հաշվառվող անձը չի կարող ներկայացնել տվյալ տարածքում բնակվելու իր իրավունքը 

հավաստող փաստաթուղթ, ապա անձի` դիմումում նշված հասցեում բնակվելու 

փաստը ստուգվում է լիազորված մարմնի  կողմից, դիմումն ստանալուց հետո ոչ ուշ, 

քան 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Դիմումում նշված հասցեում անձի 

բնակվելու փաստն ստուգելուց հետո նույն աշխատանքային օրը, բայց ոչ ուշ, քան 

հաջորդ աշխատանքային օրվա ժամը 10:00-ն, լիազորված մարմնի կողմից տեղական 

ռեգիստր է ուղարկվում փաստացի բնակվելու փաստը հավաստող կամ հերքող 

տեղեկատվություն (տեղեկանք կամ գրություն): 

Սույն կետով նախատեսված անձանց հաշվառումն իրականացվում է փաստացի 

բնակվելու փաստը հավաստող տեղեկատվությունը (տեղեկանքը կամ գրությունը) 

տեղական ռեգիստր ստացվելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

Փաստացի բնակվելու փաստը հերքող տեղեկատվություն (տեղեկանք կամ գրություն) 

ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղական ռեգիստրը գրավոր 

մերժում է դիմումատուին: 

Այն դեպքերում, երբ նախապես հայտնի է բնակելի տարածության 

սեփականատիրոջ առարկությունն իր բնակելի տարածության հասցեում 

դիմումատուին հաշվառելու վերաբերյալ, կամ դիմումատուն բնակվում է (գտնվում է) 

բնակելի տարածություն չհանդիսացող տարածքում, ապա ռեգիստրում կատարվում է 

նշում փաստացի բնակվելու (գտնվելու) վայրի մասին: 

30. Չհաշվառված անձանց կողմից ռեգիստրում հաշվառման կանգնելու կամ 

մշտական բնակության նոր վայրում (կացարանում) հաշվառվելու մասին դիմումները 

մերժվում են, եթե` 

1) անձը չունի տվյալ բնակության վայրում (կացարանում) բնակվելու իրավունք. 

2)  ներկայացվել են կեղծ փաստաթղթեր. 

3) բնակելի տարածությունը չունի հասցե. 

4) բնակելի տարածությունը քանդված է կամ այլ կերպ դադարել է գոյություն 

ունենալ: 

Ռեգիստրում անչափահաս երեխան հաշվառվում է ծնողներից որևէ մեկի կամ 

օրինական ներկայացուցչի հաշվառման վայրում` անկախ բնակելի տարածության 
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սեփականատիրոջ համաձայնությունից: Եթե օրենքով սահմանված կարգով երեխայի 

խնամքը հանձնված է ծնողներից մեկին, ապա նա հաշվառվում է այդ ծնողի հաշ-

վառման հասցեով՝ ծնողի կողմից լիազոր մարմին դիմում և համապատասխան 

փաստաթուղթ (երեխայի բնակության վայրը որոշելու` նոտարական կարգով վավե-

րացված համաձայնության պատճենը կամ դատական ակտի պատճենը) ներկա-

յացնելու դեպքում: Երեխայի հաշվառումն իրականացնելիս Արցախի Հանրապետու-

թյան կառավարության 2022 թվականի մայիսի 26-ի «Բնակչության պետական 

ռեգիստրում բնակչության հաշվառման, անձնական տվյալների փոփոխության և 

լրացման, հաշվառված բնակչի մահից հետո նրա անձնական հաշվառման տվյալների 

իրավական ռեժիմի փոփոխման կարգերը, բնակչության պետական ռեգիստրում 

բնակչության հաշվառման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը սահմանելու և 

լիազոր մարմին ճանաչելու» N 599-Ն որոշման N 3 հավելվածի 3-րդ կամ 5-րդ կետերով 

սահմանված՝ տվյալ վայրում բնակվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթերը չեն 

պահանջվում՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ առկա է ծնողներից մեկի գրավոր 

անհամաձայնությունը երեխային մյուս ծնողի հաշվառման հասցեում հաշվառելու 

վերաբերյալ: Այս դեպքում գրավոր անհամաձայնությանը կցվում է նաև երեխայի` 

ծնողներից մեկի հետ բնակվելու օրինականությունը հավաստող փաստաթուղթ 

(դատարանի վճիռ կամ այլ փաստաթուղթ), որի հիմքով կատարվում է երեխայի 

հաշվառումը: 

Երեխայի` ծնողներից մեկի հետ բնակվելու օրինականությունը հավաստող 

փաստաթղթի բացակայության դեպքում երեխայի բնակության փաստը ստուգվում է 

լիազորված մարմնի կողմից` սույն կարգի 29-րդ կետով սահմանված կարգով: Այս 

դեպքում երեխայի հաշվառումն իրականացվում է լիազորված մարմնի կողմից 

տրամադրված փաստացի բնակության վերաբերյալ տեղեկանքի հիման վրա` այն 

ծնողի հաշվառման հասցեով, որի հետ երեխան բնակվում է: 

Ռեգիստրում Արցախի Հանրապետության զինապարտ քաղաքացիների հաշվա-

ռումը կատարվում է զինվորական հաշվառման վերաբերյալ նշումների առկայության 

դեպքում: 

 

6. ԱՆՁԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԱՐԽԻՎԱՑՄԱՆ  

ՀԻՄՔԵՐԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ 

  

31. Անձի անհատական հաշվառման տվյալներն արխիվացվում են՝ 

1) անձի մահվան կամ դատարանի որոշմամբ մահացած ճանաչվելու դեպքում. 

2) Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող անձի` մշտական 

բնակության նպատակով Արցախի Հանրապետությունից մեկնելու դեպքում: 

32. Անձի մահը գրանցած մարմինը 7-օրյա ժամկետում դրա մասին տեղեկատ-

վությունը փոխանցում է կենտրոնական ռեգիստրին` նշելով անձի մահվան փաստը 

հավաստող փաստաթղթի տվյալները (տեսակը, համարը, տալու ամսաթիվը, տրամադ-

րող մարմինը), դրանում նշված քաղաքացու անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդ-

յան օրը, ամիսը, տարեթիվը, ծննդավայրը, սեռը: Կենտրոնական ռեգիստրը մուտքագ-

րում է տվյալները և դրանք 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում փոխանցում այն 

տեղական ռեգիստրին, որտեղ հաշվառված է եղել մահացած քաղաքացին: Տեղական 

ռեգիստրը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում անձին հանում է հաշվառումից: 

33. Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող անձը մշտական 

բնակության նպատակով Արցախի Հանրապետությունից մեկնելու դեպքում դրա 

մասին գրավոր տեղեկացնում է այն տեղական ռեգիստրին, որտեղ նա հաշվառված է: 

Տեղական ռեգիստրը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում անձին հանում է հաշվառու-

մից և 7-օրյա ժամկետում նրա տվյալների արխիվացման մասին հայտնում 

կենտրոնական ռեգիստրին: 
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34. Սույն կարգի 31-րդ կետում նշված անձանց վերաբերյալ ռեգիստրում կու-

տակված անձնական հաշվառման տվյալները պահպանվում են կենտրոնական 

ռեգիստրի արխիվում: 

 

  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                       Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

 

Ձև 1 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ N ______ 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՎ 

ՔԱՂ.______________________________________________՝ ԾՆՎԱԾ _____________Թ. 

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ Է __________Թ. 

 __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ ՀԱՍՑԵՈՒՄ 

 ԱՆՁԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ՝ _________________________________________ 

 ՏԵՂԵԿԱՆՔԸ ՏՐՎՈՒՄ Է ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ_________________________________ 

 ԱՆՁՆԱԳՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ______________________________ 

 ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ____________________Կ. Տ. 

                                                                                             ________________20___Թ. 

 

 

Ձև 2 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ N______ 

ԱՆՁԻ՝ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ ԱՌԿԱ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  

ԲՈԼՈՐ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՎ ՔԱՂ._________________ 

________________________________________________՝ ԾՆՎԱԾ________________Թ. 

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐՆ ԵՆ՝ 

1.___________ԹՎԻՑ _______________Թ. ՀԱՇՎԱՌՎԵԼ Է ________________________ 

_______________________________________________________________ ՀԱՍՑԵՈՒՄ 

2. ___________ԹՎԻՑ _______________Թ. ՀԱՇՎԱՌՎԵԼ Է ________________________ 

________________________________________________________________ ՀԱՍՑԵՈՒՄ 

ԱՆՁԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ՝ __________________________________________ 

ՏԵՂԵԿԱՆՔԸ ՏՐՎՈՒՄ Է ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ__________________________________ 

ԱՆՁՆԱԳՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ _______________________________ 

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ____________________Կ. Տ. 

                                                                                                        ________________20___Թ. 
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Ձև 3 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ N______ 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ  

ՉԼԻՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

ՔԱՂ. ____________________________________________՝ ԾՆՎԱԾ ______________Թ. 

 ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՎ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ՉԷ 

 ԱՆՁԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ՝ _________________________________________ 

 ՏԵՂԵԿԱՆՔԸ ՏՐՎՈՒՄ Է ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ_________________________________ 

 ԱՆՁՆԱԳՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ______________________________ 

 ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ____________________Կ. Տ. 

                                                                                                 ________________20___Թ. 

 

 

Ձև 4 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ N______ 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ ԱՌԿԱ ԿՈՆԿՐԵՏ ՀԱՍՑԵՈՒՄ 

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՎ________________________ 

_______________________________________________ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԵՆ՝ 

1. ________________________________________________՝ ԾՆՎԱԾ________________Թ. 

ԱՆՁԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ՝ ___________________________________________ 

2. ________________________________________________՝ ԾՆՎԱԾ________________Թ. 

ԱՆՁԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ՝ ___________________________________________ 

 3. ________________________________________________՝ ԾՆՎԱԾ________________Թ. 

ԱՆՁԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ՝ ___________________________________________ 

ՏԵՂԵԿԱՆՔԸ ՏՐՎՈՒՄ Է ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ___________________________________ 

ԱՆՁՆԱԳՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ ________________________________ 

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ____________________Կ. Տ. 

                                                                                                       ________________20___Թ. 
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Ձև 5 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ N______ 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ ԱՌԿԱ ԿՈՆԿՐԵՏ ՀԱՍՑԵՈՒՄ 

ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԻՑ ՀԱՆՎԱԾ ԲՈԼՈՐ ԱՆՁԱՆՑ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՎ _______________________ 

______________________________________________ ՀԱՍՑԵՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԵՆ՝ 

 1._________________________________________________՝ ԾՆՎԱԾ ______________Թ. 

ԱՆՁԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ՝ __________ «____ԹՎԻՑ_____Թ.» «ԹՎԻՑ _____» 

 2._________________________________________________՝ ԾՆՎԱԾ ______________Թ. 

ԱՆՁԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ՝ ___________ «_____ԹՎԻՑ____Թ.» «ԹՎԻՑ____» 

3.__________________________________________________՝ ԾՆՎԱԾ _____________Թ. 

ԱՆՁԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ՝ ___________ «_____ԹՎԻՑ_____Թ.» «ԹՎԻՑ____» 

ՏԵՂԵԿԱՆՔԸ ՏՐՎՈՒՄ Է ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ__________________________________ 

ԱՆՁՆԱԳՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ _______________________________ 

ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ __________________Կ. Տ.                                 __________ 20__Թ. 
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Հավելված N2     

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի մայիսի 26-ի N 599-Ն որոշման 

 

 Կ Ա Ր Գ 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ 

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են բնակչության պետական ռեգիստրում 

(այսուհետ` ռեգիստր) հաշվառված անձանց անձնական հաշվառման տվյալների 

փոփոխության և լրացման հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Ռեգիստրում մշակված` անձի անձնական հաշվառման տվյալները 

փոփոխվում կամ լրացվում են, եթե` 

1) ռեգիստրում կուտակված անձնական հաշվառման տվյալներում առկա են 

անճշտություններ. 

2) փոխվել է անձին վերաբերող` ռեգիստրում կուտակված որևէ անձնական  

հաշվառման տվյալ: 

3. Ռեգիստրում մշակված` անձի անձնական հաշվառման տվյալները 

պաշտոնական փաստաթղթի տվյալներին չհամապատասխանելու դեպքում դիմումը 

համապատասխան փաստաթղթի հետ միասին ներկայացվում է կենտրոնական կամ 

տեղական ռեգիստր: 

Ռեգիստրի ծառայողը ստուգում է դիմումը, ներկայացված փաստաթղթերը և 

ստորագրությամբ վավերացնում դրանք: 

4. Ռեգիստրը դիմումն ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում 

կատարում է համապատասխան փոփոխություններ կամ լրացումներ: 

5. Ռեգիստրում մշակվող անձնական հաշվառման տվյալների փոփոխություն 

կամ լրացում կատարող լիազորված պետական մարմինները 7-օրյա ժամկետում դրա 

մասին տեղեկացնում են կենտրոնական ռեգիստրին: 

6. Ռեգիստրում կուտակված և հետագայում փոփոխություն կրած անձնական 

հաշվառման տվյալներն սկզբնական (նախնական) տեսքով պահպանվում են 

կենտրոնական ռեգիստրի արխիվում: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                          Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 3     

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի մայիսի 26-ի N 599–Ն որոշման 

 

Ց Ա Ն Կ 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  

ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ 

 

1. Արցախի Հանրապետությունից դուրս ծնված Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացիների մշտական բնակության վայրի (կացարանի) մասին գրավոր 

տեղեկացնելու դեպքում` նշված անձանց ծնողները (կամ օրինական 

ներկայացուցիչները) դիմումի հետ միասին ներկայացնում են նաև երեխայի ծննդյան 

մասին վկայող փաստաթուղթ, ծնողների Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացիությունը հավաստող փաստաթուղթ, բնակության երկրի օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով հաշվառված լինելու կամ բնակության թույլտվություն ունենալու 

մասին փաստաթուղթ: 

2. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մայիսի 26-ի 

«Բնակչության պետական ռեգիստրում բնակչության հաշվառման, անձնական 

տվյալների փոփոխության և լրացման, հաշվառված բնակչի մահից հետո նրա 

անձնական հաշվառման տվյալների իրավական ռեժիմի փոփոխման կարգերը, 

բնակչության պետական ռեգիստրում բնակչության հաշվառման համար անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի ցանկը սահմանելու և լիազոր մարմին ճանաչելու» N 599-Ն որոշման                    

N 1 հավելվածի 5-րդ կետով սահմանված կարգով բնակության տարբեր վայրերում 

հաշվառված ծնողներից մեկը դիմումի հետ միասին ներկայացնում է իր անձը 

հաստատող փաստաթուղթը և երեխայի ծննդյան վկայականը: 

3. Արցախի Հանրապետությունում բնակվող` չհաշվառված Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիները բնակչության պետական ռեգիստրում 

հաշվառվելու համար դիմումի հետ միասին ներկայացնում են անձը հաստատող և 

տվյալ բնակության վայրում բնակվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր 

(սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի վկայական, դատարանի` օրինական 

ուժի մեջ մտած վճիռ, սեփականատիրոջ համաձայնություն, Արցախի 

Հանրապետության ոստիկանության կողմից տրված փաստացի բնակվելը հավաստող 

փաստաթուղթ, քանի դեռ բնակելի տարածության սեփականատիրոջ կողմից 

հաշվառման վերաբերյալ գրավոր առարկություն չի ստացվել, բնակվելու իրավունքը 

հավաստող` օրենքով նախատեսված այլ փաստաթղթեր): 

4. Արցախի Հանրապետությունում բնակվող` չհաշվառված Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացի չհանդիսացող անձինք դիմումի հետ միասին 

ներկայացնում են անձը հաստատող փաստաթուղթ, ինչպես նաև Արցախի 

Հանրապետության տարածքում իրենց բնակության իրավունքը (կացության 

կարգավիճակը, քաղաքական, ժամանակավոր ապաստան ստանալու, փախստականի 

կարգավիճակ հայցողի կարգավիճակը) հավաստող փաստաթուղթ: 

Օտարերկրյա պետության համապատասխան մարմնի կողմից տրված` անձը 

հաստատող փաստաթղթի հետ միասին ներկայացվում է փաստաթղթի նոտարական 

կարգով վավերացված պատճենը կամ համապատասխան մարմնի կողմից տրված 

ապոստիլը: 

5. Մշտական բնակության վայրը (կացարանը) փոխելու դեպքում բնակության 

նոր վայրում հաշվառվելու համար քաղաքացիները դիմումի հետ միասին 

ներկայացնում են անձը հաստատող և տվյալ վայրում բնակվելու իրավունքը 

հավաստող փաստաթղթեր (սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի 

վկայական, դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճիռ, սեփականատիրոջ 

համաձայնություն, ոստիկանության կողմից տրված փաստացի բնակվելը հավաստող 

փաստաթուղթ, քանի դեռ բնակելի տարածության սեփականատիրոջ կողմից 
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հաշվառման վերաբերյալ գրավոր առարկություն չի ստացվել, բնակվելու իրավունքը 

հավաստող` օրենքով նախատեսված այլ փաստաթղթեր): 

6. Սույն ցանկի 3-րդ և 5-րդ կետերով նախատեսված` սեփականատիրոջ կողմից 

տրվող գրավոր համաձայնության ձևը սահմանում է լիազորված մարմնի ղեկավարը: 

Սեփականատերը նշված համաձայնությունը տալիս է անձամբ կամ նոտարական 

վավերացմամբ: Համաձայնության մեջ պետք է նշվեն այն անձանց տվյալները (անուն, 

ազգանուն, հայրանուն և ծննդյան օր, ամիս, ամսաթիվ), որոնց սեփականատերը 

ցանկանում է հաշվառել իր բնակելի տարածության հասցեում: Այն դեպքում, երբ 

բնակելի տարածությունն ունի մի քանի սեփականատեր, ապա անձին հաշվառելու 

համար անհրաժեշտ է ներկայացնել բոլոր սեփականատերերի համաձայնությունը: 

7. Զբաղեցրած բնակելի տարածությունն օգտագործելու իրավունքը կորցրած 

անձը նոր բնակության վայրում հաշվառվելու մասին դիմումի հետ միասին 

ներկայացնում է անձը հաստատող և տվյալ վայրում բնակվելու իրավունքը հավաստող 

փաստաթուղթ (սեփականության վկայական, օրդեր, պայմանագիր, դատարանի վճիռ, 

սեփականատիրոջ, վարձակալի և չափահաս անդամների համաձայնություն` Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ հաստատված կարգով): 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 

 

Հավելված N 4    

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի մայիսի 26-ի N 599–Ն որոշման 

 

 Կ Ա Ր Գ 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ԲՆԱԿՉԻ 

ՄԱՀԻՑ ՀԵՏՈ ՆՐԱ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ 

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ 

 

1. Մահացած անձանց մասին ստացված տվյալների և բնակչության պետական 

ռեգիստրում առկա անձնական հաշվառման տվյալների համադրմամբ ռեգիստր են 

ներմուծվում հաշվառված անձի մահվան փաստը հավաստող փաստաթղթի տվյալները 

(համարը, տալու ամսաթիվը, տրամադրող մարմինը), դրանում նշված քաղաքացու 

անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը, ծննդավայրը, 

սեռը: 

2. Բնակչության պետական ռեգիստրում առկա մահացած անձի անձնական 

հաշվառման տվյալներն արխիվացվում են կենտրոնական ռեգիստրում՝ անձի մահվան 

փաստը հավաստող փաստաթղթի տվյալները (համարը, տալու ամսաթիվը, 

տրամադրող մարմինը) մուտքագրելուց հետո՝ անմիջապես: 

3. Մահացած անձի անձնական հաշվառման տվյալները կարող են տրամադրվել 

միայն օրենքով սահմանված համապատասխան լիազորություններ ունեցող 

մարմիններին, ինչպես նաև մահացածի ժառանգներին: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

27 մայիսի 2022թ.                                                   N 600-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2-Ի N 817-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 2018 թվականի 

հոկտեմբերի 2-ի «Պետական գրանցման ենթակա տրանսպորտային 

միջոցների տեսակների ցանկը, տրանսպորտային միջոցների պետական 

հաշվառման կարգը,  տրանսպորտային միջոցի պետական հաշվառման 

համար պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը, տրանսպորտային 

միջոցի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման համար 

պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը, միաժամանակ 

տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի պետական գրանցում 

և պետական հաշվառում իրականացնելու համար պարտադիր ներկայացվող 

փաստաթղթերի ցանկը, տրանսպորտային միջոցի սեփականության 

իրավունքի պետական գրանցման վկայականի ձևը, տրանսպորտային միջոցի 

պետական հաշվառման ազգային վկայագրի ձևը և նկարագիրը, 

տրանսպորտային միջոցի հաշվառման միջազգային վկայագրի ձևը և 

նկարագիրը, «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով կամ 

ֆիզիկական անձանց կողմից (ժամանակավոր) ուղևորային մաքսային 

հայտարարագրի օգտագործմամբ Արցախի Հանրապետություն ներմուծված 

տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագրի ձևը, «Ժամանակավոր 

ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով կամ Եվրասիական տնտեսական 

միության անդամ պետություններից Եվրասիական տնտեսական միության 

ապրանքի կարգավիճակ ունեցող և (կամ) «մաքսային տարանցում» մաքսային 

ընթացակարգով կամ ֆիզիկական անձանց կողմից (ժամանակավոր) 

ուղևորային մաքսային հայտարարագրի օգտագործմամբ Արցախի 

Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցների հաշվառման 

կարգը, տրանսպորտային միջոցների համարանիշերի հաշվառման ու 

հատկացման կարգը, Արցախի Հանրապետության Նախագահի, Արցախի 

Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի, Արցախի Հանրապետության 

պետական կառավարչական հիմնարկների, ինչպես նաև Արցախի 

Հանրապետության կառավարության անդամների, Արցախի 

Հանրապետության պետական կառավարման այլ մարմինների ղեկավարների, 

օրենքով ստեղծված պետական մարմինների ղեկավարների, 

Ստեփանակերտի քաղաքապետի և Արցախի Հանրապետության շրջանների 

վարչակազմերի ղեկավարների ծառայողական տրանսպորտային միջոցների 

հաշվառման համարանիշերի նիշերը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 897-
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Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 817-Ն որոշմամբ սահմանված 

N 11 հավելվածի 14-րդ կետում «Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

պետը» բառերը փոխարինել «ոստիկանության բնագավառում պետական 

կառավարման մարմնի ղեկավարը» 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 

27 մայիսի 2022թ.                                                   N 606-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020  

ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի N 626-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

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

դեկտեմբերի 1-ի «Արցախի Հանրապետության բնակչության կոմունալ ծառա-

յությունների փոխհատուցման աջակցության միջոցառումը հաստատելու 

մասին» N 626-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածում կատարել հետևյալ 

փոփոխությունը և լրացումները. 

1) հավելվածի 4-րդ կետում. 

ա. 8-րդ ենթակետի «2021 թվականի բոլոր ամիսների և 2022 թվականի 

հունվար, փետրվար» բառերը փոխարինել «2021 և 2022 թվականների բոլոր» 

բառերով, 

բ. 8-րդ ենթակետից հետո լրացնել 9-րդ և 10-րդ ենթակետեր` հետևյալ 

բովանդակությամբ. 

«9) 2022 թվականի մարտ և ապրիլ ամիսների համար՝ Ստեփանակերտ 

քաղաքի Թումանյան փողոցի թիվ 77 և 77/1 հասցեներում բնակություն 

հաստատած ընտանիքների էլեկտրական էներգիայի սպառման գծով 

ամբողջությամբ.  

10) 2022 թվականի բոլոր ամիսների համար՝ Արցախի Հանրապետու-

թյան Շահումյանի շրջանի Չարեքտար բնակավայրի էլեկտրական էներգիայի 

սպառման գծով ամբողջությամբ:». 

2) հավելվածի 6-րդ կետի «2021 թվականի» բառերից առաջ լրացնել 

«2020 թվականի դեկտեմբեր ամսվա և» բառերը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

30 մայիսի 2022թ.                                                   N 609-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» 

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

Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.  

1. Հաստատել՝ 

1) Արցախի Հանրապետության պետական տեսչությունների կառավար-

ման կոմիտեի կանոնադրությունը՝ համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության պետական տեսչությունների կառավար-

ման կոմիտեի աշխատակազմի կառուցվածքը՝ համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի մայիսի 30-ի N 609-Ն որոշման 

 

 Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ  

  

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Արցախի Հանրապետության պետական տեսչությունների կառավարման 

կոմիտեն (այսուհետ` կոմիտե) Արցախի Հանրապետության հանրապետական 

գործադիր մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է Արցախի Հանրապետության 

օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված 

բնագավառներում Արցախի Հանրապետության կառավարության վերահսկողական 

քաղաքականությունը, Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված 

դեպքերում կիրառում պատասխանատվության միջոցներ` հանդես գալով Արցախի 

Հանրապետության անունից: 

2. Կոմիտեն ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա գործունեությունը 

դադարեցվում է Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով։ 

3. Կոմիտեն գործում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության, 

օրենքների, իրավական այլ ակտերի և իր կանոնադրության հիման վրա և դրանցով 

իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում: 

4. Կոմիտեի անվանումն է` 

1) հայերեն` Արցախի Հանրապետության պետական տեսչությունների 

կառավարման կոմիտե. 

2) ռուսերեն` Комитет по управлению государственными инспекциями Республики 

Арцах. 

3) անգլերեն՝ Сommittee on Management of State Inspectorates of the Artsakh Republic: 

5. Կոմիտեն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով ու իր 

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

անհատականացման այլ միջոցներ:  

6. Կոմիտեի համակարգը կազմված է կոմիտեի նախագահից, կոմիտեի նախագա-

հի տեղակալ(ներ)ից, օգնական(ներ)ից, խորհրդական(ներ)ից, կոմիտեի 

աշխատակազմից:  

7. Կոմիտեին Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

կարող է վերապահվել պետական բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի տիրապետման 

իրավասություն: 

8. Կոմիտեի ենթակայությանը կարող են հանձնվել պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպություններ: 

9. Կոմիտեի գտնվելու վայրն է` Արցախի Հանրապետություն, քաղաք 

Ստեփանակերտ, Թումանյան 59:  

  

II. ԿՈՄԻՏԵԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

  

10. Կոմիտեի նպատակներն ու խնդիրները սննդամթերքի անվտանգության, 

անասնաբուժության, բուսասանիտարիայի գյուղատնտեսական տեխնիկայի 

շահագործման, էներգետիկայի և էներգասպառման, տրանսպորտի, արտադրանքների, 

ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների՝ բացառությամբ հանրային սննդի 

կազմակերպություններում մատուցվող ծառայությունների) տեխնիկական 

կանոնակարգերով և ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված 

պահանջների պահպանման, թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք մետաղներից 
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պատրաստված իրերի մասնագիտացված, այդ թվում՝ մանրածախ առուվաճառքի և 

դրանցով գործարքների իրականացման, համապատասխանության գնահատման և 

չափումների միասնականության ապահովման, ջրային համակարգերի, ինչպես նաև 

շրջակա միջավայրի պահպանության, բնական ռեսուրսների օգտագործման, 

վերարտադրության և ընդերքօգտագործման բնագավառներում վերահսկողության 

իրականացման պետական կարգավորումն է, մասնավորապես՝  

1) սպառողների առողջության համար սննդամթերքի հնարավոր վնասակար 

ազդեցությունից պաշտպանության նպատակով սննդի շղթան (արտադրությունից 

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

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

2) սննդամթերքի արտադրության և շրջանառության կամ սննդի շղթայի 

փուլերում պետական վերահսկողության ապահովումը հետագծելիության սկզբունքի 

կիրառմամբ. 

3) սննդամթերքի անվտանգության գիտականորեն հիմնավորված ռիսկերի 

գնահատման, խորհրդատվության տրամադրման, ռիսկերի կառավարման ընթացքում 

դրանց գիտականորեն հիմնավորված գնահատականների հիման վրա որոշումների 

ընդունումը («ռիսկերի վերլուծության» սկզբունքը). 

4) սննդամթերքի անվտանգության համակարգի գործունեության վերաբերյալ 

հանրությանը հստակ, ամբողջական և հավաստի տեղեկատվության տրամադրումը 

(«թափանցիկության և շահառուների ներգրավման» սկզբունքը). 

5) սննդամթերքի անվտանգության ապահովման համար սննդի շղթայի բոլոր 

փուլերում գործառնություններ իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտների 

նկատմամբ (ներառյալ անասնակեր և առաջնային գյուղատնտեսական մթերք 

արտադրողները, վերամշակողները, իրացնողները) օրենքով սահմանված կարգով 

պատասխանատվության միջոցների կիրառումը («տնտեսավարող սուբյեկտների 

պատասխանատվության» սկզբունքը). 

6) սպառողների առողջությանը սպառնացող վտանգի հավանականության 

առկայության դեպքում, երբ վտանգի լիարժեք գնահատման համար գիտական հիմքերը 

բավարար չեն կամ անորոշ են, ռիսկերի կառավարման նախազգուշական միջոցների 

կիրառումը («նախազգուշացման» սկզբունքը). 

7) սննդամթերքի, անասնաբուժական և բուսասանիտարիայի ոլորտներում 

պետական հսկողության իրականացման միջազգային լավագույն փորձի, գիտական 

նվաճումների և նոր տեխնոլոգիաների ներդրման ապահովումը, նյութատեխնիկական 

բազայի ամրապնդումը («արդիականացման և առաջընթացի» սկզբունքը). 

8) պետական հսկողության ապահովումը սննդամթերքի անվտանգության, 

անասնահամաճարակային, բուսասանիտարական իրավիճակի, սննդամթերքի, 

կենդանական ծագման հումքի, կերերի, կերային խառնուրդների, կերային 

հավելումների, լրացակերերի, անասնաբուժական դեղամիջոցների, բույսերի, բույսերի 

պաշտպանության միջոցների, պարարտանյութերի, բուսական արտադրանքի և 

կարգավորվող առարկաների արտադրության, դրանց վերամշակման, պահպանման, 

տեղափոխման և իրացման գործընթացների գնահատման և կանխորոշման հիման վրա 

(«գնահատման և կանխորոշման» սկզբունքը). 

9) սննդամթերքի, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտներում 

պետությանը և հանրությանը սպառնացող վտանգների հայտնաբերում, ներթափանց-

ման և տարածման կանխում ու վերացում («արագ արձագանքման» սկզբունքը). 

10) օրենքով սահմանված կարգով գյուղատնտեսական տեխնիկայի տեսչական 

գործունեության իրականացման ապահովումը. 

11) օրենքով սահմանված կարգով ջրային համակարգերի տեսչական 

գործունեության իրականացման ապահովումը. 

12) մարդկանց կյանքի, գույքի և շրջակա միջավայրի՝ տեխնիկական 

կանոնակարգերով և օրենսդրական այլ ակտերով սահմանված անվտանգության 

նորմերի պահպանման ապահովումը. 
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13) էներգետիկայի բնագավառի մեջ մտնող համակարգերի հուսալիության և 

անվտանգության ապահովումը. 

14) իր իրավասության սահմաններում տրանսպորտի բնագավառին վերաբերող 

նորմատիվ ակտերի պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության 

ապահովումը. 

15) իր իրավասության սահմաններում տարածքային կառավարման մարմինների 

հետ տրանսպորտի բնագավառում գործունեության համակարգումը. 

16) իր իրավասության սահմաններում տրանսպորտի բնագավառին վերաբերող 

տեղեկատվության համակարգումը, վերլուծությունը և կանխատեսումը. 

17) իր իրավասության սահմաններում Արցախի Հանրապետության տարածքում 

միջազգային փոխադրումների նկատմամբ վերահսկողության իրականացման միջոցով 

Արցախի Հանրապետության կողմից կնքված միազգային համաձայնագրերի 

պահանջների կատարմանը նպաստելը. 

18) ոչ պարենային արտադրանքների, ապրանքների (աշխատանքների, 

ծառայությունների՝ բացառությամբ հանրային սննդի կազմակերպություններում 

մատուցվող ծառայությունների) անվտանգության ապահովումը. 

19) տեխնիկական կանոնակարգերով, ստանդարտացման նորմատիվ 

փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, պետական չափագիտական 

վերահսկողության ոլորտում չափագիտական կանոնների և նորմերի խախտումների 

բացահայտումը, դրանց կանխարգելումն ու վերացումը. 

20) բնապահպանության և ընդերքի ոլորտներում Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրության պահանջների պահպանման նկատմամբ վերահսկողության 

իրականացումը և իր իրավասության սահմաններում ռիսկերի կառավարումը, ինչպես 

նաև իրականացված վերահսկողության շրջանակներում կանխարգելիչ միջոցառում-

ների կազմակերպումը. 

21) շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունների, բնական 

ռեսուրսների ոչ բանական օգտագործման կանխարգելիչ կամ նվազեցման 

միջոցառումների իրականացումը: 

  

III. ԿՈՄԻՏԵԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

11. Կոմիտեն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է հետևյալ 

գործառույթները` 

1) վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող 

նյութերի և սննդային հավելումների, կենդանական ծագման հումքի, կերերի, 

լրացակերերի, կերային խառնուրդների և կերային հավելումների, բույսերի, բուսական 

արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների համար նորմատիվ փաստաթղթերով 

սահմանված պահանջների համապատասխանության նկատմամբ. 

2) վերահսկողություն է իրականացնում ներմուծվող, տարանցիկ փոխադրվող 

բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների` արտահանող 

երկրի կողմից տրված բուսասանիտարական փաստաթղթերի համապատասխանու-

թյան նկատմամբ. 

3) իր լիազորությունների սահմաններում վերահսկողություն է իրականացնում 

բույսերի պաշտպանության միջոցների և պարարտանյութերի ներմուծման, արտահան-

ման, պահպանման, փոխադրման, իրացման, օգտագործման գործընթացների, ինչպես 

նաև բուսասանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջների կատարման 

նկատմամբ. 

4) Արցախի Հանրապետության տարածքում բույսերի վնասակար օրգանիզմներ 

հայտնաբերելու և դրանց հետագա տարածումը կանխարգելելու նպատակով 

պարբերաբար մոնիթորինգ` մշտադիտարկում է անցկացնում, իրականացնում է 

բուսասանիտարական վտանգի վերլուծություն, այլ ծառայությունների կողմից 
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կատարվող վնասակար օրգանիզմների մոնիթորինգի անցկացման նկատմամբ 

վերահսկողություն, արդյունքների հիման վրա որոշում է կարանտին վնասակար 

օրգանիզմներից ազատ (զերծ) գոտիների սահմանները. 

5) վերլուծում է գյուղատնտեսական, գեղազարդային մշակաբույսերի բուսասանի-

տարական վիճակը, անհրաժեշտության դեպքում իրազեկում է պետական կառավար-

ման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, ինչպես նաև ֆիզիկական և 

իրավաբանական անձանց վնասակար օրգանիզմների հայտնաբերման, կանխարգել-

ման, տարածման, դրանց դեմ պայքարի համալիր միջոցառումների կիրառման մասին. 

6) բուսասանիտարական վտանգի վերլուծության հիման վրա հաստատում է 

Արցախի Հանրապետության տարածքում բացակայող կամ սահմանափակ տարածում 

ունեցող կարանտին և կարգավորվող ոչ կարանտին վնասակար օրգանիզմների ցանկը. 

7) վերահսկողություն է իրականացնում Արցախի Հանրապետությունում 

պետական գրանցում չստացած, օգտագործումից հանված, ժամկետանց և արգելված, 

բնակչության առողջության և շրջակա միջավայրի համար վտանգավոր բույսերի 

պաշտպանության միջոցների ներմուծման, իրացման, օգտագործման բացառման, 

ագրարային կանոնների խախտմամբ կատարվող աշխատանքների նկատմամբ. 

8) վերահսկողություն է իրականացնում իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց 

հողային, արտադրական, առևտրային, պահեստային տարածքներում և կարգավորվող 

առարկաներում բույսերի պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումների անցկացման 

նկատմամբ. 

9) ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց տալիս է բույսերի, բուսական 

արտադրանքի, կարգավորվող առարկաների, բույսերի պաշտպանության միջոցների և 

պարարտանյութերի ներմուծման թույլտվություն և բույսերի, բուսական արտադրանքի 

ու կարգավորվող առարկաների ներմուծման, արտահանման, վերաարտահանման 

բուսասանիտարական հավաստագրեր. 

10) վերահսկողություն է իրականացնում բույսերի պաշտպանության և 

կարանտինի միջոցառումների նկատմամբ. 

11) վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքում, կենդանական ծագման 

հումքում, կերերում, կերային հավելումներում, կերային խառնուրդներում, բուսական 

արտադրանքում անասնաբուժական դեղամիջոցների, աղտոտիչների, պեստիցիդների 

հայտնաբերման և դրանց մնացորդային քանակությունների նկատմամբ. 

12) վերահսկողություն է իրականացնում կենդանիների պահվածքի, անասնապա-

հական շինությունների զոոհիգիենիկ և անասնաբուժա-սանիտարական նորմերի 

պահպանման նկատմամբ. 

13) վերահսկողություն է իրականացնում հակաանասնահամաճարակային 

միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ անասնաբուժական միջոցների, 

անասնաբուժական դեղամիջոցների և այլ պարագաների ու նյութերի ձեռքբերման, 

ներմուծման, պահպանման, բաշխման, օգտագործման, իրացման վաճառքի 

(գործընթացների) նկատմամբ. 

14) վերահսկողություն է իրականացնում անասնաբուժական գործունեության, 

հանրապետությունում կենդանիների վարակիչ ու ոչ վարակիչ հիվանդությունների 

կանխարգելման և պայքարի համալիր անասնահամաճարակային և անասնաբուժա-

սանիտարական միջոցառումների, գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառման և 

համարակալման, արհեստական սերմնավորման, բոնիտավորման, տոհմային գործի, 

տոհմանյութի արտադրության, կենդանիների սպանդի նկատմամբ, այդ գործընթացում 

համագործակցում է պետական մարմինների և մասնավոր կազմակերպությունների 

հետ. 

15) աջակցում է սննդամթերքի արտադրության բնագավառում վտանգի աղբյուրի 

վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի համակարգի ներդրմանը, 

վերահսկողություն է իրականացնում ներդրված համակարգի նկատմամբ. 

16) վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքի, կենդանական ծագման 

հումքի, կերերի, լրացակերերի, կերային խառնուրդների, կերային հավելումների, 
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անասնաբուժական դեղամիջոցների, բույսերի, բուսական արտադրանքի, 

կարգավորվող առարկաների, բույսերի պաշտպանության միջոցների և 

պարարտանյութերի, ինչպես նաև կենդանիների դիակների վնասազերծման, 

ոչնչացման կամ տեխնիկական օգտահանման գործընթացների նկատմամբ. 

17) վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքի անվտանգության, 

անասնաբուժական ուղեկցող, լաբորատոր հետազոտությունները հավաստող 

փաստաթղթեր տալու, հաշվառելու և օգտագործելու գործընթացների նկատմամբ. 

18) վերահսկողություն է իրականացնում սննդի արտադրության, պահպանման, 

տեղափոխման, վերամշակման, իրացման (արտադրության և շրջանառության փուլեր) 

բոլոր փուլերում սննդամթերքի անվտանգությանն առնչվող նորմատիվ 

փաստաթղթերով սահմանված պարտադիր պահանջների պահպանման նկատմամբ. 

19) չափագիտական վերահսկողություն է իրականացնում փաթեթավորված, 

չափածրարված սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի և սննդային 

հավելումների, բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների 

ապրանքների նկատմամբ. 

20) վերահսկողություն է իրականացնում սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ 

շփվող նյութերի և սննդային հավելումների, կերերի, լրացակերերի, կերային 

հավելումների, կերային խառնուրդների ներմուծման, արտահանման, արտադրության, 

պահպանման, փոխադրման, վերամշակման և իրացման գործընթացներում 

մակնշմանը, համապատասխանության գնահատմանը ներկայացվող պահանջների 

պահպանման նկատմամբ. 

21) իրականացնում է պետական համարանիշների և տեխնիկական վկայագրերի 

ու կտրոնների, ինչպես նաև տրակտորների վարման իրավունքի վկայականների 

պատվիրում, ձեռքբերում ու տրամադրում. 

22) իրականացնում է գյուղատնտեսական տեխնիկայի և տրակտորային 

կցանքների առկա քանակի և սարքինության հաշվառում. 

23) իրականացնում է գյուղատնտեսական տեխնիկա վարելու իրավունք տալու 

նպատակով քննությունների ընդունում և տրակտորիստ-մեքենավարի 

(տրակտորիստի) վկայականի տրամադրում. 

24) վերահսկողություն է իրականացնում գյուղատնտեսական տեխնիկայի 

տեխնիկական վիճակի ու շահագործման կանոնների պահպանման նկատմամբ. 

25) իրականացնում է տեխնիկական ստուգումներ էներգետիկայի բնագավառում 

գործունեություն իրականացնող անձանց և սպառողների էներգատեղակայանքներում, 

էլեկտրաէներգետիկական համակարգում՝ 110 կՎ (և բարձր) լարման, գազամատակա-

րարման համակարգում՝ գազի միջին և բարձր ճնշման էներգատեղակայանքներում. 

26) վերսհսկողություն է իրականացնում մինչև 110 կիլովոլտ լարման էլեկտրա-

էներգետիկական, 5.8 մեգավատտից բարձր դրվածքային հզորության ջերմամատակա-

րարման և ցածր ճնշման գազի համակարգերում` էներգետիկայի բնագավառում 

գործունեություն իրականացնող անձանց մոտ` «Էներգետիկայի բնագավառում և 

էներգասպառման ոլորտում պետական տեխնիկական վերահսկողության մասին» 

օրենքով սահմանված պահանջների պահպանման, ինչպես նաև պատահարների 

տարեկան վերլուծության արդյունքներով, էներգատեղակայանքների շահագործումն ու 

կառավարումն իրականացնող անձանց հետ համատեղ, մարդկանց կյանքի, գույքի և 

շրջակա միջավայրի` տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված նորմերի 

կատարումն ապահովելու նպատակով. 

27) տեխնիկական ստուգումների հիման վրա, Արցախի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով տալիս է 6 կիլովոլտ և բարձր լարման 

էլեկտրաէներգետիկական, 5.8 մեգավատտից բարձր դրվածքային հզորության 

ջերմամատակարարման, ինչպես նաև միջին ու բարձր ճնշման գազի համակարգերի 

նոր կառուցվող և վերակառուցվող էներգատեղակայանքների գործարկման 

եզրակացություններ՝ թույլատրելով դրանց գործարկումը. 
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28) էներգատեղակայանքներում տեղի ունեցած պատահարների դեպքում, Արցա-

խի Հանրապետության կառավարության սահմանված կարգով իրականացնում է 

դրանց մասնագիտական քննություն` տեխնիկական կանոնակարգերի նորմերի 

խախտումները բացահայտելու և համապատասխան եզրակացություն կազմելու 

նպատակով. 

29) վարում է էներգատեղակայանքներում տեխնիկական կանոնակարգերի 

նորմերի խախտումների վերաբերյալ վիճակագրություն և  կատարում վերլուծություն. 

30) Արցախի Հանրապետության և օտարերկրյա փոխադրողների կողմից 

միջազգային հաղորդակցությունում փոխադրումների իրականացմանը ներկայացվող 

պահանջների կատարման նկատմամբ իր իրավասության սահմաններում 

իրականացնում է վերահսկողություն. 

31) իրականացնում է վերահսկողություն ավտոկայարանային ու երթակարգավա-

րական ծառայությունների կողմից` փոխադրողների և ուղևորների սպասարկմանը 

ներկայացվող պահանջների կատարման նկատմամբ, սպասարկման ու ծառայություն-

ների որակի բարելավման վերաբերյալ ներկայացնում առաջարկություններ. 

32) ապահովում է մասնակցությունն Արցախի Հանրապետությունում գործող 

օրենսդրության պահանջներին համապատասխան` ավտոտրանսպորտով կանոնավոր 

ուղևորափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության 

մրցույթների կազմակերպմանը, այդ իրավունքը շահած կազմակերպությունների 

կողմից ուղևորափոխադրումներին ներկայացվող` Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների կատարման նկատմամբ իրականացնում է 

վերահսկողություն. 

33) իր իրավասության սահմաններում իրականացնում է վերահսկողություն 

սահմանված կարգով լիցենզավորված տրանսպորտային գործունեություն 

իրականացնողների կողմից լիցենզիայի պայմանների կատարման նկատմամբ. 

34) իրականացնում է ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտում տեղի ունեցած 

ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, դրանց առաջացման պատճառների 

վերլուծություն, անհրաժեշտության դեպքում` համապատասխան պետական 

մարմինների հետ համատեղ ձեռնարկում կանխարգելիչ միջոցառումներ. 

35) իր իրավասության սահմաններում իրականացնում է հսկողություն 

տրանսպորտի օբյեկտների և դրանց պաշտպանական գոտիների օգտագործման 

սահմանափակումների և նորմերի, գերատեսչական նորմատիվ ակտերի պահանջների 

կատարման նկատմամբ.  

36) իրականացնում է վերահսկողություն ընդհանուր օգտագործման պետական 

ավտոմոբիլային ճանապարհներին գովազդի մասին Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրության պահանջների կատարման, գովազդ տեղադրելու համար վճարի 

հաշվարկման և վճարման նկատմամբ. 

37) վարում է ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական մեքենաների և 

մեխանիզմների, ջրային տրանսպորտային միջոցների կադաստր` Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան. 

38) իրականացնում է վերահսկողություն ջրային և էլեկտրատրանսպորտային 

տրանսպորտի գործունեության, ավտոմոբիլային տրանսպորտի շարժական կազմի 

տեխնիկական շահագործման նկատմամբ. 

39) իրականացնում է պետական վերահսկողություն ապրանքն արտադրելու, 

իրացնելու, պահելու, շահագործելու, փոխադրելու և օգտահանելու, ինչպես նաև 

ծառայություններ, բացառությամբ հանրային սննդի կազմակերպություններում 

մատուցվող ծառայությունների, մատուցելու, աշխատանքներ կատարելու փուլերում 

տեխնիկական կանոնակարգերով և ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերով 

սահմանված պահանջների պահպանման նկատմամբ. 

40) իրականացնում է պետական չափագիտական վերահսկողություն պետական 

չափագիտական վերահսկողության ոլորտներում չափման միջոցների արտադրության, 

տեղակայման, շահագործման, պահպանման և նորոգման, չափումների կատարման 
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մեթոդիկաների, էտալոնների և աշխատանքային չափման միջոցների վիճակի, 

կիրառման և չափագիտական կանոնների ու նորմերի պահպանման, ինչպես նաև 

իրացվող փաթեթավորված, չափածրարված ապրանքների նկատմամբ. 

41) տեղեկատվական բազայում հավաքագրում, մշակում, ամփոփում է շուկայում 

իրականացվող ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների հիման վրա ռիսկային 

ոչ պարենային արտադրանքների, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայություննե-

րի` բացառությամբ հանրային սննդի կազմակերպություններում մատուցվող ծառայու-

թյունների) վերաբերյալ տվյալները.  

42) իրականացնում է վերահսկողություն թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք 

մետաղներից պատրաստված իրերի մասնագիտացված, այդ թվում` մանրածախ առու-

վաճառքի տարածքներում թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգի և 

հարգադրոշմի համապատասխանության, ինչպես նաև «Թանկարժեք մետաղների մա-

սին» օրենքով սահմանված պահանջների ու պայմանների պահպանման նկատմամբ.  

43) իրականացնում է վերահսկողություն ջուրը՝ ջրամատակարարման և ջրօգտա-

գործման կանոնների խախտմամբ օգտագործելու (այդ թվում՝ ինքնակամ օգտագործե-

լու), ջուրն անտնտեսվար օգտագործելու, ինքնագլուխ հիդրոտեխնիկական շինարա-

րական աշխատանքներ կատարելու նկատմամբ (ջրային համակարգերի մասով). 

44) իրականացնում է վերահսկողություն ջրային համակարգերը և 

հարմարանքները, այդ թվում՝ ջրամատակարարման համակարգերի, 

բազմաբնակարան շենքերի մուտքագծերի, բնակարանների ու անհատական բնակելի 

տների ջրաչափերը, չափիչ-կարգավորիչ սարքերը վնասելու, չկապարակնքելու, 

կապարակնիքները փոխելու (կեղծելու) կամ դիտավորյալ պոկելու, օգտագործման 

կանոնները խախտելու նկատմամբ. 

45) իրականացնում է վերահսկողություն ջրային համակարգերի սանիտարական 

պահպանման և անօտարելի գոտիները խախտելու, արտակարգ իրավիճակ 

առաջացնող հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների անվտանգության նորմերը 

խախտելու կամ դրանց ցուցանիշները նվազեցնելու, ջրային համակարգերի վիճակի 

վրա ազդող ինքնակամ աշխատանքներ կատարելու, ինչպես նաև ռեկրեացիայի և 

սպորտի համար ջրային ռեսուրսներից օգտվելու կանոնները (պայմանները) 

խախտելու նկատմամբ (ջրային համակարգերի մասով). 

46) իրականացնում է վերահսկողություն մթնոլորտային օդի պահպանության, 

ջրային ռեսուրսների, հողերի, ընդերքի, կենդանական և բուսական աշխարհի, 

վտանգավոր նյութերի, արտադրության և սպառման թափոնների օգտագործման և 

պահպանության նկատմամբ.  

47) ապահովում է բնապահպանական պետական փորձաքննության, 

բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների, վարչական վիճակագրության 

վարման օրենքով սահմանված պահանջները. 

48) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` իր 

իրավասության սահմաններում վարում է վարչական վարույթները, ընդունում 

համապատասխան որոշումներ և օրենքով նախատեսված դեպքերում կիրառում 

պատասխանատվության միջոցներ. 

49) իր իրավասության սահմաններում օրենքով սահմանված կարգով ընդունում է 

իրավական ակտեր, համագործակցում է միջազգային և տարածաշրջանային 

համապատասխան կազմակերպությունների հետ և ապահովում տեղեկատվության 

փոխանակում. 

50) իրականացնում է օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ. 

51) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում 

տնտեսավարող սուբյեկտներից ընդունում է հաշվետվություններ, տեղեկություններ և 

ամփոփում դրանք. 

52) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատես-

ված այլ գործառույթներ: 
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IV. ԿՈՄԻՏԵԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  

12. Կոմիտեի նախագահը գլխավորում է կոմիտեն և կառավարում կոմիտեի 

համակարգի մեջ մտնող կազմակերպությունների գործունեությունը: 

13. Կոմիտեի նախագահին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: Կոմիտեի նախագահն ունի 

տեղակալ(ներ), որին (որոնց) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը՝ կոմիտեի նախագահի ներկայացմամբ: 

14. Կոմիտեի նախագահը հաշվետու է Արցախի Հանրապետության Նախագահին: 

15. Կոմիտեի նախագահը` 

1) պատասխանատու է կոմիտեի առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների 

իրականացման համար. 

2) իր իրավասության սահմաններում առանց լիազորագրի հանդես է գալիս 

Արցախի Հանրապետության կամ կոմիտեի անունից, ինչպես նաև տալիս է Արցախի 

Հանրապետության կամ կոմիտեի անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` 

վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր. 

3) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և 

դեպքերում պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է կոմիտեի համակարգի 

աշխատողներին, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսանքի և 

կարգապահական տույժի միջոցներ. 

4) հաստատում է հաստիքացուցակը. 

5) հաստատում է ներքին կարգապահական կանոնները. 

6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում և 

կարգով ստեղծում է իրեն կից խորհրդակցական մարմիններ. 

7) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում կոմիտեի աշխատակազմի 

ղեկավարի` Արցախի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող 

հրամանները. 

8) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում իր տեղակալների, աշխատակազմի 

ղեկավարի հանձնարարականները. 

9) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում կոմիտեի ենթակայությանը հանձն-

ված կազմակերպությունների ղեկավարների, Արցախի Հանրապետության օրենսդրու-

թյան պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները, կարգադրությունները, 

ցուցումները, հանձնարարականները. 

10) լսում է կառուցվածքային ստորաբաժանումների (վարչություններ, բաժիններ) 

հաշվետվությունները, քննում է դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները, եթե 

օրենքով այլ բան նախատեսված չէ. 

11) սահմանում է կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

իրավասությունները. 

12) կարող է կազմավորել աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ. 

13) իր իրավասության սահմաններում ընդունում է ենթաօրենսդրական 

իրավական ակտեր, արձակում հրամաններ, տալիս ցուցումներ. 

14) տրամադրում է արձակուրդ կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարին` Արցախի 

Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությանը և դրանով սահմանված կարգին 

համապատասխան. 

15) իրականացնում է օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ: 

16. Կոմիտեի նախագահի բացակայության դեպքում նրան փոխարինում է 

կոմիտեի նախագահի տեղակալներից մեկը: 

17. Կոմիտեի նախագահի տեղակալը` 
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1) գործում է կոմիտեի նախագահի կողմից պատվիրակված լիազորությունների 

ուժով և համակարգում է աշխատանքներն (գործունեությունը) իրեն հանձնարարված 

բնագավառներում. 

2) իր լիազորությունների շրջանակներում կոմիտեի կառուցվածքային 

ստորաբաժանումներին (վարչություններ, բաժիններ) փոխանցում է կոմիտեի 

նախագահի հանձնարարականները, ապահովում՝ կոմիտեի կառուցվածքային 

ստորաբաժանումների կողմից կոմիտեի նախագահի հանձնարարականների 

կատարումը, իր համակարգման լիազորությունների շրջանակներում տալիս է 

հանձնարարականներ և դրանց կատարման նկատմամբ իրականացնում է 

վերահսկողություն` արդյունքների մասին տեղեկացնելով կոմիտեի նախագահին. 

3) իր համակարգման լիազորությունների շրջանակներում համագործակցում է 

այլ մարմինների և կազմակերպությունների հետ. 

4) իր համակարգման լիազորությունների շրջանակներում կոմիտեի նախագահին 

ներկայացնում է առաջարկություններ. 

5) իրականացնում է կոմիտեի նախագահի կողմից տրված ցուցումները և 

հանձնարարականները: 

18. Կոմիտեի նախագահը կարող է ունենալ խորհրդականներ, մամուլի քարտու-

ղար և օգնականներ, որոնց միջև սահմանում է պարտականությունների բաշխումը: 

  

V. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ 

  

19. Կոմիտեի աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը` օրենքներով, իրավական այլ 

ակտերով և սույն կանոնադրությամբ կոմիտեին վերապահված լիազորությունների 

լիարժեք ու արդյունավետ իրականացման, քաղաքացիական իրավահարաբերություն-

ներին կոմիտեի մասնակցության ապահովումն է: 

20. Կոմիտեի աշխատակազմն իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող 

կազմակերպություն է, որն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով, որպես պետական կառավարչական հիմնարկ, ենթակա է հաշվառման` 

իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի կողմից: 

21. Կոմիտեի աշխատակազմը գործում է Քաղաքացիական օրենսգրքի, 

«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» օրենքի, իրավական այլ ակտերի, 

Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և սույն կանոնադրության 

հիման վրա: 

22. Կոմիտեի աշխատակազմն իր իրավասության սահմաններում Արցախի 

Հանրապետության անունից կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և 

անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում 

հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

23. Կոմիտեի աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի 

պատկերով ու իր` հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք: Կոմիտեի աշխատակազմը կարող 

է ունենալ իր անվանմամբ ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ 

միջոցներ: 

24. Կոմիտեի աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ։ 

25. Կոմիտեի աշխատակազմը չի կարող իրականացնել ձեռնարկատիրական 

գործունեություն: Կոմիտեի աշխատակազմի կատարած գործառնությունների և մա-

տուցած ծառայությունների դիմաց կարող է գանձվել միայն պետական տուրք` օրենքով 

սահմանված չափով և կարգով, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի: 

26. Կոմիտեի աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն 

իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Կոմիտեի աշխատակազմի 

պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև կոմիտեի լիազորությանը 

վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները կատարվում են 

«Գնումների մասին» օրենքով սահմանված կարգով: 
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27. Կոմիտեի աշխատակազմի պարտավորությունների համար պատասխանատ-

վությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունը: 

28. Կոմիտեի աշխատակազմի անվանումն է «Արցախի Հանրապետության 

պետական տեսչությունների կառավարման կոմիտեի աշխատակազմ» պետական 

կառավարչական հիմնարկ: 

29. Կոմիտեի աշխատակազմի գտնվելու վայրն է` Արցախի Հանրապետություն, 

քաղաք Ստեփանակերտ, Թումանյան 59: 

 

VI. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

  

30. Կոմիտեի աշխատակազմի կառուցվածքում ներառվում են նրա 

կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումները: 

31. Կոմիտեի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների 

կանոնադրությունները հաստատում է կոմիտեի նախագահը: 

32. Կոմիտեի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնադ-

րությունները հաստատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝ 

կոմիտեի նախագահի ներկայացմամբ: 

33. Կոմիտեի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն օրենքով, իսկ 

առանձին դեպքերում՝ նաև Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատես-

ված վերահսկողական գործառույթներ իրականացնող և պատասխանատվության 

միջոցներ կիրառող մարմին է: 

34. Կոմիտեի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն իրավունք ունի 

դատարանում հանդես գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող: 

 

VII. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ 

  

35. Կոմիտեի աշխատակազմի գույքն օրենքով սահմանված կարգով ձևավորվում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից, ինչպես նաև Արցախի 

Հանրապետության անունից աշխատակազմի կնքած գործարքներով ձեռք բերված և 

կոմիտեի աշխատակազմի տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը 

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

հաշվառվում է նրա հաշվեկշռում: 

36. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած 

ժամանակ վերցնելու կոմիտեի աշխատակազմին հանձնված գույքը: 

37. Կոմիտեի աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, իրավական այլ ակտերով 

ու իր կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով` իր գործունեության 

նպատակներին ու գույքի նշանակությանը համապատասխան օգտագործելու, 

տիրապետելու և տնօրինելու իրեն հանձնված գույքը: 

  

VIII. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

  

38. Կոմիտեի աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում են Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը և կոմիտեի նախագահն` օրենքով և սույն 

կանոնադրությամբ իրենց վերապահված իրավասությունների սահմաններում: 

Կոմիտեի աշխատակազմը ղեկավարում է կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարը, որին 

օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

39. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը` 

1) հաստատում է կոմիտեի աշխատակազմի կանոնադրությունը և դրանում 

կատարվող փոփոխությունները. 

2) որոշում է կոմիտեի աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և չափը. 

3) հաստատում է կոմիտեի աշխատակազմի կառուցվածքը. 
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4) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և օրենքով 

իրեն վերապահված այլ լիազորություններ: 

40. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, իրավական այլ ակտերով, 

Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումներով, կոմիտեի նախագահի 

հրամաններով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների 

սահմաններում ղեկավարում է կոմիտեի աշխատակազմի ընթացիկ գործունեությունը 

և կրում պատասխանատվություն օրենքների, այլ իրավական ակտերի, Արցախի 

Հանրապետության կառավարության որոշումների և կոմիտեի նախագահի հրաման-

ների, սույն կանոնադրության պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու 

համար: 

41. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով սահմանված կարգով 

գույքային պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով պետությանը պատճառված 

գույքային վնասի համար: Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի լիազորությունների 

դադարեցումը հիմք չի հանդիսանում պատճառված վնասը հատուցելու 

պարտականությունները չկատարելու համար: 

42. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարը պարտավոր է չկատարել Արցախի 

Հանրապետության կառավարության, կոմիտեի նախագահի` Արցախի Հանրապետու-

թյան օրենսդրությանը հակասող որոշումները, կարգադրությունները, հրամաններն ու 

հրահանգները և դրանց չկատարման համար չի ենթարկվում պատասխանատվության: 

43. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի բացակայության կամ պաշտոնեական 

պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում նրան փոխարինում է 

կոմիտեի ստորաբաժանումների ղեկավարներից մեկը` կոմիտեի նախագահի 

հրամանով: 

44. Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարը` 

1) առանց լիազորագրի` իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս 

Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, կնքում է 

գործարքներ, իր լիազորության սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես 

հայցվոր կամ պատասխանող, տալիս է լիազորագրեր` դատարանում գործը վարելու և 

դատավարական այլ գործողություններ իրականացնելու համար. 

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

սահմանված կարգով տնօրինում է հիմնարկին ամրացված պետական գույքը, այդ 

թվում` ֆինանսական միջոցները. 

3) իր իրավասության սահմաններում տալիս է Արցախի Հանրապետության 

անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով 

լիազորագրեր. 

4) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների 

սահմաններում պաշտոնի (աշխատանքի) նշանակում և պաշտոնից (աշխատանքից) 

ազատում է կոմիտեի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողներին և 

տեխնիկական սպասարկումն ապահովող աշխատողներին, նրանց նկատմամբ 

կիրառում խրախուսանքի ու կարգապահական տույժի միջոցներ. 

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

լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր 

կատարման ցուցումներ. 

6) կոմիտեի նախագահի հաստատմանն է ներկայացնում կոմիտեի աշխատա-

կազմի տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, այդ թվում` 

ապահովում է կոմիտեի աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառումը վարելը, 

ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը, կոմիտեի նախագահի 

հաստատմանն է ներկայացնում կոմիտեի աշխատակազմի տարեկան պահպանման 

ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը, տարեկան ֆինանսական 

հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, միջոցներ է ձեռնարկում 

ստուգումներով հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների վերացման համար. 



86 

 

7) կոմիտեի նախագահին է ներկայացնում առաջարկություններ կոմիտեի 

աշխատակազմի գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ. 

8) կազմակերպում է կոմիտեի բյուջեի նախագծի նախապատրաստական 

աշխատանքները և ապահովում բյուջետային միջոցների ծախսերի կատարումը. 

9) կազմակերպում է կոմիտեում քննարկումների և խորհրդակցությունների 

անցկացումը. 

10) վերահսկում է կոմիտեի աշխատակազմի կողմից սահմանված ժամկետներում 

աշխատանքների կատարման ընթացքը. 

11) կոմիտեի նախագահի ստորագրությանն է ներկայացնում կոմիտեի 

նախագահի հրամանները, ինչպես նաև կարգադրությունները. 

12) ապահովում է համագործակցությունն Արցախի Հանրապետության պետական 

իշխանության մարմինների աշխատակազմերի հետ. 

13) կազմակերպում է կոմիտեում գործավարության և տեխնիկական 

սպասարկման աշխատանքները. 

14) իրականացնում է օրենքով, իրավական այլ ակտերով և սույն 

կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ։ 

 

IX. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

45. Կոմիտեի աշխատակազմի գլխավոր ֆինանսիստը ղեկավարում է կոմիտեի 

աշխատակազմի ֆինանսական և հաշվապահական ծառայությունները, գործում է 

կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի անմիջական ենթակայությամբ և իրականացնում 

«Գանձապետական համակարգի մասին» օրենքով իր վրա դրված լիազորությունները։ 

46. Կոմիտեի աշխատակազմի գլխավոր հաշվապահը պատասխանատու է 

հաշվապահական հաշվառումը վարելու, կոմիտեի աշխատակազմի ֆինանսական, 

բյուջետային, հարկային, վիճակագրական, պարտադիր վճարների մասին 

հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու և ներկայացնելու համար։ 

47. Կոմիտեի աշխատակազմն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և համապատասխան 

մարմիններ ներկայացնում ֆինանսական, հարկային, պարտադիր վճարների մասին և 

վիճակագրական հաշվետվություններ, հաշվարկներ, հայտարարագրեր: 

48. Կոմիտեի գործունեության մասին տարեկան ֆինանսական 

հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել աուդիտի 

(վերստուգման)` Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

 

X. ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ 

 ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ 

  

49. Կոմիտեի աշխատակազմի վերակազմակերպման և նրա գործունեության 

դադարման կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                            Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

2022 թվականի մայիսի 30-ի N 609-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  

ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

  

I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ 

  

1) Ֆինանսատնտեսական բաժին 

2) Ընդհանուր բաժին 

3) Իրավաբանական բաժին 

4) Իրազեկման և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժին 

 

II. Առանձնացված ստորաբաժանումներ 

  

1) Անասնաբուժության պետական տեսչություն 

2) Բուսասանիտարիայի պետական տեսչություն 

3) Սննդամթերքի անվտանգության վերահսկողության պետական տեսչություն 

4) Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչություն 

5) Էներգետիկայի և էներգասպառման տեխնիկական վերահսկողության պետական 

տեսչություն 

6) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տրանսպորտային տեսչություն 

7) Շուկայի վերահսկողության պետական տեսչություն 

8) Ջրային համակարգերի կառավարման պետական տեսչություն 

9) Բնապահպանական և ընդերքի օգտագործման վերահսկողության պետական 

տեսչություն: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ                                                          Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

30 մայիսի 2022թ.                                                   N 610-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 7-Ի N 1004-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

  

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 

դեկտեմբերի 7-ի «Բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող 

առանձին սոցիալական խմբերում ընդգրկված քաղաքացիների հաշվառման և 

նրանց բնակարանների կամ բնակելի տների տրամադրման կամ 

բնակարանների կամ բնակելի տների վերանորոգման կարգը հաստատելու և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության պետական 

կոմիտեի 1993 թվականի դեկտեմբերի 9-ի հ. 344 որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» N 1004-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածում 

կատարել հետևյալ փոփոխությունը և լրացումը՝ 

1) 6-րդ կետի 14-րդ ենթակետի «Արցախի Հանրապետության 

աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարություն» 

բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության բնակարանային հարցերի 

կոմիտե» բառերով. 

2) 20-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

նախադասությամբ. 

«Մեկ սենյականոց բնակարան կամ բնակելի տուն ստանալու իրավունք 

ունեցող քաղաքացուն կարող է տրամադրվել մեկ սենյականոց բնակարանի 

կամ բնակելի տանը համարժեք դրամական փոխհատուցում, բայց ոչ ավելի, 

քան 10 000 000 (տասը միլիոն) ՀՀ դրամը:»: 

2. 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 մայիսի 30-ի 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ 

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱ 

ԱՐՏԱԴՐՈՂ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻՑ ԱՌԱՔՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ 

ՎԱՃԱՌՔԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 16-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

  

  

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի «ա» կետը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2017 թվականի ապրիլի 26-ի N 18-Ն որոշումը` Արցախի Հան-

րապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական հանձնաժողովը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Սահմանել՝  

1) բնական ջրահոսքերի վրա կառուցված փոքր հիդրոէլեկտրակայան-

ներից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը` 23,536 ՀՀ 

դրամ/կիլովատտ ժամ` առանց ավելացված արժեքի հարկի, և 28,243 ՀՀ 

դրամ/կիլովատտ ժամ` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը. 

2) ոռոգման համակարգերի վրա կառուցված փոքր 

հիդրոէլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը` 

15,689 ՀՀ դրամ/ կիլովատտ ժամ` առանց ավելացված արժեքի հարկի, և 18,827 

ՀՀ դրամ/կիլովատտ ժամ` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը. 

3) խմելու ջրատարների վրա կառուցված փոքր հիդրոէլեկտրակա-

յաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը` 10,461 ՀՀ 

դրամ/կիլովատտ ժամ` առանց ավելացված արժեքի հարկի, և 12,553 ՀՀ 

դրամ/կիլովատտ ժամ` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը. 

4) արևային էլեկտրակայաններից (մինչև 5 մեգավատտ տեղակայված 

հզորության) առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը` 21,528  ՀՀ 

դրամ/կիլովատտ ժամ` առանց ավելացված արժեքի հարկի, և 25,833 ՀՀ 

դրամ/կիլովատտ ժամ` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը. 

5) հողմային էլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի 

սակագինը` 21,528 ՀՀ դրամ/կիլովատտ ժամ` առանց ավելացված արժեքի 

հարկի, և 25,833 ՀՀ դրամ/կիլովատտ ժամ` ներառյալ ավելացված արժեքի 

հարկը. 

6) կենսաբանական զանգվածից էլեկտրական էներգիա արտադրող 

կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը` 42,258 ՀՀ 

դրամ/կիլովատտ ժամ` առանց ավելացված արժեքի հարկի, և 50,710 ՀՀ 

դրամ/կիլովատտ ժամ` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը: 
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2. Սույն որոշման 1-ին կետով սահմանված սակագները կգործեն 2017 

թվականի հունվարի 1-ից հետո էլեկտրական էներգիայի (հզորության) 

արտադրության լիցենզիա ստացած իրավաբանական անձանց համար: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հուլիսի 1-ից և 

գործում է մինչև 2023 թվականի հուլիսի 1-ը։ 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                  Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

 

2022 թվականի մայիսի 30 

ք. Ստեփանակերտ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

2022 թվականի մայիսի 30-ի 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 73-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 18-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

  

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը և հաշվի առնելով «Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական ըն-

կերության 2022 թվականի մայիսի 5-ի Ել./Ref.No.Mgt/22.0610/L/MM և մայիսի 

13-ի Ել./Ref.No.Mgt/22.0650/L/MM գրությունները՝ Արցախի Հանրապետության 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովը ո ր ո շ ու մ է.  
1. Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2019 

թվականի դեկտեմբերի 25-ի ««Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական 

ընկերության կողմից Արցախի Հանրապետությունում մատուցվող 

ծառայությունների առավելագույն սակագները սահմանելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի մի շարք 

որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 73-Ն որոշման 1-ին կետի՝ 

1) 1-ին ենթակետով սահմանված N 1 հավելվածում 4.3-4.7-րդ տողերը 

շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

« 

4.3 
Ներշրջանային զանգեր դեպի թվային 

ամրակցված ցանց 
դրամ/րոպե 5 5 5 

4.4 

Միջշրջանային զանգեր (այդ թվում` 

Ստեփանակերտի միջև) դեպի թվային 

ամրակցված ցանց 

դրամ/րոպե 5 5 5 

4.5 
Զանգեր դեպի Արցախի Հանրապետու-

թյան շարժական ցանց 
դրամ/րոպե 21 21 21 

4.6 
Զանգեր դեպի Հայաստանի Հանրապե-

տության շարժական ցանց 
դրամ/րոպե 21 21 21 

4.7 
Զանգեր դեպի Հայաստանի Հանրապե-

տության ամրակցված ցանց 
դրամ/րոպե 21 21 21 

». 

2) 2-րդ ենթակետով սահմանված N 2 հավելվածում՝ 

ա. 2.1-ին տողը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 
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« 

2.1 Բաժանորդային վճար դրամ/ամիս 840 

», 

բ. 3.1-3.6–րդ տողերը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

« 

3.1 

Ամսական տրամադրվող անվճար րոպեների 

չափաքանակը (դեպի Արցախի Հանրապետության 

թվային ամրակցված և անլար ֆիքսված ցանցեր) 

րոպե/ամիս 500 

3.2 Ներշրջանային զանգեր՝ սկսած 501-րդ րոպեից դրամ/րոպե 5 

3.3 
Միջշրջանային զանգեր (այդ թվում` Ստեփանակերտի 

միջև)՝ սկսած 501-րդ րոպեից 
դրամ/րոպե 5 

3.4 
Զանգեր դեպի Արցախի Հանրապետության 

շարժական ցանց 
դրամ/րոպե 21 

3.5 
Զանգեր դեպի Հայաստանի Հանրապետության 

շարժական ցանց 
դրամ/րոպե 21 

3.6 
Զանգեր դեպի Հայաստանի Հանրապետության 

ամրակցված ցանց 
դրամ/րոպե 21 

». 

3) 3-րդ ենթակետով սահմանված N 3 հավելվածում՝ 

ա. 1.3.3-1.3.6-րդ տողերը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

« 

1.3.3 
Զանգեր դեպի Հայաստանի Հանրապետության 

շարժական ցանց 
դրամ/րոպե 21 

1.3.4 
Զանգեր դեպի Հայաստանի Հանրապետոււթյան 

ամրակցված ցանց 
դրամ/րոպե 21 

1.3.5 
Կարճ հաղորդագրության ծառայություն դեպի 

Արցախի Հանրապետության շարժական ցանց 
դրամ/sms 8 

1.3.6 
Կարճ հաղորդագրության ծառայություն դեպի 

Հայաստանի Հանրապետության շարժական ցանց 
դրամ/sms 10 

», 

բ. 2.2.1-2.2.6-րդ տողերը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

« 

2.2.1 
Զանգեր դեպի Արցախի Հանրապետության 

շարժական ցանց 
դրամ/րոպե 21 

2.2.2 
Զանգեր դեպի Արցախի Հանրապետության 

թվային ամրակցված ցանց 
դրամ/րոպե 21 

2.2.3 
Զանգեր դեպի Հայաստանի Հանրապետության 

շարժական ցանց 
դրամ/րոպե 21 

2.2.4 
Զանգեր դեպի Հայաստանի Հանրապետության 

ամրակցված ցանց 
դրամ/րոպե 21 

2.2.5 
Կարճ հաղորդագրության ծառայություն դեպի 

Արցախի Հանրապետության շարժական ցանց 
դրամ/sms 8 

2.2.6 
Կարճ հաղորդագրության  ծառայություն դեպի 

Հայաստանի Հանրապետության շարժական ցանց 
դրամ/sms 10 

». 

4) 6-րդ ենթակետով սահմանված N 6 հավելվածում՝ 

ա. 2.1-2.3-րդ տողերը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

« 

2.1 Wi-Fi երթուղիչների միջոցով ապահովվող համացանցի ամսավճար 
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(ներբեռնման արագություն/բեռնման արագություն) 

2.1.1 մինչև 5120/5120 կբիթ/վրկ արագությամբ դրամ/ամիս 5 500* 

2.1.2 մինչև 10240/10240 կբիթ/վրկ արագությամբ դրամ/ամիս 10 500* 

2.2 
DSL մոդեմով ապահովվող համացանցի ամսավճար (ներբեռնման 

արագություն/բեռնման արագություն)  

2.2.1 մինչև 5120/5120 կբիթ/վրկ արագությամբ դրամ/ամիս 5 500* 

2.3 
Oպտիկամանրաթելային մալուխով ապահովվող համացանցի ամսավճար 

(ներբեռնման արագություն/բեռնման արագություն)  

2.3.1 
9220/9220 կբիթ/վրկ մինչև 10240/10240 

կբիթ/վրկ արագությամբ 
դրամ/ամիս 5 500* 

2.3.2 
23300/23300 կբիթ/վրկ մինչև 25600/25600 

կբիթ/վրկ արագությամբ 
դրամ/ամիս 11 500* 

2.3.3 
27650/27650 կբիթ/վրկ մինչև 30720/30720 

կբիթ/վրկ արագությամբ 
դրամ/ամիս 13 500* 

2.3.4 
46600/46600 կբիթ/վրկ մինչև 51200/51200 

կբիթ/վրկ արագությամբ 
դրամ/ամիս 21 000* 

», 

բ. «Ծանոթություն»-ում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 

պարբերություն. 

«Մինչև 2022 թվականի հունիսի 1-ը բաժանորդագրված՝ մինչև 1024 

կբիթ/վրկ արագությամբ կապից օգտվող բաժանորդները (Wi-Fi, DSL, 

օպտիկամանրաթելային) կարող են շարունակել օգտվել նույն արագությամբ 

կապից չփոփոխված սակագներով:». 

5) 7-րդ ենթակետով սահմանված N 7 հավելվածում 1-ին տողը շարադ-

րել նոր խմբագրությամբ. 

« 

1 1 ՄԲ թրաֆիկ ՄԲ  13 

»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունիսի 1-ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                  Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

 

2022 թվականի մայիսի 30 

ք. Ստեփանակերտ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

2022 թվականի մայիսի 23-ի 

 

«ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ  

19-Ի N 11 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 

 

N 7-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 «Աշխատանքի պայմանների մասին» Ձև 1-ԱՊ (տարեկան) 

պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված N 1-

ի:  

2. Հաստատել «Աշխատանքի պայմանների մասին» Ձև 1-ԱՊ (տարեկան) 

պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ 

համաձայն հավելված N 2-ի: 

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Վիճակագրության պետական խորհրդի 2006 թվականի մայիսի 19-ի 

««Աշխատանքի պայմանների մասին» Ձև թիվ 1-ԱՊ (տարեկան) պետական 

վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաuտատելու 

մասին» N 11 որոշումը:             

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ   

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                 Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ  

   

2022 թվականի մայիսի 23 

ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական 

խորհրդի 2022 թվականի մայիսի 23-ի N 7-Ն որոշման 

 

Ձև 1-ԱՊ  

 (տարեկան) 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ  

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ 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 ժամանակաշրջանին հաջորդող 

ամսվա 25-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 

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: 

 
ԲԱԺԻՆ 1. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

Ցուցանիշի անվանումը 

Տո
ղ

ի
 հ

ա
մ

ա
ր

ը
 

Ընդամենը 

հաշվետու 

տարվա դեկ-

տեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

որից` 

կ
ա

ն
ա

յք
 

մ
ի

ն
չև

 1
8 

տ
ա

ր
ե

կ
ա

ն
 

ա
ն

ձ
ի

ն
ք 

Ա Բ 1 2 3 

Աշխատողների ցուցակային թվաքանակը (առանց 

հղիության, ծննդաբերության և մինչև 3 տարեկան 

երեխայի խնամքի հետ կապված արձակուրդում 

գտնվողների) 

001    

1. 001 տողից` աշխատողների թվաքանակը, ովքեր 

աշխատում են վնասակար և վտանգավոր 

պայմաններում 

002    
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ԲԱԺԻՆ 2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԵՎ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

ՏՐՎՈՂ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
Ղեկավար` _____________________________          ____________________________  
                                                            (Ազգանուն, անուն)                                                                                 (Ստորագրություն) 

Լրացնող`  _____________________________           ____________________________  
                                                           (Ազգանուն, անուն)                                                                                 (Ստորագրություն) 

(գլխավոր հաշվապահ կամ  

այլ լիազորված անձ)      

_____    ______________ 20 ___թ. 
                                                                                                                                                                           (լրացման ամսաթիվը) 

 

 

 

 

ա) բարձր աղմուկի, ուլտրաձայնի, ինֆրաձայնի 

պայմաններում 

003     

բ) վիբրացիայի բարձր մակարդակի պայմաններում 004    

գ) աշխատանքային գոտու օդի փոշոտվածության, 

գազի, իոնացնող և չիոնացնող ճառագայթման 

պայմաններում 

005    

2. Ծանր ֆիզիկական աշխատանքով զբաղվածների 

թվաքանակը 

006    

Ցուցանիշի անվանումը 

Տո
ղ

ի
  

հ
ա

մ
ա

ր
ը

 Ընդամենը 

հաշվետու 

տարվա դեկ-

տեմբերի 31-ի 

դրությամբ 

ո
ր

ի
ց`

 

կ
ա

ն
ա

յք
 

Ա Բ 1 2 

Աշխատողների ցուցակային թվաքանակը, որոնց վնասակար, 

առանձնապես վնասակար, առանձնապես վտանգավոր 

պայմաններում աշխատելու համար սահմանված են. 

   

լրացուցիչ արձակուրդ 007   

աշխատաժամանակի կրճատ տևողություն 008   

անվճար բուժկանխարգելիչ սնունդ 009    

անվճար կաթի և այլ համարժեք սննդամթերքի ստացում 010   

բարձր տարիֆային դրույքներ 011   

հավելավճարներ աշխատանքի ինտենսիվության և ոչ 

նպաստավոր պայմանների համար 

012   

արտոնյալ պայմաններով պետական կենսաթոշակի իրավունք   

ըստ թիվ 1 ցուցակի 
 

013 

  

ըստ թիվ 2 ցուցակի 014   

աշխատանքի հատուկ պայմանների, երկարամյա 
ծառայության համար օրենքով սահմանված այլ կենսաթոշակ 

015   

աշխատանքի պայմանների համար կազմակերպության 

կողմից սահմանված արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ 

016   

Աշխատողների ցուցակային թվաքանակը, որոնց նշանակված 

է 007-016 տողերում թվարկված արտոնություններից և 

հատուցումներից որևէ մեկը 

017   

Աշխատողների ցուցակային թվաքանակը, որոնց անվճար 

տրամադրվում է հատուկ համազգեստ, հատուկ կոշիկ և 

անհատական պաշտպանության այլ միջոցներ 

018   
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Աշխատողների ցուցակային թվաքանակում ներառվում են աշխատանքային 

պայմանագրով վարձու աշխատողները` անկախ պայմանագրի ժամկետից (տես 

«Աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի մասին» Ձև թիվ 1-Ա (տարեկան) 

պետական վիճակագրական հաշվետվության  (հաստատված է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի 2017 թվականի փետրվարի 

10-ի N 4-Ն որոշմամբ)  Հավելված N 3 (այսուհետ` Հավելված N 3)  10-րդ և 11-րդ 

կետերը) և չեն ներառվում հղիության և ծննդաբերության, մինչև 3 տարեկան երեխայի 

խնամքի հետ կապված արձակուրդում գտնվողները, ինչպես նաև Հավելված N 3-ի 12-

րդ կետում նշված աշխատողները: 

1-ին բաժնում 001 տողը լրացվում է Հավելված N 3 13-րդ կետին 

համապատասխան: 

002 տողում յուրաքանչյուր աշխատող` անկախ նրա վրա ազդող վտանգավոր և 

թունավոր արտադրական գործոնների քանակի, հաշվառվում է մեկ անգամ: 

003-005 տողերում նույն աշխատողը կարող է հաշվառվել մի քանի անգամ` ըստ 

նրա վրա ազդող արտադրական գործոնների քանակի:  

013-016 տողերում յուրաքանչյուր աշխատող` անկախ արտոնյալ պայմաններով 

կենսաթոշակ ստանալու հիմքերի քանակի, հաշվառվում է մեկ անգամ: 

017 տողում յուրաքանչյուր աշխատող` անկախ տրվող արտոնությունների և 

հատուցումների քանակի, հաշվառվում է մեկ անգամ: 

018 տողում լրացվում է այն աշխատողների թվաքանակը, որոնց անվճար 

տրամադրվել է անհատական պաշտպանության միջոցներից որևէ մեկը: 

 

 

 
Հավելված N 2 

Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական 

խորհրդի 2022 թվականի մայիսի 23-ի N 7-Ն որոշման 

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ 

«ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-ԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ 

  

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Սույն հրահանգը սահմանում է «Աշխատանքի պայմանների մասին» Ձև 1-ԱՊ 

(տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` Հաշվետվու-

թյուն) լրացման կարգի հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են իրավաբանական անձինք (արդյունաբերա-

կան, շինարարական, տրանսպորտի և կապի ոլորտի կազմակերպությունները) 

համաձայն Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի 2020 

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

3. Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակ է համարվում գործունեության 

այն տեսակը, որը հաշվետու ժամանակաշրջանում ավելացված արժեքի ընդհանուր 

ծավալում փաստացի ունեցել է առավել մեծ տեսակարար կշիռ: Վերջինիս որոշման 

համար առաջարկվում է կողմնորոշվել ընդհանուր հասույթի, հավելյալ արժեքի կամ 

աշխատողների ընդհանուր թվաքանակի մեջ ունեցած բաժնով և այլ համանման 

բնութագրիչ չափանիշներով: 

4. Աշխատանքի պայմանների, ոչ նպաստավոր պայմաններում աշխատանքի 

համար տրվող հատուցումների և արտոնությունների վերաբերյալ պետական 

վիճակագրական հաշվետվությունը կազմվում է նախատեսված հաշվետու տարվա 

համար: Հաշվետվությունը կազմվում է հաշվետու տարվա սկզբից` հունվարի 1-ից 

մինչև դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակաշրջանի կտրվածքով: 
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5. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Արցախի  Հանրապետության Ազգային 

վիճակագրական ծառայություն՝ Հաշվետվության ձևի վրա նշված ժամկետում և 

պարբերականությամբ: 

6. Հաշվետվության դիմային էջի «Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի» 

ծածկագիրը լրացվում է համաձայն «Տնտեսական գործունեության տեսակների 

դասակարգչի»  (այսուհետ՝ ՏԳՏԴ) 5 նիշ խմբավորման: 

7. Հաշվետվությունը սահմանված ժամկետում չներկայացնելու կամ սահմանված 

կարգի խախտումով (ոչ արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջական 

արտացոլում և այլ աղավաղումներ) ներկայացնելու (անկախ ժամկետից) դեպքում 

վիճակագրական հաշվետվություններ ներկայացնողները ենթարկվում են 

պատասխանատվության` օրենքով սահմանված կարգով: 

8. Հաշվետվության ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ: 

 

2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

  

9. Աշխատանքի պայմաններն աշխատանքային գործընթացի և արտադրական 

միջավայրի գործոնների ամբողջությունն է, որում իրականացվում է մարդու 

գործունեությունը: 

10. Աշխատատեղը վայր է, որտեղ աշխատողը պետք է գտնվի աշխատանքային 

գործունեություն իրականացնելու համար` գտնվելով գործատուի անմիջական կամ ոչ 

անմիջական հսկողության տակ: 

11. Վնասակար արտադրական գործոնը աշխատանքային գործընթացի և 

միջավայրի գործոնն է, որի ազդեցությունն աշխատողի վրա որոշակի պայմաններում 

(ինտենսիվություն, տևականություն) կարող է առաջացնել մասնագիտական 

հիվանդություններ, աշխատունակության ժամանակավոր կամ կայուն անկում, 

բարձրացնել սոմատիկ և վարակիչ հիվանդությունների հաճախականությունը, 

հանգեցնել սերնդի առողջության խանգարման: 

12. Վնասակար արտադրական գործոններ են. 

1) ֆիզիկական գործոնները, ինչպիսիք են. 

ա) ջերմաստիճանը, խոնավությունը և օդի շարժման արագությունը, ջերմային 

ճառագայթումը, 

բ) չիոնացնող էլեկտրամագնիսական դաշտը և ճառագայթումը (էլեկտրաստատիկ 

դաշտերը, մշտական մագնիսական դաշտերը (այդ թվում` գեոմագնիսական), 

արտադրական հաճախականության էլեկտրական և մագնիսական դաշտերը, 

ռադիոհաճախության ընդգրկույթի (դիապազոնի) էլեկտրամագնիսական 

ճառագայթումը, օպտիկական ընդգրկույթի էլեկտրամագնիսական ճառագայթումը, այդ 

թվում` լազերային և ուլտրամանուշակագույն), 

գ) իոնացնող ճառագայթումը, 

դ) արտադրական աղմուկը, ուլտրաձայնը, ինֆրաձայնը, 

ե) վիբրացիան (տեղային, ընդհանուր), 

զ) աերոզոլները (փոշին)` կապված առավելապես ֆիբրիոգեն գործունեության 

հետ, 

է) լուսավորությունը. բնական լուսավորության բացակայությունը կամ ոչ 

բավարար լուսավորությունը, անբավարար արհեստական լուսավորությունը կամ 

կուրացուցիչ փայլը, թարթող լուսավորությունը, 

ը) էլեկտրական լիցքավորված օդի մասնիկները` աերոիոնները. 

2) քիմիական գործոնները, այդ թվում նաև կենսաբանական բնույթի մի շարք 

նյութերի` հակաբորբոքիչների, վիտամինների, հորմոնների, խմորիչների (ֆերմենտ-

ների), սպիտակուցային պատրաստուկների ստացումը քիմիական սինթեզի ճանա-

պարհով և/կամ որոնց հսկման համար օգտագործվում է քիմիական անալիզի մեթոդը. 
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3) կենսաբանական գործոնները, ինչպիսիք են միկրոօրգանիզմները, 

միկրոօրգանիզմների պատրաստուկներում պարունակվող կենդանի բջիջները և 

սպորները, պաթոգեն միկրոօրգանիզմները: 

13. Աշխատանքային գործընթացի գործոններն են. 

1) աշխատանքի ծանրությունը, որն աշխատանքային գործընթացի բնութագրիչ է և 

արտահայտում է օրգանիզմի հենաշարժիչ համակարգի և օրգանիզմի գործունեու-

թյունն ապահովող ֆունկցիոնալ համակարգի (սրտանոթային, շնչառական և այլ) 

ծանրաբեռնվածությունը: Աշխատանքի ծանրությունը բնութագրվում է ֆիզիկական 

դինամիկ ծանրաբեռնվածությամբ, տեղափոխվող կամ բարձրացվող բեռի զանգվածով, 

աշխատանքային նմանատիպ շարժումների ընդհանուր քանակով, աշխատանքային 

դիրքի ձևով, կայուն ծանրաբեռնվածության մեծությամբ, մարմնի թեքվածության 

աստիճանով, տարածության մեջ տեղափոխումների, տեղաշարժերի քանակով. 

2) աշխատանքի լարվածությունը, որն աշխատանքային գործընթացի բնութագրիչ 

է և արտահայտում է աշխատողի կենտրոնական նյարդային համակարգի, 

զգայարանների և հուզական համակարգի ծանրաբեռնվածությունը: Աշխատանքի 

ծանրաբեռնվածությունը բնութագրող գործոններից են մտավոր, հուզական, զգայական 

ծանրաբեռնվածությունը, մոնոտոն ծանրաբեռնվածության աստիճանը, աշխատանքի 

ռեժիմը: 

14. Վտանգավոր արտադրական գործոններն աշխատանքային գործընթացի և 

միջավայրի այն գործոններն են, որոնք կարող են հարուցել սուր հիվանդություններ 

կամ հանգեցնել առողջության վատթարացման, ընդհուպ` մահվան: Քանակական 

բնութագրերից և գործողության տևականությունից կախված առանձին վնասակար 

արտադրական գործոններ կարող են դառնալ վտանգավոր:  

 

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԵՎ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 

ՀԱՄԱՐ ՏՐՎՈՂ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 

Սույն բաժինը լրացվում է միայն վնասակար և վտանգավոր պայմաններում 

աշխատելու համար արտոնություններ և հատուցումներ ստացող աշխատողների 

համար: 

15. Վնասակար և վտանգավոր պայմաններում աշխատելու համար. 

ա) Աշխատանքային օրենսգրքի 161-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  կառավարության 2005 թվականի  նոյեմբերի 

29-ի «Ամենամյա լրացուցիչ արձակուրդի իրավունք ունեցող առանձին կատեգորիայի 

աշխատողների ցանկը, այդ արձակուրդի նվազագույն տևողությունը և տրամադրման 

կարգը սահմանելու մասին» N 496 որոշմամբ սահմանված է լրացուցիչ արձակուրդ, 

բ) Աշխատանքային օրենսգրքի 140-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ ենթակետով 

սահմանված է աշխատաժամանակի կրճատ տևողություն, 

գ) Աշխատանքային օրենսգրքի 183-րդ հոդվածով սահմանված  ծանր, վնասակար, 

առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար աշխատանքները կատարելու համար 

աշխատողին վճարվում է հավելում, 

դ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  կառավարության  2013 թվականի 

սեպտեմբերի 25-ի «Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող 

արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների, պաշտոնների և 

ցուցանիշների NN 1 և 2 ցուցակները հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 24-ի N 35 որոշումն 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 653-Ն որոշման համաձայն` սահմանված է 

արտոնյալ պայմաններով պետական կենսաթոշակ: 

16. Վնասակար և վտանգավոր պայմաններում աշխատելու համար մասնագի-

տական հիվանդությունների կանխարգելման (պրոֆիլակտիկայի) նպատակով 

աշխատողներին անվճար տրամադրվում է բուժկանխարգելիչ սնունդ, կաթ և այլ 

համարժեք սննդամթերք: 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

2022 թվականի մայիսի 23-ի 

 

«ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 1-

ԿԱԴՐԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ  

2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 19-Ի N 12 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ  

ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 

 

N 8-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 «Աշխատողների մասնագիտական ուսուցման մասին» Ձև 

1-կադրերի ուսուցում (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվու-

թյան ձևը՝ համաձայն հավելված N 1-ի:  

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Վիճակագրության պետական խորհրդի 2006 թվականի մայիսի 19-ի 

««Աշխատողների մասնագիտական ուսուցման մասին» Ձև թիվ 1-կադրերի 

ուսուցում (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը 

հաuտատելու մասին» N 12 որոշումը:             

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ   

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                        Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ  

 

2022 թվականի մայիսի 23 

ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված N 1 

Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության պետական 

խորհրդի 2022 թվականի մայիսի 23-ի N 8-Ն որոշման 

 

Ձև 1-կադրերի ուսուցում  

 (տարեկան) 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ  

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 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 ժամանակաշրջանին հաջորդող 

ամսվա 25-ը: 

Ներկայացնում  է _____________________________________________________________________ 
(իրավաբանական անձի, հիմնարկի 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 

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: 

 

Ցուցանիշի անվանումը 
Տողի 

համարը 

Ընդամենը 

հաշվետու 

տարում  

որից` 

կանայք 

Ա Բ 1 2 

1. Անցել են մասնագիտական պատրաստում և 

վերապատրաստում, մարդ (տող 002+003+004) 

001   

այդ թվում 
ուսուցանվել են առաջին անգամ 

002   

ուսուցանվել են երկրորդ (հարակից) մասնագիտությամբ 003   

վերապատրաստվել են 004   

2. Բարձրացրել են որակավորումը, մարդ 005    

Մասնագիտական պատրաստում և վերապատրաստում, 

որակավորման բարձրացում անցածների ընդհանուր 

թվաքանակից (տող 001+005) ուսուցանվել են, մարդ 

006   

ուսումնական հաստատությունում 007   

անմիջապես կազմակերպությունում 008   
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Ղեկավար`     _____________________________           _______________________________  

                         (Ազգանուն, անուն)                                                                                   (Ստորագրություն) 

Լրացնող`      _____________________________            _______________________________ 
                                                                  (Ազգանուն, անուն)                                                                                    (Ստորագրություն) 

(գլխավոր հաշվապահ կամ  

այլ լիազորված անձ)                                                               ____    ______________  20 ___թ. 
                                                                                                                                                                 (լրացման ամսաթիվը) 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
Լրացվում է աշխատողների այն խմբի համար, ովքեր մասնագիտական ուսուցումն 

անցել են կազմակերպության միջոցների հաշվին 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ-ում 009   

արտասահմանում 010   

այլ 011   

մինչև 30 տարեկան երիտասարդներ 012   

3. Անցել են ստաժավորում, մարդ 013   

որից` արտասահմանում 014   

4. Աշխատողների մասնագիտական ուսուցման վրա կազմա-

կերպության կողմից կատարված ծախսերը, հազ. դրամ 

015   
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ,ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ,  

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

25 մայիսի 2022թ.                                                     N 366-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՑԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ  

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) 

և միջին մասնագիտական կրթության մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ 

մասը՝ 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ ` 

 

1. Սահմանել պետական հավատարմագրում չունեցող միջին 

մասնագիտական կրթական ծրագրով կրթություն ստացած անձանց 

պետական ամփոփիչ ատեստավորման իրականացման կարգը՝ համաձայն 

հավելվածի: 

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել 

նախարարի տեղակալ Հասմիկ Մինասյանին: 

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

Ա․ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
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Հավելված  

Արցախի  Հանրապետության կրթության,   

գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի  

2022 թվականի մայիսի 25-ի N  366-Ն հրամանի 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՑԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են պետական հավատարմագրում 

չունեցող միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով կրթություն ստացած 

անձանց (այսուհետ` շրջանավարտ) պետական ամփոփիչ ատեստավորման 

կազմակերպման և անցկացման ընդհանուր պայմանները: 

2. Պետական ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների հանձնումը 

կազմակերպվում է 2022 թվականից մինչև 2023-2024 ուսումնական տարվա 

ավարտը: 

3. Պետական ամփոփիչ ատեստավորման քննություններին կարող են 

մասնակցել պետական հավատարմագրում չունեցող միջին մասնագիտական 

կրթության ավարտական փաստաթուղթ (դիպլոմ) ունեցող շրջանավարտ-

ները: 

4. Պետական ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների կազմակերպ-

ման նպատակով Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, 

մշակույթի և սպորտի նախարարի (այսուհետ՝ նախարար) հրամանով 

ստեղծվում են պետական ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովներ 

(այսուհետ՝ հանձնաժողով) և հաստատվում քննությունների կազմակերպման 

ընթացակարգ: 

5. Յուրաքանչյուր մասնագիտության գծով ձևավորվում են հանձնաժո-

ղովներ՝ ոչ ուշ, քան դրանց աշխատանքները սկսվելուց երկու շաբաթ առաջ և 

գործում են միայն տվյալ ուսումնական տարվա համար նախատեսվող 

քննաշրջանի ժամկետում: 

6. Հանձնաժողովի նախագահը նշանակվում է նախարարի հրամանով: 

7. Հանձնաժողովի անդամների անվանական կազմը հաստատում է 

ընտրված միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության տնօրենը` 

հանձնաժողովի աշխատանքներն սկսելուց առնվազն երկու շաբաթ առաջ: 

8. Պետական ամփոփիչ ատեստավորման քննություններ հանձնելու 

նպատակով շրջանավարտը, նախարարի կողմից սահմանած ժամկետում 

Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարություն (այսուհետ՝ նախարարություն) է ներկայացնում. 

1) քննություններին մասնակցելու դիմում-հայտ. 

2) ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) ու ներդիրի (միջուկի) 

բնօրինակը և պատճենը. 

3) անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագիր) բնօրինակը և 

պատճենը. 

4) 2 լուսանկար (3X4 չափսի): 

9. Շրջանավարտը պետական ամփոփիչ ատեստավորման քննություն-

ները հանձնում է պետական կամ հավատարմագրված ոչ պետական միջին 
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մասնագիտական ուսումնական հաստատությունում: Ուսումնական հաստա-

տությունների ցանկը հաստատում է նախարարը: 

10. Պետական ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման ժամկետները՝ 

հանձնաժողովի առաջարկությամբ հաստատվում է նախարարի հրամանով: 

11. Պետական ամփոփիչ ատեստավորումն անցկացվում է բանավոր` 

հանձնաժողովի կողմից նախապես կազմված հարցատոմսերով: 

Հարցատոմսերը ներառում են առանձին մասնագիտական առարկաների 

հիմնական բովանդակությանը համապատասխանող հարցեր, որոնք բխում են 

տվյալ մասնագիտության պետական կրթական չափորոշչով սահմանված 

որակավորման բնութագրից: 

12. Պետական ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները գնահատվում 

են (գերազանց, լավ, բավարար, անբավարար) և հայտարարվում նույն օրը՝ 

հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը կազմելուց հետո: 

13. Պետական ամփոփիչ ատեստավորման քննություններից դրական 

գնահատական ստացած շրջանավարտին հանձնաժողովի որոշմամբ 

շնորհվում է ստացած մասնագիտությանը համապատասխան որակավորում: 

14. Հանձնաժողովի աշխատանքների ավարտից հետո հանձնաժողովի 

նախագահը մեկ շաբաթվա ընթացքում հաշվետվություն է ներկայացնում 

նախարարություն՝ տվյալների ամփոփման և համապատասխան միջին 

մասնագիտական ուսումնական հաստատության կողմից պետական նմուշի 

դիպլոմ շնորհելու վերաբերյալ (նախկին դիպլոմի ներդիրի գնահատական-

ները պահպանվում են): 

15. Պետական ամփոփիչ ատեստավորումից անբավարար գնահատա-

կան ստացած շրջանավարտին տվյալ ուսումնական տարվա ընթացքում 

քննությունների վերահանձնում չի թույլատրվում: 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

 ԵՎ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

2022 թվականի մայիսի 16-ի  

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 9-Ի N 2Հ/Գ-Ն 

ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 40-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-

րդ հոդվածը. 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ  ԵՄ՝ 

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

սոցիալական ապահովության նախարարի 2008 թվականի հունվարի 9-ի 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի 

դեկտեմբերի 25-ի N 724  որոշման կատարումն ապահովելու մասին» N 2 հ/գ-Ն 

հրամանը: 

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

Արցախի Հանրապետության սոցիալական 

զարգացման և միգրացիայի նախարար                                 Արմինե Պետրոսյան 

 

2022 թվականի մայիսի 16  

ք. Ստեփանակերտ 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  

ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

2022 թվականի մայիսի 19-ի 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱՎՏՈԲՈՒՍԱՅԻՆ 

ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 9-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն  

 

 

Հիմք ընդունելով «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքի 10-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասը՝  

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ 

 

1. Հաստատել Արցախի Հանրապետության միջշրջանային ավտոբուսա-

յին կանոնավոր փոխադրումների սակագները՝ համաձայն  հավելվածի։ 

   

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ 

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ                                     Հ. ԽԱՆՈՒՄՅԱՆ 

 

2022 թվականի մայիսի 19 

ք. Ստեփանակերտ 
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Հավելված  

Արցախի Հանրապետության տարածքային 

կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի  

2022 թվականի մայիսի 19-ի N 9-Ն հրամանի 

 

ՍԱԿԱԳՆԵՐ  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱՎՏՈԲՈՒՍԱՅԻՆ  

ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ 

Աղյուսակ 1  

Հ/հ Երթուղու  

սկզբնակետը 

Մեկ ուղևորի 

փոխադրման 

վճարը (ՀՀ դրամ) 

Ծանոթություն 

1 2 3 4 

1 Ակնաբերդ 1450 Ակնաբերդ-Հաթերք-Դրմբոն-

Ստեփանակերտ 

2 Աղավնո 950  

3 Այգեստան 200  

4 Աշան 1000  

5 Առաջաձոր 750  

6 Ասկերան 250  

7 Աստղաշեն 500  

8 Ավդուռ 650  

9 Բերդաշեն 1000  

10 Բերձոր 850  

11 Բերքաձորի խաչմերուկ 150  

12 Գառնաքար 750  

13 Գետավան 1100  

14 Գիշի 850  

15 Դահրավ 500  

16 Դաշուշեն 100  

17 Դրմբոն 950  

18 Եղցահող 750  

19 Եմիշճան 1000  

20 Զագլիկ 1400 Զագլիկ-Հաթերք-Դրմբոն- 

Ստեփանակերտ 

21 Զարդախաչ 1100  

22 Թաղավարդ 800  

23 Թբլղու 750  

24 Իվանյան 200  

25 Լիսագոր 550  

26 Լուսաձոր 300  

27 Խանցք 650  

28 Խաչեն 550  

29 Խաչմաչ 550  

30 Խերխան 800  

31 Խնածախ 150  

32 Խնապատ 350  

33 Խնձրիստան 600  

34 Խնուշինակ 800  

35 Խրամորթ 550  
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36 Ծաղկաշատ 500  

37 Ծմակահող 750  

38 Ծովատեղ 800  

39 Կաղարծի 700  

40 Կանաչ Թալա 650  

41 Կավահան 950  

42 Կարմիր գյուղ 450  

43 Կարմիր շուկա 700  

44 Կիչան 700  

45 Կոլխոզաշեն 950  

46 Կճողոտ 1050  

47 Կուսապատ 1250 Կուսապատ-Ն. Հոռաթաղ-

Ստեփանակերտ 

48 Հաթերք 1350 Հաթերք-Դրմբոն-

Ստեփանակերտ 

49 Հաղորտի  850  

50 Հարավ 450  

51 Հարությունագոմեր 1100  

52 Հացի 1050 Հացի-Բերդաշեն-

Ստեփանակերտ 

53 Հերհեր 800  

54 Հիլիս 600  

55 Հին շեն 850  

56 Հովսեփավան 300  

57 Ղազարահող 900  

58 Ճանկաթաղ 1100  

59 Ճարտար 950 Ճարտար-Գիշի-Ննգի-

Ստեփանակերտ 

60 Ճարտար 1050 Ճարատ-Կարմիր շուկա-

Ստեփանակերտ 

61 Մաղավուզ 1500 Մաղավուզ-Քմքաձոր-Մեծ շեն-

Մոխրաթաղ-Աղաբեկալանջ-

Մարտակերտ-Ն. Հոռաթաղ-

Ստեփանակերտ 

62 Մաղավուզի 

խաչմերուկ 

1400 Մաղավուզի խաչմերուկ-

Ալաշանի խաչմերուկ-

Ստեփանակերտ 

63 Մաճկալաշեն 1050  

64 Մարտակերտ 1600 Մարտակերտ-Մաղավուզի 

խաչմերուկ-Ստեփանակերտ 

65 Մարտակերտ 1250 Մարտակերտ-Ն. Հոռաթաղ-

Ստեփանակերտ 

66 Մարտունի 800  

67 Մեծ շեն 1400 Մարտակերտի շրջան   

Մեծ շեն-Մոխրաթաղ-

Աղաբեկալանջ-Մարտակերտ-

Ն. Հոռաթաղ-Ստեփանակերտ 

68 Մյուրիշեն 600  

69 Մոխրաթաղ 1350 Մոխրաթաղ-Աղաբեկալանջ-

Մարտակերտ-Ն. Հոռաթաղ-

Ստեփանակերտ 
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70 Մուշկապատ 850  

71 Մսմնա 900  

72 Նախիջևանիկ 500  

73 Ներքին Հոռաթաղ 1200  

74 Ննգի 400  

75 Նոր Ղազանչի 750 Նոր Ղազանչի-Կիչան-

Ստեփանակերտ     

76 Նորագյուղ 250  

77 Նորշեն 1050  

78 Շահմասուր 800  

79 Շոշ 200  

80 Չարեքտար 1300  

81 Չափար 1100  

82 Չլդրան 850  

83 Պառավաթումբ 650  

84 Պատարա 600  

85 Պողոսագոմեր 900  

86 Ռև 600  

87 Սառնաղբյուր 550  

88 Սարդարաշեն 550  

89 Սարուշեն 600  

90 Սզնեք 450  

91 Սոս 1000 Սոս-Կարմիր շուկա-

Ստեփանակերտ 

92 Սպիտակաշեն 800  

93 Վաղուհաս 1100  

94 Վանք 800  

95 Վարազաբուն 500  

96 Վարանդա 650  

97 Վարդաձոր 500 Ասկերանի շրջան 

98 Վարդաձոր 1100 Մարտակերտի շրջան  

99 Վարնկաթաղ 1400 Վարնկաթաղ-Ն. Հոռաթաղ-

Ստեփանակերտ 

100 Վերին Հոռաթաղ 1100  

101 Տասը վերստ 650  

102 Տոնաշեն 1500 Տոնաշեն-Մաղավուզի 1-ին 

խաչմերուկ-Ստեփանակերտ 

103 Փառուխ 650  

104 Քարահունջ 950  

105 Քերթ 950  

106 Քմքաձոր 1500 Քմքաձոր-Մեծ շեն-

Մոխրաթաղ-Աղաբեկալանջ-

Մարտակերտ-Ն. Հոռաթաղ-

Ստեփանակերտ 

107 Քոլատակ 750  

108 Քռասնի 200  

 

Ծանոթություն․ երթուղու վերջնակետը համարվում է Ստեփանակերտ քաղաքը: 
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Աղյուսակ 2  

Հ/հ Երթուղու երկարությունը /կմ/ Մեկ կտոր ուղեբեռի փոխադրման վճարը  

/ՀՀ դրամ/ 

1 1-25 100 

2 26-50 200 

3 51-70 300 

4 76-100 400 

5 101-200 500 

6 201-300 600 

7 301-400 700 

8 401-500 800 

9 501-600 900 

10 601 և ավելի +100 դրամ յուրաքանչյուր հաջորդ 

կիլոմետրի դիմաց 

 

Ծանոթություն․ ավտոկայանային ծառայություններ մատուցող կազմակերպու-

թյունների պահասենյակում ուղեբեռի պահպանման դիմաց յուրաքանչյուր օրվա 

վճարը գանձվում է՝ մեկ կտոր ուղեբեռի համար 200 դրամ և լրացուցիչ վճար 

հայտարարագրված ուղեբեռի (ուղևորի կողմից հայտարարագրելու ցանկության 

դեպքում) արժեքի 0,5 չափով: 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  

ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

2022 թվականի մայիսի 19-ի 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 6-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ  

ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

N 10-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն  

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-

րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետը՝  

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ 

 

Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

էկոնոմիկայի նախարարի 2015 թվականի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության միջշրջանային ավտոբուսային կանոնավոր փոխադրումների և ուղե-

բեռի փոխադրման ու պահպանման սակագները հաստատելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության արտադրական ենթակառուցվածքների 

նախարարի 2011 թվականի սեպտեմբերի 23-ի N 106-Ն հրամանն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» N 6-Ն հրամանը։ 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ 

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ                                     Հ. ԽԱՆՈՒՄՅԱՆ 

 

2022 թվականի մայիսի 19 

ք. Ստեփանակերտ 
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²ðò²ÊÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü  Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ 

 

Ð  ð  ²  Ø  ²  Ü    

20 Ù³ÛÇëÇ 2022Ã.                      N  50-² 

ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï 

 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü ´Ü²¶²ì²èÆ ÈÆòºÜ¼Æ²ÜºðÆ 

 ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü ¸²¸²ðºòØ²Ü Ø²êÆÜ 

 

 

ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ²Ð ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½³íáñáÕ 

Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 19.05.2022Ã. »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ ¨ Õ»Ï³í³ñí»Éáí §ÈÇó»Ý½³íáñ-

Ù³Ý 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»áõÃÛáõÝÁ` 

 

N 
ÈÇó»Ý½³íáñíáÕ ³ÝÓÇ ³Ýí³-

ÝáõÙÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ 

ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ 

Ñ³Ù³ñÁ 

ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ 

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ 

1 
§²ñÎáå¦ êäÀ ù. êï»÷. 

Ø»ï³ùë³·áñÍÝ»ñÇ 74 
ÞÆ-469 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, 

Áëï Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª    

ÑÇ¹ñáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 

2 
§êîðàÚ¶Æ¶²Üî¦ êäÀ                                

ù. êï»÷. ². ØÏñïãÛ³ÝÇ 5/8 
ÞÆ-1147 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, 

Áëï Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª     

ÑÇ¹ñáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 

3 

§ÐÆ¸ðàêºðìÆê ¶ðàôä¦ 

êäÀ ù. êï»÷. 

²½³ï³Ù³ñïÇÏ. 20/5 

ÞÆ-1305 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, 

Áëï Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª     

ÑÇ¹ñáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 

 

2. êáõÛÝ Ññ³Ù³ÝÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ¹Ý»É µÝ³Ï-ÏáÙáõÝ³É ù³Õ³-
ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý µ³ÅÝÇ íñ³: 

 

 

 

Ü²Ê²ð²ð                                                                  ². ê²ð¶êÚ²Ü 
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²ðò²ÊÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ 

 

Ð  ð  ²  Ø  ²  Ü    

20 Ù³ÛÇëÇ 2022Ã.                      N 51-² 

ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï 

 

ø²Ô²ø²ÞÆÜàôÂÚ²Ü ´Ü²¶²ì²èÆ ÈÆòºÜ¼Æ²ÚÆ 

 ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü îð²Ø²¸ðØ²Ü Ø²êÆÜ 

 
 

ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ²Ð ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý  ù³Õ³ù³ßÇÝáõ-

ÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñáí ÉÇó»Ý½³íáñáÕ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 

19.05.2022Ã. »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ (ÏóíáõÙ ¿) ¨ Õ»Ï³í³ñí»Éáí §ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý 

Ù³ëÇÝ¦ ÈÔÐ ûñ»ÝùÇ 8-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇ »ññáñ¹ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³Ýç-

Ý»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 
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