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à ð à Þ àô Ø
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ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï

ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Ð²Üð²ÚÆÜ
Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÀ ºì îÜîºê²Î²Ü Øðò²ÎòàôÂÚàôÜÀ Î²ð¶²ìàðàÔ
äºî²Î²Ü Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàìÆ 2013 Âì²Î²ÜÆ ÐàÎîºØ´ºðÆ 15-Æ
N 59Ü àðàÞØ²Ü Øºæ öàöàÊàôÂÚàôÜ Î²î²ðºÈàô Ø²êÆÜ
§Æñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 71-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý` È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý h³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý
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Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ ³ñï³¹ñáÕ Ï³Û³ÝÝ»ñÇ ÙÇ³Ý³Éáõ Ï³ñ·Á Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ N 59Ü
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2. êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý ûñí³Ý Ñ³çáñ¹áÕ ï³ëÝ»ñáñ¹ ûñÁ:
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Ð³í»Éí³Í
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
2016 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 9-Ç N 27Ü áñáßÙ³Ý
§Ð³í»Éí³Í
Ð³ëï³ïí³Í ¿
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
2013 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 15-Ç N 59Ü áñáßÙ³Ùµ
Î ²ð¶
¾ÈºÎîð²¾Üºð¶ºîÆÎ²Î²Ü Ð²Ø²Î²ð¶ÆÜ
¾ÈºÎîð²¾Üºð¶Æ² ²ðî²¸ðàÔ Î²Ú²ÜÜºðÆ ØÆ²Ü²Èàô
êáõÛÝ Ï³ñ·áí ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·»ïÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ (³ÛëáõÑ»ï` Ð³Ù³Ï³ñ·) ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³
³ñï³¹ñáÕ Ýáñ Ï³Û³ÝÝ»ñÇ (³ÛëáõÑ»ï` Üáñ Ï³Û³ÝÝ»ñ) ÙÇ³Ý³Éáõ ¨ Ð³Ù³Ï³ñ·ÇÝ ÙÇ³ó³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ ³ñï³¹ñáÕ
Ï³Û³ÝÝ»ñÇ (³ÛëáõÑ»ï` ²ñï³¹ñáÕ Ï³Û³ÝÝ»ñ) Ñ½áñáõÃÛ³Ý ³í»É³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ
(Ñ½áñáõÃÛ³Ý¤ µ³ßËÙ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³ áõÝ»óáÕ ¨ (Ï³Ù) ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ (Ñ½áñáõÃÛ³Ý¤ Ñ³Õáñ¹Ù³Ý ÉÇó»Ý½Ç³ áõÝ»óáÕ
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ¿É»Ïïñ³ï»Õ³Ï³Û³ÝùÝ»ñáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á:
1. Î²ð¶àôØ ú¶î²¶àðÌì²Ì ÐÆØÜ²Î²Ü Ð²êÎ²òàôÂÚàôÜÜºðÀ
Î³éáõóáÕª

³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ñ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóÙ³Ý Ï³Ù í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³
áõÝ»óáÕ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ.

²ñï³¹ñáÕª

¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ (Ñ½áñáõÃÛ³Ý¤ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³ áõÝ»óáÕ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ,
áñÝ ³í»É³óÝáõÙ ¿ Çñ Ï³Û³ÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ.

´³ßËáÕª

¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ (Ñ½áñáõÃÛ³Ý¤ µ³ßËÙ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³ áõÝ»óáÕ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ.

Ð³Ù³Ï³ñ·Ç
ûå»ñ³ïáñ`

¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·»ïÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ûå»ñ³ïáñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³
áõÝ»óáÕ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ.

Ð³Õáñ¹áÕª

¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ (Ñ½áñáõÃÛ³Ý¤ Ñ³Õáñ¹Ù³Ý ÉÇó»Ý½Ç³ áõÝ»óáÕ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ:
2. ÀÜ¸Ð²Üàôð ¸ðàôÚÂÜºð

1. Ð³Ù³Ï³ñ·ÇÝ Üáñ Ï³Û³ÝÝ»ñÇ ÙÇ³óÙ³Ý Ï³Ù ²ñï³¹ñáÕÇ Ï³Û³ÝÝ»ñÇ Ñ½áñáõÃÛ³Ý ³í»É³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
¿É»Ïïñ³ï»Õ³Ï³Û³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÁ Ùß³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (³ÛëáõÑ»ï` î»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ) Î³éáõóáÕÇÝ Ï³Ù ²ñï³¹ñáÕÇÝ ³é³ç³¹ñáõÙ ¿ ´³ßËáÕÁ:
2. Ð³Ù³Ï³ñ·Ç ûå»ñ³ïáñÇ ûå»ñ³ïÇí »ÝÃ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ý»ñùá ·ïÝíáÕ ¿É»Ïïñ³ï»Õ³Ï³Û³ÝùÝ»ñÇ (³Û¹ ÃíáõÙ`
é»É»³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³íïáÙ³ïÇÏ³ÛÇ ë³ñùí³ÍùÝ»ñÇ) í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ Ùß³ÏáõÙ ¿
Ð³Ù³Ï³ñ·Ç ûå»ñ³ïáñÁ:
3. ´³ßËáÕÁ î»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ùß³ÏáõÙ ¿` ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Î³éáõóáÕÇ Ï³Ù ²ñï³¹ñáÕÇ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³Ý
óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ:
4. î»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï µáÉáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óáõÙÝ»ñÁ Ð³Õáñ¹áÕÇ, Ð³Ù³Ï³ñ·Ç
ûå»ñ³ïáñÇ Ñ»ï Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ´³ßËáÕÁ:
5. î»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ´³ßËáÕÁ å³ñï³íáñ ¿ Ùß³Ï»É` »ÉÝ»Éáí ÙÇ³óÙ³Ý Ï³Ù ¿É»Ïïñ³ï»Õ³Ï³Û³ÝùÝ»ñÇ
í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ýí³½³·áõÛÝ Í³ËëáõÙÝ»ñáí Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ å³ÛÙ³ÝÇó:
6.
Î³éáõóáÕÇ (²ñï³¹ñáÕÇ) ¨ ´³ßËáÕÇ ß³Ñ»ñÇ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí, »ñµ ´³ßËáÕÇ ó³ÝóáõÙ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ëáõÛÝ Ï³ñ·Ç 5-ñ¹ Ï»ïáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í ëÏ½µáõÝùÇ
³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ùß³Ï»É ´³ßËáÕÇ ó³ÝóÇÝ ÙÇ³óÙ³Ý Ñ³ïáõÏ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ, Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ Çñ³íáõÝù
áõÝÇ ´³ßËáÕÇ ¹ÇÙáõÙÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ë³ÑÙ³Ý»É ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ ³ñï³¹ñáÕ Ï³Û³ÝÝ»ñÁ ´³ßËáÕÇ ó³ÝóÇÝ ÙÇ³óÙ³Ý
³ÝÑ³ï³Ï³Ý áñáßáõÙ: êáõÛÝ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ¹»åùáõÙ Î³éáõóáÕÇ (²ñï³¹ñáÕÇ) ÏáÕÙÇó ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý
ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ¹ÇÙáõÙÁ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá՝ Ù»Ï ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, ´³ßËáÕÁ å³ñï³íáñ ¿ ¹ÇÙ»É Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáí՝
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÑÇÙÝ³íáñáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ: ´³ßËáÕÁ ÝáõÛÝ Å³ÙÏ»ïáõÙ å³ñï³íáñ ¿ Çñ ¹ÇÙáõÙÇ
Ù³ëÇÝ ·ñ³íáñ Çñ³½»Ï»É Î³éáõóáÕÇÝ (²ñï³¹ñáÕÇÝ):
3. îºÊÜÆÎ²Î²Ü ä²ÚØ²ÜÜºðÆ îð²Ø²¸ðØ²Ü ÀÜÂ²ò²Î²ð¶À
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7. Üáñ Ï³Û³ÝÇ ÙÇ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ î»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ »Ý Î³éáõóáÕÇ ·ñ³íáñ ¹ÇÙáõÙÇ ÑÇÙ³Ý
íñ³: ¸ÇÙáõÙÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ¨ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ.
1) Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó Î³éáõóáÕÇÝ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ñ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ïñí³Í ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ å³ï×»ÝÁ.
2) å³Ñ³ÝçíáÕ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ.
3) ·»Ý»ñ³ïáñÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, ïÇå»ñÁ, Ýñ³Ýó ¿É»Ïïñ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÁ՝ Áëï ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³·ñÇ (Ñ½áñáõÃÛáõÝ,
Ñ½áñáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇó, É³ñáõÙ, Ñáë³Ýù, ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ՝ ·»Ý»ñ³ïáñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ ½³Ý³½³Ý é»ÅÇÙÝ»ñáõÙ, Ï³ñ×
ÙÇ³ÏóÙ³Ý Ñáë³ÝùÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ).
4) Ï³Û³ÝÇ ³Ýíï³Ý· ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ³ÝÑñ³Å»ßï å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý³Ë³ï»ëí³Í Í³í³ÉÁ ¨
Ï³éáõóí³ÍùÁ.
5) ë»÷³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ¨ Ñ½áñáõÃÛ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ ¨ Ýí³½³·áõÛÝ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ.
6) ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý Ñ³ï³Ï³·ÇÍÁ՝ ï»Õ³Ï³Û³ÝùÇ ÙÇ³óÙ³Ý Ï»ïÇ ÝßáõÙáí.
7) Ï³Û³ÝÇ Ï³éáõóÙ³Ý ï³ñ³ÍùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ Ñ³í³ëïáÕ (Ñ³ëï³ïáÕ) ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ.
8) Î³éáõóáÕÇ՝ Ñ³ñÏ í×³ñáÕÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ.
9) Ï³Û³ÝÇ ·áñÍ³ñÏÙ³Ý Ý³Ë³ï»ëíáÕ Å³ÙÏ»ïÁ:
8. ¾É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ ³ñï³¹ñáÕ Ï³Û³ÝÝ»ñÇ Ñ½áñáõÃÛ³Ý ³í»É³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ î»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ
ïñ³Ù³¹ñíáõÙ »Ý ²ñï³¹ñáÕÇ ·ñ³íáñ ¹ÇÙáõÙÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: ¸ÇÙáõÙÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ¨
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ.
1) Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó ²ñï³¹ñáÕÇÝ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ñ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ïñí³Í ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ Ï³Ù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñáßÙ³Ý å³ï×»ÝÁ.
2) Éñ³óáõóÇã å³Ñ³ÝçíáÕ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ.
3) Éñ³óáõóÇã ï»Õ³Ï³ÛíáÕ ·»Ý»ñ³ïáñÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, ïÇå»ñÁ, Ýñ³Ýó ¿É»Ïïñ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÁ՝ Áëï ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
³ÝÓÝ³·ñÇ (Ñ½áñáõÃÛáõÝ, Ñ½áñáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇó, É³ñáõÙ, Ñáë³Ýù, ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ՝ ·»Ý»ñ³ïáñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ
½³Ý³½³Ý é»ÅÇÙÝ»ñáõÙ, Ï³ñ× ÙÇ³ÏóÙ³Ý Ñáë³ÝùÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ).
4) Ï³Û³ÝÇ ³Ýíï³Ý· ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ³ÝÑñ³Å»ßï å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý³Ë³ï»ëí³Í Í³í³ÉÁ ¨
Ï³éáõóí³ÍùÁ.
5) ë»÷³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ¨ Ñ½áñáõÃÛ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ ¨ Ýí³½³·áõÛÝ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ.
6) ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý Ñ³ï³Ï³·ÇÍÁ.
7) Ï³Û³ÝÇ í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ï³ñ³ÍùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ Ñ³í³ëïáÕ (Ñ³ëï³ïáÕ) ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ.
8) ²ñï³¹ñáÕÇ՝ Ñ³ñÏ í×³ñáÕÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ.
9) ï»Õ³Ï³ÛíáÕ Éñ³óáõóÇã Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³ÝÓÝ»Éáõ Ý³Ë³ï»ëíáÕ Å³ÙÏ»ïÁ:
9. ´³ßËáÕÁ î»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ùß³ÏáõÙ ¨ ¹ÇÙáÕÇÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¹ÇÙáõÙÝ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá` Ù»Ï ³Ùëí³
ÁÝÃ³óùáõÙ:
10. î»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ïñíáõÙ »Ý ¹ÇÙáÕÇ Ñ»ï ÷áËÑ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í Å³ÙÏ»ïáí, µ³Ûó áã å³Ï³ë, ù³Ý »ñÏáõ
ï³ñáí:
11.
Üáñ
Ï³Û³ÝÇ
ÙÇ³óÙ³Ý
Ï³Ù
³ñï³¹ñáÕ
Ï³Û³ÝÝ»ñÇ
Ñ½áñáõÃÛ³Ý
³í»É³óÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
¿É»Ïïñ³ï»Õ³Ï³Û³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ý³Ë³·ÍÇ (³ÛëáõÑ»ï` Ü³Ë³·ÇÍ) Ùß³ÏÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³ñ³ã³÷»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Î³éáõóáÕÁ Ï³Ù ²ñï³¹ñáÕÁ å³ñï³íáñ ¿ ·ñ³íáñ ï»Õ»Ï³óÝ»É
¹ñ³Ýó Ù³ëÇÝ ´³ßËáÕÇÝ` ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ î»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ¹»åùáõÙ ´³ßËáÕÁ ÷á÷áËí³Í î»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ï³Ù ¹ñ³Ýù
³Ý÷á÷áË ÃáÕÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ Î³éáõóáÕÇÝ Ï³Ù ²ñï³¹ñáÕÇÝ ¿ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¹ÇÙáõÙÝ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá` 15
ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:
12. î»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Ï³ñáÕ ¿ »ñÏ³ñ³Ó·í»É ÏáÕÙ»ñÇ ÷áËÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ:
13. ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ Üáñ Ï³Û³ÝÁ Ð³Ù³Ï³ñ·ÇÝ ÙÇ³óÝ»Éáõ Ï³Ù ²ñï³¹ñáÕ Ï³Û³ÝÇ Ñ½áñáõÃÛ³Ý ³í»É³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»É ´³ßËáÕÇ ¨ (Ï³Ù) Ð³Õáñ¹áÕÇ ó³Ýó»ñáõÙ, ´³ßËáÕÁ ¨ (Ï³Ù) Ð³Õáñ¹áÕÁ
å³ñï³íáñ »Ý Çñ»Ýó ÙÇçáóÝ»ñáí Ï³ï³ñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ü³Ë³·Í»ñÁ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ³ÝÑñ³Å»ßï µáÉáñ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ Çñ»Ýó Ñ³ßí»ÏßéáõÙ ·ïÝíáÕ ¿É»Ïïñ³ï»Õ³Ï³Û³ÝùÝ»ñáõÙ: ²Û¹ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ »ÝÃ³Ï³ »Ý Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý:
14. âÇ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ î»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ ¹ÇÙáõÙ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ³ÝÓ³ÝóÇó å³Ñ³Ýç»É Ï³ï³ñ»É
í×³ñÝ»ñ, ïñ³Ù³¹ñ»É Ñ³ïáõóáõÙ, Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ Ï³Ù Ýñ³Ýó Í³Ýñ³µ»éÝ»É
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, »Ã» ¹ñ³Ýù ë³ÑÙ³Ýí³Í ã»Ý ëáõÛÝ Ï³ñ·áí Ï³Ù ³ÛÉ ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí:
15. Ð³ßí³éùÇ ë³ñùÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³ÝóÇ ³íïáÙ³ï Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ ÙÇ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
³ÝÑñ³Å»ßï ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ¨ Íñ³·ñ³ÛÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý Ó»éùµ»ñÙ³Ý, ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý, ÷áË³ñÇÝÙ³Ý ¨ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý
(Ý»ñ³éÛ³É` ëå³ë³ñÏÙ³Ý, Ýáñá·Ù³Ý ¨ å³Ñå³ÝÙ³Ý) Í³Ëë»ñÝ áõ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ÏñáõÙ ¿ Î³éáõóáÕÁ Ï³Ù
²ñï³¹ñáÕÁ:
4. ØÆ²òØ²Ü ä²ÚØ²Ü²¶ÆðÀ
16. êáõÛÝ Ï³ñ·Ç 13-ñ¹ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ¹»åùáõÙ Î³éáõóáÕÝ áõ ´³ßËáÕÁ Ï³Ù ²ñï³¹ñáÕÝ áõ ´³ßËáÕÁ ÏÝùáõÙ »Ý
ÙÇ³óÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ, áñáí ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý Üáñ Ï³Û³ÝÁ Ð³Ù³Ï³ñ·ÇÝ ÙÇ³óÝ»Éáõ Ï³Ù ²ñï³¹ñáÕ Ï³Û³ÝÇ Ñ½áñáõÃÛ³Ý
³í»É³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ, ³Û¹ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ
ÏáÕÙ»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ: Ð³Õáñ¹áÕÇ ó³Ýó»ñáõÙ ÙÇ³óÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³ÝíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ ´³ßËáÕÁ å³ñï³íáñ ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝ»É Ð³Õáñ¹áÕÇ Ñ»ï:
17. ØÇ³óÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÝù»Éáõ Ñ³Ù³ñ Î³éáõóáÕÁ Ï³Ù ²ñï³¹ñáÕÁ ´³ßËáÕÇÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ
÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ ³Ýó³Í Ü³Ë³·ÇÍÁ:
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18. Üáñ Ï³Û³ÝÝ»ñÁ Ð³Ù³Ï³ñ·ÇÝ ÙÇ³óÝáÕ Ï³Ù ²ñï³¹ñáÕÇ í»ñ³Ï³éáõóí³Í ¿É»Ïïñ³Ñ³Õáñ¹Ù³Ý ·Í»ñÁ É³ñÙ³Ý
ï³Ï ¹Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ Î³éáõóáÕÁ Ï³Ù ²ñï³¹ñáÕÁ ¹ÇÙáõÙÇ Ñ»ï ´³ßËáÕÇÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ.
1) 6(10) ÏÇÉáí³ïï ¨ µ³ñÓñ É³ñÙ³Ý ó³ÝóÇÝ ÙÇ³Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ` ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ
å»ï³Ï³Ý ÉÇ³½áñ Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í ¿É»Ïïñ³ï»Õ³Ï³Û³ÝùÝ»ñÇ ·áñÍ³ñÏÙ³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ (ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ).
2) 0,4 ÏÇÉáí³ïï É³ñÙ³Ý ó³ÝóÇÝ ÙÇ³Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ` ¿É»Ïïñ³Ñ³Õáñ¹Ù³Ý (û¹³ÛÇÝ, Ù³ÉáõË³ÛÇÝ) ·Í»ñÇ ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³í³ñïÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ÏïÇ å³ï×»ÝÁ£¦:

ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü
Ð²Üð²ÚÆÜ Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÀ ºì îÜîºê²Î²Ü
Øðò²ÎòàôÂÚàôÜÀ Î²ð¶²ìàðàÔ äºî²Î²Ü
Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàìÆ ²ÞÊ²î²Î²¼ØÆ ÔºÎ²ì²ð

Ð. ÂàðàêÚ²Ü
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¶ñ³Ýóí³Í ¿
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó
2016 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 20-ÇÝ
ä»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ 3031661
ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Ð²Üð²ÚÆÜ
Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÀ ºì îÜîºê²Î²Ü Øðò²ÎòàôÂÚàôÜÀ
Î²ð¶²ìàðàÔ äºî²Î²Ü Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàì
à ð à Þ àô Ø
§9¦ ÑáõÉÇëÇ 2016 Ãí³Ï³ÝÇ

N 28Ü
ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï

ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Ð²Üð²ÚÆÜ Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÀ
ºì îÜîºê²Î²Ü Øðò²ÎòàôÂÚàôÜÀ Î²ð¶²ìàðàÔ äºî²Î²Ü Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàìÆ
2011 Âì²Î²ÜÆ ÐàôÜÆêÆ 28-Æ ÂÆì 66Ü àðàÞØ²Ü Øºæ
öàöàÊàôÂÚàôÜ Î²î²ðºÈàô Ø²êÆÜ
§Æñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 71-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý` È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý
Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ á ñ á ß áõ Ù ¿.
1. È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 2011 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇëÇ 28-Ç §îíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹Ù³Ý ¨ ÇÝï»ñÝ»ï
Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõóáÕ ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óíáÕ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨Á
Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ ÃÇí 66Ü áñáßÙ³Ý 1-ÇÝ Ï»ïáí Ñ³ëï³ïí³Í Ñ³í»Éí³ÍÁ ß³ñ³¹ñ»É Ýáñ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµª
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³í»Éí³ÍÇ:
2. êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý ûñí³Ý Ñ³çáñ¹áÕ ï³ëÝ»ñáñ¹ ûñÁ:

Ü²Ê²¶²Ð

Ð. Ô²Ðð²Ø²ÜÚ²Ü
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Ð³í»Éí³Í
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
2016 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 9-Ç N 28Ü áñáßÙ³Ý
§Ð³í»Éí³Í
Ð³ëï³ïí³Í ¿
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
2011 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇëÇ 28-Ç N 66Ü áñáßÙ³Ùµ
îìÚ²ÈÜºðÆ Ð²Ôàð¸Ø²Ü ºì ÆÜîºðÜºî Ð²ê²ÜºÈÆàôÂÚ²Ü Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºð Ø²îàôòàÔ ²ÜÒ²Üò
ÎàÔØÆò ÜºðÎ²Ú²òìàÔ Ð²ÞìºîìàôÂÚàôÜÜºðÆ Òºì
______Ãí³Ï³ÝÇ______»é³ÙëÛ³Ï
__________________________________________________________________________________________________________________________
(ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹Ù³Ý ¨ ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Ù³ïáõóáÕ ³ÝÓÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ /³ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝ)

1

1)
³
µ
·
¹
»
½
¿

È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ï³ñ³ÍùáõÙ Ù³ïáõóí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹Ù³Ý ¨
ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ՝ Áëï
·áñÍáÕ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ, ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
²Ùñ³Ïóí³Í (É³ñ³ÛÇÝ) ÇÝï»ñÝ»ï Ï³åÇ
û·ï³·áñÍÙ³Ùµ, ÁÝ¹³Ù»ÝÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ՝
xDSL ï»ËÝáÉá·Ç³Ûáí (µ³Å³Ýáñ¹³ÛÇÝ ·Í»ñÇ
û·ï³·áñÍáõÙ)
úåïÇÏ³Ù³Ýñ³Ã»É³ÛÇÝ ó³Ýóáí (FTTx)
Ethernet É³ñ³ÛÇÝ ó³Ýóáí (ETTH)
BPL ï»ËÝáÉá·Ç³Ûáí (¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ñáë³ÝùÇ É³ñ»ñÇ
û·ï³·áñÍÙ³Ùµ)
DOCSIS ï»ËÝáÉá·Ç³Ûáí (Ï³µ»É³ÛÇÝ Ñ»éáõëï³ï»ë³ÛÇÝ ó³ÝóÇ û·ï³·áñÍÙ³Ùµ՝ CATV/HFC)
ISDN ï»ËÝáÉá·Ç³Ûáí (³Ùñ³Ïóí³Í
Ñ»é³Ëáë³ó³ÝóÇ û·ï³·áñÍÙ³Ùµ)
²Ùñ³Ïóí³Í Ñ»é³Ëáë³ó³Ýóáí (dial-up)`
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ïáí

8

30Մբիթ/վ-ից
ավելի

30Մբիթ/վ

20Մբիթ/վ

10Մբիթ/վ

9Մբիթ/վ

8Մբիթ/վ

7Մբիթ/վ

6Մբիթ/վ

5Մբիթ/վ

4Մբիթ/վ

3Մբիթ/վ

2ØµÇÃ/í

1ØµÇÃ/í

512 ÏµÇÃ/í

´³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇ ù³Ý³ÏÝ` Áëï ÇÝï»ñÝ»ï
³ñ³·áõÃÛ³Ý ÑáëùÇ

ÙÇÝã¨ 256
ÏµÇÃ/í

Çñ³í³µ³
Ý³Ï³Ý
³ÝÓÇÝù

Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù³ïáõóÙ³Ý ¹ÇÙ³ó ·áÛ³ó³Í Ñ³ëáõÛÃ (Ñ³½. ՀՀ
¹ñ³Ù, Ý»ñ³éÛ³É ²²Ð)
ýÇ½ÇÏ³Ï³
Ý ³ÝÓÇÝù

Çñ³í³µ³
Ý³Ï³Ý
³ÝÓÇÝù

²Ýí³ÝáõÙÝ»ñ
N

ýÇ½ÇÏ³Ï³
Ý ³ÝÓÇÝù

´³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇ
ù³Ý³ÏÁ

Á

²Ùñ³Ïóí³Í Ñ»é³Ëáë³ó³Ýóáí (dial-up)`
Ï³ÝË³í×³ñ³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ïáí

Ã

Wi-MAX (IEEE802.16) ³Ùñ³Ïóí³Í ³ÝÉ³ñ ó³Ýóáí

Å
Å³
Åµ
2)
3)
³
µ
·
¹
»
4)

2

Wi-Fi (IEEE802.11) ³Ùñ³Ïóí³Í ³ÝÉ³ñ ó³Ýóáí
CDMA ³Ùñ³Ïóí³Í ³ÝÉ³ñ ó³Ýóáí
²ÛÉ ï»ËÝáÉá·Ç³Ûáí (Ãí³ñÏ»Éáí û·ï³·áñÍíáÕ
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ)
²Ùñ³Ïóí³Í (É³ñ³ÛÇÝ) É³ÛÝ³ß»ñï ÇÝï»ñÝ»ïÇ û·ï³·áñÍí³Í Í³í³ÉÁ (Ý»ñµ»éÝí³Í ¨ í»ñµ»éÝí³Í Í³í³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñ), ¶´
Þ³ñÅ³Ï³Ý ÇÝï»ñÝ»ï Ï³åÇ û·ï³·áñÍÙ³Ùµ,
ÁÝ¹³Ù»ÝÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ՝
USB Ùá¹»ÙÝ»ñáí, »ñÃáõÕÇã ë³ñù»ñáí ¨
åÉ³Ýß»ïÝ»ñáí
Ð»é³Ëáë³ë³ñù»ñáí (2G, 2.5G ¨ 3G)
Wi-MAX (IEEE 802.16) ß³ñÅ³Ï³Ý ³ÝÉ³ñ ó³Ýóáí
Wi-Fi (IEEE802.11) ß³ñÅ³Ï³Ý ³ÝÉ³ñ ó³Ýóáí
²ÛÉ ï»ËÝáÉá·Ç³Ûáí (Ãí³ñÏ»Éáí û·ï³·áñÍíáÕ
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ)
Þ³ñÅ³Ï³Ý É³ÛÝ³ß»ñï ÇÝï»ñÝ»ïÇ û·ï³·áñÍí³Í Í³í³ÉÁ (»ñÏñÇ Ý»ñëáõÙ Ý»ñµ»éÝí³Í ¨ í»ñµ»éÝí³Í Í³í³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñ),
¶´
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ï³ñ³ÍùÇó ¹áõñë Ó»éù µ»ñí³Í §²ÚöÆ¦
ï³ñ³ÝóÙ³Ý Ï³åáõÕÇÝ»ñ՝ Áëï ÷áËÏ³å³ÏóÙ³Ý
»Õ³Ý³ÏÇ (ûåïÇÏ³Ù³Ýñ³Ã»É³ÛÇÝ, ³ñµ³ÝÛ³Ï³ÛÇÝ,
³ÛÉ) ¨ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

÷áËÏ³å³ÏóÙ³Ý
Ï»ï»ñÇ
ù³Ý³ÏÁ

Ï³åáõÕáõ ÃáÕáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ
(ØµÇÃ/í)

÷áËÏ³å³Ïóí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÁ (¶´)
1 ØµÇÃ/í ³ñÅ»ùÁ
(Ñ³½. ՀՀ ¹ñ³Ù)

Ùáõïù³ÛÇÝ
»Éù³ÛÇÝ

1)
2)

3

È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ÷áËÏ³Çñ³óí³Í §²ÚöÆ¦ ï³ñ³ÝóÙ³Ý Ï³åáõÕÇÝ»ñ՝ Áëï
å³ÏóÙ³Ý
Ï»ï»ñÇ
ÙÇ³óÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÇ (ûåïÇÏ³Ù³Ýñ³Ã»É³ÛÇÝ,
ù³Ý³ÏÁ
³ñµ³ÝÛ³Ï³ÛÇÝ, ³ÛÉ) ¨ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

Ï³åáõÕáõ ÃáÕáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ
(ØµÇÃ/í)

1 ØµÇÃ/í ³ñÅ»ùÁ
(Ñ³½. ՀՀ ¹ñ³Ù)

÷áËÏ³å³Ïóí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÁ (¶´)
Ùáõïù³ÛÇÝ

»Éù³ÛÇÝ

1)
2)
4

È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹Ù³Ý ¨ ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõóáÕ ³ÝÓ³Ýó ó³Ýó»ñÇ Ñ»ï
÷áËÏ³å³ÏóáõÙ (åÇñÇÝ·)` Áëï ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

÷áËÏ³å³ÏóÙ³Ý Ï»ï»ñÇ ù³Ý³ÏÁ
(Ï»ï-Ï»ï)
ÙÇ³óáõÙáí

Ï³åáõÕáõ ÃáÕáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ (ØµÇÃ/í)

ïñ³ýÇÏÇ ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý
Ï»ÝïñáÝÇ ÙÇçáóáí

(Ï»ï-Ï»ï) ÙÇ³óáõÙáí

ïñ³ýÇÏÇ ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ÙÇçáóáí

1)
2)
3)

î»Õ³Ï³Ý ÇÝï»ñÝ»ï Ï³åÇ ÙÇçáóáí ÷áË³Ý³Ïí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³ÝÍ³í³ÉÁ, ¶´

5

îíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹Ù³Ý ¨ ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý ÷³ëï³óÇ ï³ñ³ÍùÁ
(ßñç³Ý, ù³Õ³ù, ·ÛáõÕ)

Ùáõïù³ÛÇÝ

9

»Éù³ÛÇÝ

Ùáõïù³ÛÇÝ

»Éù³ÛÇÝ

1. êáõÛÝ Ñ³í»Éí³ÍÇ 1-ÇÝ Ï»ïÇ 3-ñ¹ »ÝÃ³Ï»ïÇ §³¦ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³ÛÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇÝ, áñáÝù Ó»éù »Ý µ»ñáõÙ ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ
áñå»ë ³é³ÝÓÇÝ՝ §êÃ»Ý¹-¿ÉáÝ¦ (Stand-alone) Í³é³ÛáõÃÛáõÝ:
2. êáõÛÝ Ñ³í»Éí³ÍÇ 1-ÇÝ Ï»ïÇ 3-ñ¹ »ÝÃ³Ï»ïÇ §µ¦ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ 256 ÏµÇÃ/íñÏ ¨ ³í»ÉÇ ³ñ³·áõÃÛ³Ùµ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹Ù³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ
µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇÝ, áñáÝù í»ñçÇÝ 3 ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ³éÝí³½Ý 1 ³Ý·³Ù û·ïí»É »Ý ÇÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÇó:
3. êáõÛÝ Ñ³í»Éí³ÍÇ 1-ÇÝ Ï»ïÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Éñ³óíáõÙ »Ý Ý³¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓÇÝ` ³í»É³óÝ»Éáí Ýáñ ïáÕ»ñ:¦:

ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü
Ð²Üð²ÚÆÜ Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÀ ºì îÜîºê²Î²Ü
Øðò²ÎòàôÂÚàôÜÀ Î²ð¶²ìàðàÔ äºî²Î²Ü
Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàìÆ ²ÞÊ²î²Î²¼ØÆ ÔºÎ²ì²ð

Ð. ÂàðàêÚ²Ü
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¶ñ³Ýóí³Í ¿
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó
2016 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇ 5-Ç
ä»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ 3031665
ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Ð²Üð²ÚÆÜ
Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÀ ºì îÜîºê²Î²Ü Øðò²ÎòàôÂÚàôÜÀ
Î²ð¶²ìàðàÔ äºî²Î²Ü Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàì
à ð à Þ àô Ø
§1¦ û·áëïáëÇ 2016 Ãí³Ï³ÝÇ

N 31Ü
ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï

§²ðò²Ê¶²¼¦ ö²Î ´²ÄÜºîÆð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü ÎàÔØÆò êä²èàÔÜºðÆÜ
ì²Ö²èìàÔ ´Ü²Î²Ü ¶²¼Æ ê²Î²¶ÜºðÀ ê²ÐØ²ÜºÈàô ºì ÈºèÜ²ÚÆÜ
Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Ð²Üð²ÚÆÜ Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÀ
ºì îÜîºê²Î²Ü Øðò²ÎòàôÂÚàôÜÀ Î²ð¶²ìàðàÔ äºî²Î²Ü
Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàìÆ 2013 Âì²Î²ÜÆ ÐàôÜÆêÆ 10-Æ N 35Ü
àðàÞàôØÜ àôÄÀ Îàðòð²Ì Ö²Ü²âºÈàô Ø²êÆÜ
§¾Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ Ù³ëÇÝ¦ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 12-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ §³¦ Ï»ïÇÝ, 15ñ¹, 16-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇÝ, §Æñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 73ñ¹ Ñá¹í³ÍÇÝ ¨ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý
Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 2007 Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 26-Ç §È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ µÝ³·³í³éáõÙ ë³Ï³·Ý»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý áõ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý
Ï³ñ·Á Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ ÃÇí 23Ü áñáßÙ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý` È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ á ñ á ß áõ Ù ¿.
1. ê³ÑÙ³Ý»É §²ñó³Ë·³½¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó`
1) ³Ùë³Ï³Ý ÙÇÝã¨ 10000 Ëáñ³Ý³ñ¹ Ù»ïñ ëå³éáõÙ áõÝ»óáÕ ëå³éáÕÝ»ñÇÝ í³×³éíáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
1000 Ëáñ³Ý³ñ¹ Ù»ïñ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç ë³Ï³·ÇÝÁ` 146 700 ÐÐ ¹ñ³Ù` Ý»ñ³éÛ³É ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³ñÏÁ.
2) ³Ùë³Ï³Ý 10000 Ëáñ³Ý³ñ¹ Ù»ïñ ¨ ³í»ÉÇ ëå³éáõÙ áõÝ»óáÕ ëå³éáÕÝ»ñÇÝ í³×³éíáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
1000 Ëáñ³Ý³ñ¹ Ù»ïñ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Ùëí³ ë³Ï³·ÝÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨Á`
P=257,56 * E,
áñï»Õ`
P–Ý 10000 Ëáñ³Ý³ñ¹ Ù»ïñ ¨ ³í»ÉÇ ëå³éáõÙ áõÝ»óáÕ ëå³éáÕÝ»ñÇÝ í³×³éíáÕ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç`
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùëí³ ë³Ï³·ÇÝÝ ¿`
(¹ñ³Ù/ 1000 Ëáñ³Ý³ñ¹ Ù»ïñ)` Ý»ñ³éÛ³É ³í»É³óí³Í
³ñÅ»ùÇ Ñ³ñÏÁ,
E–Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ßí»ïáõ ³Ùëí³Ý Ý³Ëáñ¹áÕ ³Ùëí³ 25-ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Ññ³å³ñ³Ïí³Í Ù»Ï ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ` ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ
ßáõÏ³Ý»ñáõÙ Ó¨³íáñí³Í ÙÇçÇÝ ÷áË³ñÅ»ùÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ ¿:
2. àõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»É È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨
ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 2013 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇëÇ 10-Ç
§§²ñó³Ë·³½¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ëå³éáÕÝ»ñÇÝ í³×³éíáÕ µÝ³Ï³Ý ·³½Ç
ë³Ï³·Ý»ñ ë³ÑÙ³Ý»Éáõ ¨ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨
ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 2010 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 2-Ç ÃÇí 9Ü
áñáßáõÙÝ áõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ N 35Ü áñáßáõÙÁ:
3. êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ 2016 Ãí³Ï³ÝÇ ë»åï»Ùµ»ñÇ 1-Çó:

Ü²Ê²¶²Ð

Ð. Ô²Ðð²Ø²ÜÚ²Ü
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Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2016 թվականի հուլիսի 28-ին
Պետական գրանցման համարը 1011662

Լ Ե Ռ Ն Ա Յ Ի Ն Ղ Ա Ր Ա Բ Ա Ղ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն
Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր
ՀՐԱՄԱՆ
«22» հուլիսի 2016թ.
ք. Ստեփանակերտ

N 150-Ն

«ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԶՈՒԳԱՐԱՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ
ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 2-III-2.16 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ
ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 16-ի N 90
որոշմամբ հաստատված հավելված 1-ի 8-րդ կետի «իա» ենթակետին համապատասխան՝
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ`
1. Հաստատել «Հասարակական զուգարաններին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2III-2.16 սանիտարական կանոնները և նորմերը՝ համաձայն հավելվածիֈ
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրվանից:

Կ. ԱԹԱՅԱՆ
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Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի
2016 թվականի հուլիսի 22-ի N 150-Ն հրամանի
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԶՈՒԳԱՐԱՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ N 2-III-2.16
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն սանիտարական կանոնները և նորմերը (այսուհետ՝ սանիտարական կանոններ) նախատեսված են այն
իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց համար, որոնք իրականացնում են հասարակական զուգարանների
նախագծման, կառուցման և շահագործման հետ կապված գործունեություն:
2. Հասարակական զուգարանները տեղակայվում են հասարակական շենքերում (մշակույթի, հանրային սննդի
կազմակերպություններ, սպորտային կառույցներ և այլն), տոնավաճառներում, շուկաներում, կայարանամերձ
հրապարակներում, երկաթուղային կայարաններում, ավտոկայաններում, միջպետական և հանրապետական
նշանակության մայրուղիներում գործող բենզալցակայաններում, գազալցակայաններում, զբոսայգիներում,
առողջարանային և հանգստի գոտիներում, լողափերում և այլն:
3. Հասարակական զուգարաններ են համարվում հանրության զանգվածային կամ սահմանափակ
(կազմակերպությունների աշխատակիցների և/կամ այցելուների համար) այցելությունների համար նախատեսված
զուգարանները: Հասարակական զուգարանները լինում են ստացիոնար (մշտական) և շարժական (երկարաժամկետ և
կարճաժամկետ օգտագործման):
4. Ստացիոնար (մշտական) հասարակական զուգարանները տեղակայվում են առանձին՝ վերգետնյա կամ
ստորգետնյա կառույցներում կամ հասարակական շենքերում և նախատեսված են շուրջտարվա օգտագործման
համար:
5. Շարժական (երկարաժամկետ և կարճաժամկետ օգտագործման) հասարակական զուգարանները շարժական
կառույցներ են և հիմնականում նախատեսվում են սահմանափակ ժամկետով գործող կազմակերպությունների
(սեզոնային սրճարաններ, շինարարական հրապարակներ, լողափեր, հանգստի գոտիներ և այլն) և զանգվածային
միջոցառումների իրականացման ժամանակ բացօթյա տարածքներում ժամանակավոր տեղադրման համար:
6. Նոր կառուցվող կամ վերակառուցվող հասարակական զուգարանները ունենում են կեղտաջրերի մաքրման
կառուցվածքների և սարքավորումների սահմանված կարգով հաստատված տեխնիկական փաստաթղթեր:
2. ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ (ՄՇՏԱԿԱՆ) ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԶՈՒԳԱՐԱՆՆԵՐԻ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
7. Նորակառույց ստացիոնար (մշտական) հասարակական զուգարանները (այսուհետ` ստացիոնար
զուգարաններ) հարմարեցված են լինում հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի պահանջներին:
8. Առանձին կառույցներում տեղակայված ստացիոնար զուգարանների մոտեցման ճանապարհներն
ապահովվում են արհեստական լուսավորությամբ և ունենում են համապատասխան ցուցատախտակներ:
9. Ստացիոնար զուգարաններն ապահովվում են`
1) փակվող դռներով անհատական խցերով.
2) տղամարդկանց բաժնում միզարանների տեղադրման սենքով (հանրության զանգվածային այցելությունների
համար նախատեսված զուգարաններում).
3) հերթապահ անձնակազմի սենքով (երկուականից ավելի խցերի դեպքում, հանրության զանգվածային
այցելությունների համար նախատեսված զուգարաններում).
4) նախամուտքով, որտեղ տեղադրվում են լվացարանները և երեխաների տակդիրների փոխման սեղանը
(տակդիրների փոխման սեղանը տեղադրվում է հանրության զանգվածային այցելությունների համար նախատեսված
զուգարաններում).
5) սենքով կամ պահարանով մաքրման գույքի պահպանման համար.
6 ) անհատական խցերում և նախամուտքում պատի կախիչներով:
10. Ստացիոնար զուգարաններն ունենում են արհեստական լուսավորություն, ջեռուցվում են:
11. Առանձին կառույցներում տեղակայված ստացիոնար զուգարաններն ապահովվում են բնական
օդափոխանակությամբ (պատուհաններ, վերնափեղկեր), ինչպես նաև արտաձիգ օդափոխականությամբ` օդի
արտաձգման մղանցքների (խորշերի) միջոցով: Հասարակական շենքերում տեղակայված ստացիոնար
զուգարաններն ապահովվում են բնական օդափոխանակությամբ և օդի արտաձգման մղանցքներով, որի
աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման համար խորշի բացվածքում կարող է տեղադրվել առանցքային
տիպի օդափոխիչ:
12. Սահմանափակ այցելությունների համար նախատեսված մեկ տեղանոց հասարակական զուգարանը կարող
է նախամուտք չունենալ, այդ դեպքում փակվող դռնով անհատական խցում տեղադրվում է լվացարանը:
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13. Կանանց և տղամարդկանց բաժիններում երեքականից ավելի սանիտարական սարքավորումներով
ստացիոնար զուգարանները (մարզադաշտերում, թատրոններում և այլն) ապահովվում են ներհոս-արտաձիգ
արհեստական օդափոխանակությամբ:
14. Ստացիոնար զուգարաններում պատերը և հատակը պատվում են հեշտ լվացվող, հարթ և ջրանթափանց
նյութերով (կերամիկական սալիկներ, մարմարի փշրանքով մոզաիկ հատակ և այլն): Հատակի կառուցվածքը
ապահովում է հեղուկների հոսքը դեպի կոյուղու ցանցին միացված հատականցքը:
15. Ստացիոնար զուգարանների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառուցվածքը պետք է
համապատասխանի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության 2006 թվականի
մայիսի 26-ի N 47-Ա հրամանի պահանջներին:
16. Կենտրոնացված ջրահեռացման համակարգերի բացակայությամբ տարածքներում (մայրուղիներում,
հանգստի գոտիներում և այլն) ստացիոնար զուգարանների կեղտաջրերը կուտակում են մաքրման
սարքավորումներով ապահովված տեղային կառույցներում կամ ջրանթափանց հիմքով և պատերով (բետոնյա,
ցեմենտյա կամ երկաթայնացմամբ սվաղված աղյուս) հորերում: Մաքրման կառուցվածքը կամ ջրանթափանց հիմքով
հորը տեղակայում են բնակելի և հասարակական շենքերից ոչ պակաս 15 մետր հեռավորության վրա:
17. Ջրանթափանց հիմքով և պատերով հորերում երկու երրորդից ավելի կեղտաջրերի կուտակում չի
թույլատրվում: Կեղտաջրերը պարբերաբար հեռացվում են պայմանագրային կարգով` մասնագիտացված
կազմակերպության կողմից, ասենիզացիոն մեքենայի միջոցով:
18. Ստացիոնար զուգարաններին տրվող խմելու ջրի որակը պետք է համապատասխանի Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության առողջապահության նախարարության 2008 թվականի մայիսի 26-ի թիվ 70 հրամանի
պահանջներին:
19. Նախամուտքում տեղադրված լվացարանները ունենում են արմնկային կամ ոտնակային կառավարման
ծորակներ կամ էլ առանց ծորակի կառավարման հարմարանքի` զգայական (սենսոր) կառավարմամբ:
3. ՇԱՐԺԱԿԱՆ (ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ) ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԶՈՒԳԱՐԱՆՆԵՐԻ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
20. Շարժական (ժամանակավոր) հասարակական զուգարանները (այսուհետ` շարժական զուգարաններ), որոնք
նախատեսված են կարճաժամկետ օգտագործման համար նախատեսվում են զանգվածային միջոցառումների,
տոնախմբությունների իրականացման ժամանակ բացօթյա տարածքներում տեղադրման համար:
21. Շարժական զուգարանները տեղակայվում են բնակելի և հասարակական շենքերից առնվազն 15 մետր
հեռավորության վրա:
22. Շարժական զուգարաններն իրենցից ներկայացնում են մեկ և ավելի տեղանոց, պոլիմերային նյութից
պատրաստված տաղավարներ, որոնց կառուցվածքում նախամուտքի առկայությունը պարտադիր չէ: Դրանք ունենում
են կեղտաջրերի կուտակման և տեղային մաքրման կառուցվածք (տարողություն): Շարժական զուգարանները կարող
են նաև միացված լինել ջրմուղու և կոյուղու ցանցերին:
23. Տեղային մաքրման կառուցվածքն իրենից ներկայացնում է կեղտաջրերի ընդունման տարողություն, որը
պարունակում է մանրէները քայքայող կենսաբանական ակտիվ հեղուկ և գարշահոտությունը վերացնող հեղուկ:
Շահագործումը և կուտակված կեղտաջրերի հեռացումն իրականացվում է տեխնոլոգիական հրահանգին
համապատասխան: Կեղտաջրերի վերջնական հեռացման համար կնքվում է պայմանագիր ջրահեռացման
աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպության հետ:
24. Շարժական զուգարանների լվացարանը տեղադրվում է նախամուտքում կամ դրա բացակայության դեպքում`
անմիջապես խցում: Լվացարանի բացակայության դեպքում շարժական զուգարանն ապահովվում է ախտահանիչ
նյութով տոգորված միանվագ օգտագործման անձեռոցիկներով: Հանգստի գոտիներում լվացարանը կարող է
տեղակայվել բացօթյա` շարժական զուգարանին անմիջապես հարակից տարածքում:
4. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԶՈՒԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ
25. Հասարակական զուգարանների սենքերն ապահովվում են ամբողջական, հարթ մակերեսներով: Սենքերը և
սարքավորումները պահվում են մաքուր վիճակում:
26. Հասարակական զուգարաններն ապահովվում են հեղուկ օճառով, ձեռքերի չորացման համար էլեկտրական
սարքերով կամ թղթյա միանվագ օգտագործման սրբիչներով, զուգարանի թղթով: Խցիկներում լինում են կեռիկներ`
վերին հագուստների համար և աղբանոթներ:
27. Ճանճերից պաշտպանվելու համար զուգարանների սենքերի լուսամուտների օդանցքները ցանցապատվում
են:
28. Սպասարկող անձնակազմը առանձին սենքում կամ պահարանում պահում է մաքրման գույքը`
խոզանակներ, լաթեր, ախտահանիչ լուծույթներ, դույլեր և այլն:
29. Հասարակական զուգարանների մաքրման և ախտահանման աշխատանքերի վերաբերյալ պատին փակցվում
է ժամանակացույց, որտեղ աշխատակցի կողմից կատարվում են նշումներ` յուրաքանչյուր մաքրման աշխատանքից
հետո:
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30. Շարժական զուգարանները մաքրող անձնակազմի համար, ինչպես նաև մաքրման պարագաների,
ախտահանիչ նյութերի, հիգիենայի պարագաների պահման և մաքրման պարագաների, ախտահանման համար
հատկացվում են սենքեր:
31. Սանիտարական սարքավորումների, լվացարանների, երեխաների տակդիրների փոխման համար
սեղանների, հատակի, պատերի ախտահանման (երկնվագ սրբում, ողողում ջրով) համար օգտագործվում է 1
տոկոսանոց քլորամին Բ, լվացող-ախտահանող միջոցներ` 5 գրամ 100 սանտիմետր քառակուսի մակերեսի
հաշվարկով, 0.5 տոկոսանոց լվացող նյութի և քլորամին Բ-ի խառնուրդ, կալցիումի հիպոքլորիդի (0.5 տոկոս) կամ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից սահմանված կարգով
թույլատրված համարժեք այլ լուծույթներ:
32. Մաքրման պարագաներն ախտահանում են աշխատանքային օրվա վերջում` նատրիումի հիպոքլորիդի (0.5
տոկոս), քլորամին Բ-ի (1 տոկոս) կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության
նախարարության կողմից սահմանված կարգով թույլատրված համարժեք այլ լուծույթների մեջ մեկ ժամ ընկղմելով,
որից հետո` պարզաջրելով:
33. Հասարակական զուգարաններում իրականացվում է ամենօրյա սանիտարական մաքրում, ախտահանում և
աղբահանություն: Տարին երկու անգամ (ինչպես նաև աղիքային վարակիչ հիվանդությունների հետ կապված
համաճարակային լարված իրավիճակների դեպքերում) կատարվում են միջատասպան և կրծողասպան
(դեզինսեկցիոն-դեռատիզացիոն) աշխատանքներ:

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀԱՄԱՏԵՂ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«18» հուլիսի 2016թ. N 128-Ն

«01» օգոստոսի 2016թ. N 69-Ն
ք. Ստեփանակերտ

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 40-րդ հոդվածի 3-րդ և 6-րդ մասերի դրույթների կատարումն ապահովելու նպատակով.
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե ՆՔ`
1. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի անշարժ
գույքի կադաստրի վարչության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության
նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջև
էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության կարգը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի
պետական կոմիտեի նախագահի 2009 թվականի դեկտեմբերի 28-ի և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական
կոմիտեի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարության
դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությանը պարտապանի գույքի և գույքային
իրավունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» թիվ 105/Կ-Ն և
թիվ 100-Ն հրամանը:

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Ա. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
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Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարարի
2016 թվականի հուլիսի 18-ի N 128-Ն
և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարի 2016 թվականի
օգոստոսի 1-ի N 69-Ն համատեղ հրամանի
ԿԱՐԳ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ
1. Կատարողական վարույթներով պարտապանի գույքի հետախուզման նպատակով տեղեկատվություն
ստանալու համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական
ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը (այսուհետ՝ ԴԱՀԿ ծառայություն) էլեկտրոնային
եղանակով հարցում է (Ձև 1) կատարում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի
անշարժ գույքի կադաստրի վարչության (այսուհետ՝ անշարժ գույքի կադաստրի վարչություն) տեղեկատվական
բաժին (այսուհետ՝ տեղեկատվական բաժին):
2. Տեղեկատվական բաժինը ԴԱՀԿ ծառայությունից էլեկտրոնային եղանակով հարցումը ստանալուց հետո
տեղեկատվական բազայում տվյալ պահին առկա տեղեկատվության հիման վրա երկու աշխատանքային օրվա
ընթացքում կազմում և ԴԱՀԿ ծառայությանն էլեկտրոնային եղանակով ուղարկում է հարցման պատասխանը (Ձև 2):
3. Սույն կարգի 1-ին և 2-րդ կետերում նշված հարցումը և պատասխանն ուղարկվում են ԴԱՀԿ ծառայությունում
և անշարժ գույքի կադաստրի վարչությունում տեղադրված էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության
«MULBERRY» համակարգով (այսուհետ՝ «MULBERRY» համակարգ)՝ հարցման և պատասխանի բնօրինակի
տեսաներածված տարբերակը ուղարկելու միջոցով: «MULBERRY» համակարգով ստացված հարցման և պատասխանի
տպագրված օրինակի ճշտությունը վավերացվում է այն ստացած պաշտոնատար անձի ստորագրությամբ ու կնիքով և
կցվում համապատասխան գործին կամ կատարողական վարույթին:
4. ԴԱՀԿ ծառայությունն ապահովում է տեղեկատվական բաժնից պարտապանի գույքի նկատմամբ ստացված
տեղեկատվության ըստ պատկանելության օգտագործումը և բացառում է տեղեկատվության ոչ նպատակային
տարածումը:
5. ԴԱՀԿ ծառայության կողմից պարտապանի գույքի վրա արգելանք դնելու մասին կամ պարտապանի գույքի
վրա դրված արգելանքը վերացնելու մասին որոշումները (այսուհետ՝ որոշում) և կից գրությունները
սահմանափակումը գրանցող անշարժ գույքի կադաստրի վարչության համապատասխան բաժին են ուղարկվում
միաժամանակ էլեկտրոնային և փաստաթղթային եղանակներով:
6. Սահմանափակումը գրանցող անշարժ գույքի կադաստրի վարչության բաժինը, որոշումը և կից գրությունն
էլեկտրոնային եղանակով ստանալուց հետո, անմիջապես կատարում է համապատասխան պետական գրանցում՝ այդ
մասին էլեկտրոնային եղանակով իրազեկելով ԴԱՀԿ ծառայությանը:
7. Սույն կարգի 5-րդ կետում նշված որոշումը, կից գրությունը և 6-րդ կետով նախատեսված իրազեկումը
էլեկտրոնային եղանակով ուղարկվում են՝ դրանց բնօրինակների տեսաներածված տարբերակները «MULBERRY»
համակարգով ուղարկելու միջոցով:
8. Սույն կարգի 5-րդ կետում նշված որոշման և կից գրության փաստաթղթային տարբերակները ուղարկվում են
փոստի կամ առձեռն հանձնելու միջոցով:
9. Պարտապանի և գույքի նույնականացումն ապահովելու նպատակով ԴԱՀԿ ծառայությունը հարցման և
որոշման մեջ պետք է պարտադիր լրացնի պարտապանի և գույքի վերաբերյալ օրենքով պահանջվող բոլոր տվյալները,
ինչպես նաև հայտնի այն տվյալները որոնք կհեշտացնեն պարտապանի կամ գույքի նույնականացումը:
10. ԴԱՀԿ ծառայության հարցման և որոշման կատարման հետ կապված այլ գրագրությունները կատարվում են
սույն կարգով նախատեսված համապատասխան եղանակներով:
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Ձև 1
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉ
__________________________________
անունը, ազգանունը

ՀԱՐՑՈՒՄ ________________________________________
կատարողական վարույթի համարը

Ղեկավարվելով «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ԼՂՀ oրենքի 40-րդ հոդվածի 3-րդ և 6-րդ
մաuերով` խնդրում եմ հայտնել _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձնագրային

___________________________________________________________________________________________________________
տվյալները, բնակության (հաշվառման) վայրը (իրավաբանական անձի անվանումը և ՀՎՀՀ)

անվամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում uեփականություն գրանցված է, թե ոչ: Գրանցված լինելու
դեպքում տրամադրել տեղեկատվություն:
Միաժամանակ խնդրում եմ տեղեկություններ տրամադրել նշված անձին սեփականության իրավունքով
պատկանած, սակայն վերջին վեց ամսվա ընթացքում օտարված անշարժ գույքի մասին:

Հարկադիր կատարող` __________________

___________________________________
ազգանունը

ստորագրությունը
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Ձև N 2
ԼՂՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ
ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
____________________________________________
ստորաբաժանման անվանումը,

____________________________________________
պաշտոնը, անունը, ազգանունը

ՀԱՐՑՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆ _______________________________
կատարողական վարույթի համարը
ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձնագրային տվյալները, բնակության (հաշվառման) վայրը (իրավաբանական անձի անվանումը և ՀՎՀՀ)

NN

Անշարժ
գույքի
հասցեն

Սեփականության ձևը,
բաժնի չափը (եթե
բաժնային է)

Անշարժ
գույքի
հասցեն

Սեփականության ձևը,
բաժնի չափը (եթե
բաժնային է)

Համասեփականատերերի անունը, ազգանունը,
հայրանունը (իրավաբանական անձի անվանումը)

Անշարժ գույքի գործառնական
նշանակությունը

Շենքերի (շինութ.)
ընդհանուր մակերեսը

Բնակելի
մակերեսը

Հողամասի
մակերեսը

Սահմանափակումները

Տեղեկություններ վերջին վեց ամսվա ընթացքում օտարված անշարժ գույքի մասին
Անշարժ գույքը ձեռք բերողի անունը, ազգանունը,
Անշարժ գույքի գործառնական
Շենքերի (շինութ.)
հայրանունը (իրավաբանական անձի անվանումը)
նշանակությունը
ընդհանուր մակերեսը

Բնակելի
մակերեսը

Հողամասի
մակերեսը

Գործարքի տեսակը,
ամսաթիվը, ամիսը,
տարին

1.
2.

NN

1.
2.

Տեղեկատվական բաժնի վարիչ`

___________________

_______________________

ստորագրությունը

անունը, ազգանունը
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Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2016 թվականի հուլիսի 20-ին
Պետական գրանցման համարը 1051659
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«13» հուլիսի 2016թ.

N 195-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2016-2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Կրթության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասին
համապատասխան՝
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ.
1. Հաստատել հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող
ուսումնական հաստատությունների 2016-2017 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական
պլանները՝ համաձայն հավելվածի:
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության
աշխատակազմի ֆինանսատնտեսական բաժնին՝ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների
ֆինանսավորումն իրականացնել՝ հիմք ընդունելով սույն հրամանով հաստատված օրինակելի
ուսումնական պլանները:
3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության
աշխատակազմի կրթության և գիտության վարչությանը և կրթության պետական տեսչությանը՝
ապահովել ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը՝ օրինակելի ուսումնական պլանների
պահանջներին համապատասխան:
4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության
աշխատակազմի ընդհանուր բաժնին՝ սույն հրամանը սահմանված կարգով ներկայացնել Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն՝ պետական գրանցման:
5. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի տեղակալ Մ. Համբարձումյանին:

Ս. ԱՍՐՅԱՆ
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Հավելված
ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի
2016 թվականի հուլիսի 13-ի N 195-Ն հրամանի
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐ ՀԱՆՐԱԿԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2016-2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ
I. ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական
հաստատության (այսուհետ՝ Հաստատություն) 2016-2017 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլանները (այսուհետ` Ուսումնական պլան), բացառությամբ 7-րդ և 8-րդ աղյուսակների, ունեն երկու` պետական և դպրոցական
բաղադրիչֈ Պետական և դպրոցական բաղադրիչները պարտադիր են և պետական ուսումնական հաստատություններում
ֆինանսավորվում են պետական բյուջեից: Հաստատությունը Ուսումնական պլանի հիման վրա դպրոցական բաղադրիչով
սահմանված ժամաքանակի տնօրինմամբ հաստատում է տվյալ ուսումնական տարվա իր ուսումնական պլան(ներ)ըֈ
1. Հաստատության Ուսումնական պլանը սահմանում է միջնակարգ կրթության բովանդակության կառուցվածքը,
հանրակրթական ուսումնական առարկաներին հատկացվող շաբաթական ժամաքանակները` ըստ բաղադրիչների, և
սովորողների շաբաթական ուսումնական բեռնվածության առավելագույն չափը` ըստ դասարանների:
2. Պետական բաղադրիչով սահմանված ժամաքանակում փոփոխություն կարող է կատարվել միայն Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության (այսուհետ` Նախարարություն)
համաձայնությամբ`
1) արտակարգ ընդունակություններ ունեցող սովորողների ուսուցումն առավել բարենպաստ պայմաններում
կազմակերպելու համար.
2) բազմահամակազմ կամ թերբեռնված դասարանների առկայության դեպքում.
3) Նախարարության կողմից երաշխավորված այլընտրանքային ծրագրերով ու մեթոդներով ուսուցում
իրականացնելու դեպքում:
3. Ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակի տնօրինման կարգը սահմանված է`
1) «Հաստատության ուսումնական պլանի ընդհանրական պարզաբանումներ»-ում.
2) օտար լեզվի ընտրությունը` «Օտար լեզվի ընտրության կարգ»-ումֈ
4. Ուսումնական պարապմունքները Հաստատությունում սկսվում են 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ին, ավարտվում
2017 թվականի մայիսի 26-ին` ապահովելով առնվազն 30 ուսումնական շաբաթ` առաջին, 32` երկրորդ և 34՝ երրորդից
տասներկուերորդ դասարանների համարֈ
5. Ներառական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություններում կրթության առանձնահատուկ
պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթությունը կազմակերպվում է ուսումնական պլանների հիման վրա`
յուրաքանչյուր սովորողի համար կազմելով անհատական ուսուցման պլան (ԱՈՒՊ):
6. Ուսումնական պլանի պետական պարտադիր և դպրոցական բաղադրիչներն ուղղված են հանրակրթության
պետական չափորոշչով, առարկայական չափորոշիչներով և ծրագրերով ամրագրված գիտելիքների, կարողությունների ու հմտությունների յուրացման ապահովմանըֈ
7. Հաստատությունում (2-12-րդ դասարաններ) գործում է սովորողների գնահատման 10 միավորային սանդղակֈ
8. Գիտելիքների ստուգումների, հիմնական և միջնակարգ կրթության ավարտական և պետական ավարտական
քննությունների ժամանակ կիրառվող գնահատման այլ սանդղակները բերվում են գնահատման 10 կամ 20 միավորային գրանցմանֈ
9. Ուսումնական տարին բաժանվում է կիսամյակների: Սովորողների ընթացիկ գնահատականների հիման վրա
ձևավորվում են կիսամյակային, իսկ կիսամյակային գնահատականների (գնահատականի) հիման վրա` տարեկան
գնահատականները` բացառությամբ սույն հավելվածի 10-րդ կետով նախատեսված դեպքի:
10. Առաջին դասարանում սովորողներին ընթացիկ և ամփոփիչ գնահատականներ չեն նշանակվում. ընթացիկ
գնահատումը կատարվում է բնութագրման միջոցով: Տարեկան ամփոփիչ գնահատման նպատակով կազմվում է յուրաքանչյուր սովորողի կրթական զարգացման բնութագիրը` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կրթության և
գիտության նախարարի 2007 թվականի հոկտեմբերի 4-ի N 846-Ն հրամանով հաստատված կարգի:
11. Հաստատությունում խմբային ուսուցման կազմակերպման հիմնական ձևը դասն է: Դասի (մեկ ակադեմիական
դասաժամի) տևողությունը 45 րոպե է:
12. Տարրական դպրոցում յուրաքանչյուր դասաժամի միջնամասում որոշակի ժամանակ հատկացվում է
լիցքաթափող և վերականգնող վարժություններին ու խաղերին` Նախարարության մեթոդական ցուցումների համաձայն:
13. Ուսումնական տարվա ընթացքում 3-12-րդ դասարանների սովորողներին տրվում են արձակուրդներ`
աշնանային՝ 2016 թվականի հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 6-ը ներառյալ, ձմեռային՝ 2016 թվականի դեկտեմբերի 26-ից
2017 թվականի հունվարի 8-ը ներառյալ, գարնանային՝ 2017 թվականի մարտի 27-ից ապրիլի 2-ը ներառյալ:
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14. Առաջին դասարանցիների աշնանային արձակուրդները տրվում են 2016 թվականի հոկտեմբերի 24-ից նոյեմբերի 6ը ներառյալ, ձմեռայինը՝ 2016 թվականի դեկտեմբերի 26-ից 2017 թվականի հունվարի 22-ը ներառյալ, գարնանայինը՝ 2017
թվականի մարտի 20-ից ապրիլի 2-ը ներառյալ:
15. Երկրորդ դասարանցիների աշնանային արձակուրդները տրվում են 2016 թվականի հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի
6-ը ներառյալ, ձմեռայինը՝ 2016 թվականի դեկտեմբերի 26-ից 2017 թվականի հունվարի 22-ը ներառյալ և գարնանայինը՝
2017 թվականի մարտի 27-ից ապրիլի 2-ը ներառյալ:
16. Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության շրջանների վարչակազմերի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի)
(այսուհետ՝ Լիազոր մարմին) ենթակայության հաստատությունների համար սույն հավելվածի 13-րդ, 14-րդ և 15-րդ կետերով
սահմանված արձակուրդների ժամկետներում Հաստատության նախաձեռնության դեպքում Լիազոր մարմնի կողմից կարող
են կատարվել փոփոխություններ: Լիազոր մարմինը փոփոխությունները առնվազը հինգ աշխատանքային օր առաջ
համաձայնեցնում է Նախարարության հետ:
17. Նախարարությունը անհաղթահարելի ուժի առաջացման դեպքում (եղանակային անբարենպաստ պայմաններ,
սուր վարակիչ հիվանդությունների տարածում, տարերային աղետներ և այլն) կարող է սահմանել լրացուցիչ արձակուրդ՝
բաց թողնված ժամերը մինչև ուսումնական պարապմունքների ավարտը լրացնելու և ըստ Հաստատության ենթակայության՝ Լիազոր մարմնին տեղեկացնելու պայմանով: Անհաղթահարելի ուժի առաջացման դեպքում Հաստատության
դիմումի հիման վրա Լիազոր մարմինը (Շրջվարչակազմի ղեկավարը, Ստեփանակերտի քաղաքապետը) կարող է
սահմանել լրացուցիչ արձակուրդ՝ այդ մասին հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնելով Նախարարությանը:
Նախարարության ենթակայության հաստատություններում սույն հավելվածի 13-րդ, 14-րդ և 15-րդ կետերով
սահմանված արձակուրդների ժամկետների փոփոխությունները, ինչպես նաև Հաստատության կողմից լրացուցիչ
արձակուրդի նախատեսումը կատարվում է Հաստատության նախաձեռնությամբ, Նախարարության համաձայնությամբ:
18. Ոչ պետական ուսումնական հաստատությունում արձակուրդների տևողությունը և ժամկետները, ինչպես նաև
դրանցում կատարվող փոփոխությունները սահմանում է հիմնադիրը` այդ մասին հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում
տեղյակ պահելով Նախարարությանը:
II. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
19. Դպրոցական բաղադրիչի տնօրինման կարգ.
1) Դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը հատկացվում է Ուսումնական պլանի պետական բաղադրիչով տվյալ
դասարանի պետական պարտադիր առարկայացանկում նախատեսված և (կամ) Նախարարության կողմից երաշխավորված լրացուցիչ առարկայացանկում ընդգրկված առարկաներին, հոսքային կամ առանձին առարկաների
խորացված ուսուցման ծրագրերի իրականացմանը և (կամ) սովորողների նախասիրություններին, Հաստատության
առանձնահատկություններին, համայնքի կարիքներին համապատասխան կրթություն կազմակերպելու նպատակով.
2) Նախարարության կողմից հաստատված ծրագրերով երաշխավորվում է «Կիրառական տնտեսագիտություն» (9-րդ
դասարան), «Կյանքի հմտություններ» (2-8-րդ դասարաններ), «Բնապահպանություն» (7-8-րդ կամ 8-9-րդ դասարաններ),
«Էկոլոգիա» (8-9-րդ դասարաններ), «Էներգիայի և ռեսուրսների օգտագործում» (7-րդ կամ 8-րդ դասարան), «Ֆերմերային
գործ» (11-12-րդ դասարաններ), «Տրամաբանություն» (11-րդ դասարան), «Գրաբար» (7-րդ կամ 8-րդ և 11-րդ դասարաններ),
«Հայոց եկեղեցու պատմություն» (2-4-րդ դասարաններ, ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքի 10-11-րդ
դասարաններ), «Հայկական հարցի պատմություն (11-րդ դասարան)», «Հոգեբանություն» (7-8-րդ դասարաններ), «Մշակույթի պատմություն» (7-9-րդ դասարաններ) առարկաների ուսուցումը: Նշված առարկաների ուսուցումը այլ
դասարաններում Հաստատության կողմից կարող է իրականացվել դրանց առարկայական ծրագրերը սահմանված կարգով
Նախարարության կողմից հաստատվելուց հետո.
3) Հաստատությունը կարող է ներդնել նաև նոր առարկաներ (դասընթացներ)՝ դրանց ծրագրերը սահմանված կարգով
Նախարարության կողմից հաստատվելուց հետո.
4) Հաստատության ուսումնական պլանի դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակի բաշխումը կատարվում է
մանկավարժական խորհրդի որոշմամբ՝ ելնելով Հաստատության, դասարանի պատրաստվածությունից, մանկավարժներով, ծրագրերով, դասագրքերով և երաշխավորված լրացուցիչ առարկայացանկի որևէ առարկայի լիարժեք ուսուցման
կազմակերպման նպատակով Նախարարության կողմից հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների համար
երաշխավորված այլ ուսումնական գրականությամբ ապահովվածությունից և ուսուցման կազմակերպման համար անհրաժեշտ այլ պայմաններից, ինչպես նաև Նախարարության հանձնարարականներից.
5) Դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակի բաշխումը պարտադիր է.
6) Դպրոցական բաղադրիչով սահմանված ժամաքանակի շրջանակում դասավանդվող առարկայացանկը
ամրագրվում է Հաստատության ուսումնական պլանում և դասացուցակումֈ
20. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը 12-րդ դասարանում.
1) 12-րդ դասարանում առարկայական ծրագրերով նախատեսված ուսումնական բոլոր թեմաների
ուսումնասիրությունն իրականացվում է առաջին կիսամյակում:
2) 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում սովորողն իր ընտրությամբ ուսումնասիրում է առնվազն երեք
ուսումնական առարկա: Այդ առարկաների կազմը ձևավորվում է Հաստատության 12-րդ դասարանի ուսումնական պլանի
առարկայացանկից՝ ներառյալ սովորողի ընտրած միասնական քննական առարկան(ները): «Հայոց լեզու և հայ
գրականություն» միասնական քննական առարկան ընտրելու դեպքում սովորողը ուսումնասիրում է ուսումնական
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պլանով նախատեսված «Հայոց լեզու», «Հայ գրականություն», իսկ «Մաթեմատիկա» առարկայի դեպքում՝
«Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» և «Երկրաչափություն» առարկաները:
3) 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում սովորողի կողմից ընտրված առարկաներին Հաստատության
ուսումնական պլանով հատկացված ժամաքանակը տրվում է այդ առարկաների ուսումնական նյութի կրկնությանը:
4) Բացառությամբ սովորողի կողմից ընտրված առարկաների, Հաստատության 12-րդ դասարանի ուսումնական
պլանով նախատեսված մյուս առարկաների ուսումնասիրությունն ավարտվում է 12-րդ դասարանի առաջին կիսամյակի
վերջում՝ կիսամյակային (տարեկան) գնահատականով և (կամ) ամփոփիչ ատեստավորմամբ (պետական ավարտական
քննությամբ):
5) 12-րդ դասարանի առաջին կիսամյակում դասարանի շաբաթական ուսումնական պարտադիր բեռնվածությունը
սահմանվում է 34 դասաժամ:
21. Օտար լեզվի ընտրության կարգ.
1) Հաստատություններում դասավանդվում է երկու օտար լեզու, որոնցից մեկը ռուսերենն է, մյուսը` անգլերեն,
ֆրանսերեն, գերմաներեն և այլ լեզուներից որևէ մեկը.
2) Հաստատության ընտրությամբ երրորդ օտար լեզու (բացի ռուսերենից և մյուս օտար լեզվից) կարելի է
դասավանդել դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակի հաշվին՝ 5-9-րդ դասարաններում (շաբաթական 2 ժամ) և 10-12րդ դասարաններում (շաբաթական 2 ժամ)՝ Նախարարության կողմից հաստատված չափորոշիչների և ծրագրերի,
ուսումնական գրականության հիման վրա, ուսուցման համար անհրաժեշտ պայմանների առկայության դեպքում: 5րդ դասարանում 3–րդ, 4-րդ և 6-րդ դասարանում 5-րդ և 6-րդ դասարանների ծրագրերը լրիվությամբ ուսուցանելու
համար լրացուցիչ հատկացվում են մեկական ժամ՝ դպրոցական բաղադրիչից կամ խմբակային պարապմունքների
համար նախատեսված ժամերից. 10-րդ դասարանում լրացուցիչ հատկացվում է շաբաթական 2 ժամ՝ խմբակային
պարապմունքների համար նախատեսված ժամերից:
3) Նախարարության կողմից՝ Հաստատության մանկավարժական խորհրդի և ըստ Հաստատության ենթակայության լիազոր մարմնի առաջարկությունների հիման վրա, կարող է փոխարինվել Հաստատությունում դասավանդվող երկրորդ օտար լեզուն (անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն և այլն) այլ օտար լեզվով, ինչպես նաև որոշվել
նոր հիմնադրված Հաստատությունում դասավանդվող երկրորդ օտար լեզուն:
III. ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
22. Հաստատության դասարանների միջին խտությունը սահմանվում է 25-30 սովորող՝ տարրական և միջին դպրոցի
դասարանների համար, 20-25 սովորող` ավագ դպրոցի դասարանների համար` սանիտարական նորմերի պահպանմամբ,
ընդ որում, սովորողների թիվը տարրական և միջին դպրոցների դասարաններում չի կարող գերազանցել 35-ը, իսկ ավագ
դպրոցում` 30-ը: Հիմնադրի կողմից սահմանված խտությունից ավելի պակաս խտությամբ դասարան կարող է բացվել Հաստատության լրացուցիչ ֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ Հաստատության խորհրդի որոշմամբ:
23. Տարրական դպրոցում (1-4-րդ դասարաններ) «Ռուսաց լեզու», «Օտար լեզու» և «Շախմատ» առարկաների
դասաժամերին կարելի է դասարանը բաժանել երկու խմբի, եթե դասարանում սովորողների թիվը 30 և ավելի էֈ
24. Միջին դպրոցում «Հայոց լեզու» (7-9-րդ դասարաններ), «Ռուսաց լեզու», «Օտար լեզու» (5-9-րդ դասարաններ),
«Ինֆորմատիկա» (6-9-րդ դասարաններ` համակարգչային դասարանի առկայության դեպքում) առարկաների պարապմունքներին դասարանը կարելի է բաժանել երկու խմբի, եթե դասարանում սովորողների թիվը 30 և ավելի էֈ
Դասարանը նույն կարգով կարող է կիսվել երկու խմբի նաև Նախարարության երաշխավորած «Գրաբար» (7-րդ
կամ 8-րդ, 11-րդ դասարաններ) առարկայի պարապմունքների ժամանակ՝ դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը
այդ առարկային տրամադրելու դեպքումֈ
«Տեխնոլոգիա» առարկայի (5-7-րդ դասարաններ) պարապմունքներին դասարանը կիսվում է երկու խմբի՝
տղաների և աղջիկների, եթե տվյալ դասարանի ընդհանուր աշակերտների թիվը 12 և ավելի է (ուսուցումը
կազմակերպվում է յուրաքանչյուր խմբի համար հաստատված համապատասխան առարկայական ծրագրով):
25. 10-12-րդ դասարաններում «Հայոց լեզու», «Ռուսաց լեզու», «Օտար լեզու», «Ինֆորմատիկա» (համակարգչային
դասարանի առկայության դեպքում) առարկաների և ավագ դպրոցի արհեստագործական մասնագիտական դասընթացների դասաժամերին դասարանը կարելի է բաժանել երկու խմբի, եթե դասարանում սովորողների թիվը 30 և
ավելի էֈ
26. Անհրաժեշտության դեպքում Հաստատությունն իրավասու է վերաբաշխելու առարկաների ուսուցմանը
Ուսումնական պլանով հատկացված ժամերը` պահպանելով տվյալ առարկայի տարեկան ընդհանուր ժամաքանակը:
27. 8-11-րդ դասարաններում Նախարարության կողմից երաշխավորված ծրագրի և ուսումնական նյութերի հիման
վրա դասավանդվում է «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացը, որին յուրաքանչյուր դասարանում տարեկան տրամադրվում է 14 դասաժամ.
1) «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացին տրամադրված ժամաքանակը ձևավորվում է «Ֆիզկուլտուրա» առարկայի
տարեկան ժամաքանակից առանձնացված 14 դասաժամի հաշվին.
2) «Ֆիզկուլտուրա» առարկայի ծրագրով նախատեսված ուսումնական նյութերը ենթարկվում են թեմատիկ
վերաբաշխման` պահպանելով տվյալ դասարանի համար Նախարարության հաստատած ծրագրային ամբողջ
ծավալը.
3) «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացը դասավանդվում է 2017 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին.
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4) «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացի ընթացիկ գնահատում չի կատարվում: Դասամատյանում դասընթացի
գրանցումները կատարվում են առանձին էջում:
28. 6-12-րդ դասարաններում «Հայոց լեզու», «Մաթեմատիկա», «Ինֆորմատիկա», «Քիմիա», «Ֆիզիկա», «Կենսաբանություն», «Հայոց պատմություն» և այլ առարկաների ծրագրերով ամսական առնվազն 1 ժամ ուսուցումը կազմակերպվում է համակարգչային կաբինետում (դրա առկայության դեպքում)` ելնելով յուրաքանչյուր առարկայից
մատուցվող ուսումնական նյութի բովանդակային և դասավանդման մեթոդական պահանջներից: Այն առավել արդյունավետ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել «Հայկական կրթական միջավայրի պաշարների
շտեմարանում» (http://lib.armedu.am) տեղադրված Նախարարության կողմից երաշխավորված էլեկտրոնային ուսումնական նյութերը:
29. 6-7-րդ դասարաններում «Կերպարվեստ» և «Երաժշտություն» առարկաներից մեկը Հաստատության
ընտրությամբ դասավանդվում է առաջին, մյուսը` երկրորդ կիսամյակում:
30. «Հայոց պատմություն» և «Համաշխարհային պատմություն» առարկաների համաժամանակյա թեմաների
ուսուցումն ապահովելու նպատակով ուսուցիչներին իրավունք է տրվում մասնակի փոփոխություններ կատարելու
նշված առարկաների դասացանկում՝ պահպանելով յուրաքանչյուր առարկային հատկացված տարեկան ընդհանուր
ժամաքանակը:
31. Հաստատությունում, ըստ կրթական ծրագրերի աստիճանների, տարրական, միջին և ավագ դպրոցներում հատուկ
բժշկական խմբերում ընդգրկված սովորողների համար «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի ուսուցումը կարող է իրականացվել «Հանրակրթական դպրոցի հատուկ բժշկական խմբերի «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի 1-12-րդ
դասարանների ծրագրով», Հաստատության խմբակների համար նախատեսված ժամաքանակի շրջանակում կամ տվյալ
դասարանի «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի դասաժամերին՝ անհատական ծրագրով: Հաստատությունում հատուկ
բժշկական խմբերում ընդգրկված սովորողների գնահատում «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայից չի կատարվում:
IV. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՌԱՆՁԻՆ ԳՈՐԾՈՂ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ 2016 - 2017
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐ:
ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
32. Հանրակրթական հիմնական ընդհանուր պետական ծրագրեր իրականացնող առանձին գործող ավագ դպրոցի
(այսուհետ` Ավագ դպրոց) Ուսումնական պլանները սահմանում են հոսքային ուսուցման ծրագրեր իրականացնող
Ավագ դպրոցում միջնակարգ կրթության բովանդակության կառուցվածքը՝ ըստ տարբերակված հոսքերի,
հանրակրթական ուսումնական առարկաներին հատկացվող շաբաթական ժամաքանակները` ըստ բաղադրիչների և
սովորողների շաբաթական ուսումնական բեռնվածության առավելագույն չափը` ըստ դասարանների:
33. Ավագ դպրոցում երաշխավորվում են հոսքերի հետևյալ խմբերը`
1) հիմնական-հումանիտար, բնագիտամաթեմատիկական, արհեստագործական.
2) ընդհանուր:
34. Ավագ դպրոցի 10-12-րդ դասարանների Ուսումնական պլանները ըստ հոսքերի տրված են.
1) ընդհանուր հոսքը` «Հաստատության ուսումնական պլան»-ում (համաձայն աղյուսակ 1-ի),
2) հումանիտար հոսքը` «Ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի X-XII դասարանների ուսումնական պլան»-ում (համաձայն աղյուսակ 2-ի),
3) բնագիտամաթեմատիկական հոսքը` «Ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքի X-XII դասարանների
ուսումնական պլան»-ում (համաձայն աղյուսակ 3-ի),
4) արհեստագործական հոսքը` «Ավագ դպրոցի արհեստագործական հոսքի X-XII դասարանների ուսումնական
պլան»-ում (համաձայն աղյուսակ 4-ի):
35. Ուսումնական պարապմունքները Ավագ դպրոցում սկսվում են 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ին և ավարտվում
2017 թվականի մայիսի 26-ին՝ ապահովելով ոչ պակաս, քան 34 ուսումնական շաբաթ ավագ դպրոցի յուրաքանչյուր
դասարանի համար:
36. Ուսումնական պլանի ընդհանուր հանրակրթական, հոսքային, դպրոցական բաղադրիչներն ուղղված են
հանրակրթության պետական չափորոշչով, առարկայական չափորոշիչներով և ծրագրերով ամրագրված գիտելիքների, կարողությունների ու հմտությունների ապահովմանըֈ
37. Ավագ դպրոցում գործում է գնահատման 10 միավորային սանդղակֈ Ընթացիկ գնահատման ժամանակ կարող է
կիրառվել նաև գնահատման այլ սանդղակ, որը բերվում է 10 միավորային գրանցման: Պետական ավարտական քննությունների ժամանակ կիրառվող գնահատման սանդղակները բերվում են 10 կամ 20 միավորային գրանցմանֈ
38. Ավագ դպրոցում խմբային ուսուցման կազմակերպման հիմնական ձևը դասն է:
39. Ուսումնական տարին բաժանվում է կիսամյակների: Սովորողների ընթացիկ գնահատականների հիման վրա
ձևավորվում են կիսամյակային, իսկ կիսամյակային գնահատականների միջոցով` տարեկան գնահատականները՝
բացառությամբ այն առարկաների, որոնց ուսումնասիրությունը սույն հավելվածի 45-րդ կետի 4-րդ ենթակետի
պահանջին համապատասխան ավարտվում է 12-րդ դասարանի առաջին կիսամյակի վերջում:
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40. Ուսումնական տարվա ընթացքում 10-12-րդ դասարանների սովորողներին տրվում են արձակուրդներ՝
աշնանային՝ 2016 թվականի հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 6-ը ներառյալ, ձմեռային՝ 2016 թվականի դեկտեմբերի 26-ից
2017 թվականի հունվարի 8-ը ներառյալ, գարնանային՝ 2017 թվականի մարտի 20-ից 26-ը ներառյալ:
41. Ավագ դպրոցի դասարանների միջին խտությունը սահմանվում է 20-25 սովորող (ընդ որում՝ սովորողների
թիվը չի կարող գերազանցել 30-ը):
42. Հոսքային ուսուցման առարկաների դասերին դասարանի միջին խտությունը կարող է սահմանվել 12-15
սովորող` սանիտարական նորմերի պահպանմամբ:
43. Ավագ դպրոցի Ուսումնական պլանների ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչի «Հայոց լեզու», «Ռուսաց
լեզու», «Օտար լեզու», «Ինֆորմատիկա» (համակարգչային դասարանի առկայության դեպքում) առարկաների և արհեստագործական մասնագիտական դասընթացների դասաժամերին դասարանը կարող է բաժանվել երկու խմբի, եթե
տվյալ դասարանի սովորողների թիվը 20 և ավելի է:
44. Ավագ դպրոցի միևնույն դասարանում ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչի շրջանակում ուսումնասիրվող
երկրորդ օտար լեզվի (անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն կամ որևէ այլ լեզու) դասաժամին դասարանը կարող է
բաժանվել խմբերի՝ անկախ սովորողների թվից, բայց ոչ ավելի, քան երեք օտար լեզվի (բացի ռուսերենից) համար:
45. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը 12-րդ դասարանում.
1) 12-րդ դասարանում առարկայական ծրագրերով նախատեսված ուսումնական բոլոր թեմաների
ուսումնասիրությունն իրականացվում է առաջին կիսամյակում.
2) 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում սովորողն իր ընտրությամբ ուսումնասիրում է առնվազն երեք
ուսումնական առարկա: Այդ առարկաների կազմը ձևավորվում է Հաստատության 12-րդ դասարանի ուսումնական պլանի
առարկայացանկից՝ ներառյալ սովորողի ընտրած միասնական քննական առարկան(ները): «Հայոց լեզու և հայ
գրականություն» միասնական քննական առարկան ընտրելու դեպքում սովորողը ուսումնասիրում է ուսումնական
պլանով նախատեսված «Հայոց լեզու», «Հայ գրականություն», իսկ «Մաթեմատիկա» առարկայի դեպքում՝
«Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր» և «Երկրաչափություն» առարկաները.
3) 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում սովորողի կողմից ընտրված առարկաներին Հաստատության
ուսումնական պլանով հատկացված ժամաքանակը տրվում է այդ առարկաների ուսումնական նյութի կրկնությանը.
4) Բացառությամբ սովորողի կողմից ընտրված առարկաների, Հաստատության 12-րդ դասարանի ուսումնական
պլանով նախատեսված մյուս առարկաների ուսումնասիրությունն ավարտվում է 12-րդ դասարանի առաջին կիսամյակի
վերջում՝ կիսամյակային (տարեկան) գնահատականով և (կամ) ամփոփիչ ատեստավորմամբ (պետական ավարտական
քննությամբ).
5) 10-11-րդ դասարաններում և 12-րդ դասարանի առաջին կիսամյակում յուրաքանչյուր սովորողի համար շաբաթական
պարտադիր ուսումնական բեռնվածությունը սահմանվում է 34 ժամ:
46. Ուսումնական պլանների կառուցվածքը.
Հոսքային (խորացված) ուսուցման Ուսումնական պլանները կազմված են ընդհանուր հանրակրթական, հոսքային
(արհեստագործական հոսքում` մասնագիտական) և դպրոցական բաղադրիչներից:
1) Ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչը ներառում է հանրակրթական ուսումնական առարկան(երը) և յուրաքանչյուր առարկայի համար նախատեսված շաբաթական ժամաքանակները՝ ըստ դասարանների: Ընդհանուր հանրակրթական առարկաները պարտադիր են տվյալ հոսքի (ենթահոսքի) համար.
2) Հոսքային բաղադրիչով սահմանված ժամաքանակը տրամադրվում է խորացված ուսուցմամբ առարկաների
դասավանդմանը, իսկ արհեստագործական հոսքում` մասնագիտական դասընթացներին: Հոսքային բաղադրիչում ընդգրկված առարկաները (դասընթացները) ուղղված են սովորողի հետագա մասնագիտական կրթության հիմքերի
ստեղծմանը և հանրակրթությունից մասնագիտական կրթության անցման շարունակականության ապահովմանը, իսկ
արհեստագործական հոսքի պարագայում` նախնական մասնագիտական կրթության որոշակի որակավորումների
շրջանակում համապատասխան հմտությունների ձեռքբերմանը.
3) Նախարարությունը, հաշվի առնելով տվյալ Ավագ դպրոցի առանձնահատկությունները, խորացված ուսուցմամբ
առարկաների ցանկում կատարում է փոփոխություներ՝ տվյալ հոսքի խորացված ուսուցման առարկաներին ավելացնելով
նոր առարկա(ներ)՝ Ավագ դպրոցի առաջարկության և սահմանված կարգով հաստատված առարկայական ծրագրի(երի)
առկայության դեպքում.
4) Դպրոցական բաղադրիչն ընդգրկում է հոսքային ուսուցման բովանդակությունը լրացնող ընտրովի (լրացուցիչ) առարկաները, դասընթացները և դրանց ուսուցման համար ըստ դասարանների նախատեսված ժամաքանակները: Այս բաղադրիչը
տնօրինում է դպրոցը` ղեկավարվելով Նախարարության կողմից հաստատված լրացուցիչ առարկայացանկով.
5) Ավագ դպրոցը Ուսումնական պլանների հիման վրա ընդհանուր հանրակրթական, հոսքային, դպրոցական
բաղադրիչների տնօրինմամբ մշակում է յուրաքանչյուր հոսքի` տվյալ ուստարվա ենթահոսքերի իր ուսումնական պլանները: Ենթահոսքերի ուսումնական պլանները կազմելիս դպրոցն ընդհանուր հանրակրթական և հոսքային բաղադրիչներով նախատեսված ժամաքանակի բաշխումից հետո մնացած ժամաքանակը հատկացնում է դպրոցական բաղադրիչին.
6) Ընդհանուր հանրակրթական, հոսքային և դպրոցական բաղադրիչները ֆինանսավորվում են պետական բյուջեից.
7) 10-11-րդ դասարաններում և 12-րդ դասարանի առաջին կիսամյակում շաբաթական ուսումնական պարտադիր
բեռնվածությունը բոլոր հոսքերում սահմանվում է 34 դասաժամ:
47. Դպրոցական բաղադրիչի տնօրինման կարգը հոսքային ուսուցմամբ դասարաններում.
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1) Դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը տրամադրվում է Նախարարության կողմից հաստատված լրացուցիչ
առարկայացանկի, ինչպես նաև տվյալ հոսքային ուսուցմամբ դասարանի ընդհանուր հանրակրթական և հոսքային
ուսուցման բաղադրիչների առարկաներին.
2) Ավագ դպրոցի խորացված ուսուցմամբ հոսքերի համար կարող են երաշխավորվել լրացուցիչ հետևյալ՝
«Գրաբար» (11-րդ դասարան), «Արտասահմանյան գրականություն» (11-րդ դասարան), «Բանահյուսություն» (հին և
միջնադարյան շրջան, 11-րդ դասարան), «Ճարտասանություն» (11-րդ դասարան), «Արևմտահայերեն» (10-րդ կամ 11-րդ
դասարան), «Պետության և իրավունքի հիմունքներ» (11-րդ դասարան), «Հայկական հարցի պատմություն» (11-րդ դասարան), «Հնագիտություն» (10-րդ դասարան), «Ազգագրություն» (10-րդ դասարան), «Հայաստանի հարակից երկրների
պատմություն» (11-րդ դասարան), «Կրոնի պատմություն» (11-րդ դասարան), «Արվեստի պատմություն» (10-11-րդ դասարաններ), «Հայոց եկեղեցու պատմություն» (բնագիտամաթեմատիկական հոսք, 10-11-րդ դասարաններ),
«Քրիստոնեական բարոյագիտություն» (12-րդ դասարան), «Բարոյագիտություն» (10-րդ դասարան), «Տրամաբանություն
(11-րդ դասարան), «Թվային համակարգեր» (10-րդ դասարան), «Երկրաչափության հիմունքներ» (12-րդ դասարան),
«Դիսկրետ մաթեմատիկայի տարրեր» (11-րդ դասարան), «Աստղագիտություն» (10-11-րդ դասարաններ), «Ռադիոէլեկտրոնիկա» (11-րդ դասարան), «Բնօգտագործման և բնապահպանության հիմունքներ» (10-11-րդ դասարաններ),
«Կիրառական քիմիա» (11-րդ դասարան), «Գիտական ճանաչողության հիմունքներ» (11-րդ դասարան), «Բնական գիտությունները և մաթեմատիկան» (10-րդ դասարան), «Բնագիտական մտքի պատմություն» (11-րդ դասարան), «Երկրագիտություն» (ուսումնասիրվող օտար լեզվով), «Քերականություն և բառագիտություն» (ուսումնասիրվող օտար լեզվով), «Գրականություն» (ուսումնասիրվող օտար լեզվով), «Մասնագիտական կողմնորոշում» (10-րդ կամ 11-րդ
դասարան) առարկաների ուսուցումը՝ դրանց առարկայական ծրագրերը սահմանված կարգով Նախարարության կողմից
հաստատվելուց հետո.
3) Հաստատությունը կարող է ներդնել նաև նոր առարկաներ (դասընթացներ)՝ դրանց ծրագրերը սահմանված կարգով
Նախարարության կողմից հաստատվելուց հետո:
48. 10-11-րդ դասարաններում Նախարարության կողմից երաշխավորված ծրագրի և ուսումնական նյութերի
հիման վրա դասավանդվում է «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացը, որին յուրաքանչյուր դասարանում տարեկան
տրամադրվում է 14 դասաժամ.
1) «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացին տրամադրված ժամաքանակը ձևավորվում է «Ֆիզկուլտուրա» առարկայի
տարեկան ժամաքանակից առանձնացված 14 դասաժամի հաշվին.
2) «Ֆիզկուլտուրա» առարկայի ծրագրով նախատեսված ուսումնական նյութերը ենթարկվում են թեմատիկ
վերաբաշխման` պահպանելով տվյալ դասարանի համար Նախարարության հաստատած ծրագրային ամբողջ
ծավալը.
3) «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացը դասավանդվում է 2017 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին.
4) «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացի ընթացիկ գնահատում չի կատարվում: Դասամատյանում դասընթացի
գրանցումները կատարվում են առանձին էջում:
49. Օտար լեզվի ընտրության կարգ.
1) Ավագ դպրոցում դասավանդվում է առնվազն երկու օտար լեզու, որոնցից մեկը ռուսերենն է, մյուսը` անգլերեն,
ֆրանսերեն, գերմաներեն կամ որևէ այլ լեզու.
2) Ավագ դպրոցի ընտրությամբ երրորդ (հիմնական և մյուս օտար լեզվից բացի) օտար լեզու (անգլերեն,
ֆրանսերեն, գերմաներեն և այլն) կարելի է դասավանդել Նախարարության կողմից հաստատված համապատասխան
առարկայական չափորոշիչներով և ծրագրերով (շաբաթական 2 ժամ), ուսումնական գրականության հիման վրա,
ուսուցման համար անհրաժեշտ պայմանների առկայության դեպքում.
3) Ավագ դպրոցը դասավանդվող օտար լեզուն կարող է փոխարինել այլ օտար լեզվով` Նախարարության որոշմամբֈ
Նախարարությունը քննարկում է Ավագ դպրոցի մանկավարժական խորհրդի առաջարկությունը օտար լեզվի փոխարինման վերաբերյալ և կայացնում համապատասխան որոշում.
4) Նոր հիմնադրված Ավագ դպրոցում դասավանդվող երկրորդ օտար լեզուն Հաստատության մանկավարժական
խորհրդի առաջարկությամբ որոշում է Նախարարությունը:
50. Աղյուսակ 1-8-ի պարզաբանումներ.
1) Աղյուսակ 2-ում՝
ա. «1» նշագրումը նշանակում է, որ որպես խորացված ուսուցման առարկաներ՝ սովորողն ընտրում է բերված
ցանկից մինչև չորս առարկա ներառյալ,
բ. «2» նշագրումը նշանակում է, որ բնագիտական առարկաներ են համարվում «Ֆիզիկան», «Քիմիան»,
«Կենսաբանությունը» և «Աշխարհագրությունը»,
գ. «Օտար լեզու-1» և «Ռուսաց լեզու-1» առարկաներն ընտրելու դեպքում սովորողը չի ուսումնասիրում «Օտար լեզու-2»
և «Ռուսաց լեզու-2» առարկաները.
2) Սովորողը խորացված ուսուցմամբ առարկայացանկից (հոսքային բաղադրիչ) ընտրում է որոշակի թվով
առարկաներ՝ համաձայն՝ սույն ուսումնական պլանի 50-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերության
պարզաբանման: Այդ դեպքում սովորողը չի ուսումնասիրում Ուսումնական պլանի ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչում ընդգրկված միևնույն առարկաները.
3) Հումանիտար հոսքի որևէ ենթահոսքի առարկաների` հոսքային և ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչներով սահմանված ժամաքանակի բաշխումից հետո մնացած ժամաքանակը տրվում է Ուսումնական պլանի
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դպրոցական բաղադրիչին: Դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը բաշխվում է սույն հավելվածի 19-րդ կետի համաձայն՝ պահպանելով տվյալ դասարանի համար Ուսումնական պլանով սահմանված շաբաթական ժամաքանակը.
4) Ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի Ուսումնական պլանով (համաձայն աղյուսակ 2-ի)՝
ա. 10-րդ դասարանում բնագիտական առարկաներից մեկն ուսումնասիրվում է հարակից առարկաների ծրագրով
(շաբաթական 2 ժամ), իսկ մնացած երեք բնագիտական առարկաները, համապատասխանաբար, այդ առարկաների`
հումանիտար հոսքի ծրագրերով,
բ. 11-րդ դասարանում հումանիտար հոսքի ենթահոսքերից յուրաքանչյուրի սովորողներն ընտրում են չորս
բնագիտական առարկաներից երկուսը, ընդ որում` այդ առարկաներից մեկն ուսումնասիրվում է բնագիտական
հոսքի հարակից առարկաների, իսկ մյուսը` հումանիտար հոսքի ծրագրով,
գ. 12-րդ դասարանում բնագիտական առարկայի ուսումնասիրությունը շարունակվում է 11-րդ դասարանում
սովորողի ընտրած բնագիտական հոսքի հարակից առարկայի ծրագրով,
դ. 11-րդ դասարանում դպրոցական բաղադրիչում ձևավորված ժամաքանակից 0,5 ժամ կարող է հատկացվել
«Հասարակագիտություն» առարկային` հանրակրթական դպրոցի ընդհանուր հոսքի համար նախատեսված ծրագրով
ուսուցում կազմակերպելու նպատակով (համաձայն աղյուսակ 1-ի).
5) Ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքի Ուսումնական պլանով (համաձայն աղյուսակ 3-ի)՝
ա. «1» նշագրումը նշանակում է, որ որպես խորացված ուսուցման առարկաներ՝ սովորողն ընտրում է բերված
ցանկից մինչև երեք առարկա ներառյալ,
բ. «2» նշագրումը նշանակում է, որ բնագիտական առարկաներ են համարվում «Ֆիզիկան», «Քիմիան»,
«Կենսաբանությունը» և «Աշխարհագրությունը»,
գ. «3» նշագրումը նշանակում է, որ «Օտար լեզու-1» առարկան ընտրելու դեպքում սովորողը չի ուսումնասիրում
«Օտար լեզու-2» առարկան.
6) Աղյուսակ 3-ում՝
ա. Սովորողը խորացված ուսուցմամբ առարկայացանկից (հոսքային բաղադրիչ) առարկա(ներ) ընտրելու դեպքում
չի ուսումնասիրում Ուսումնական պլանի Ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչում ընդգրկված միևնույն առարկան(երը),
բ. Բնագիտամաթեմատիկական հոսքի որևէ ենթահոսքի առարկաների` հոսքային և ընդհանուր հանրակրթական
բաղադրիչներով սահմանված ժամաքանակի բաշխումից հետո մնացած ժամաքանակը տրվում է Ուսումնական
պլանի դպրոցական բաղադրիչին: Դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը բաշխվում է սույն հավելվածի 19-րդ կետի
համաձայն՝ պահպանելով տվյալ դասարանի համար Ուսումնական պլանով սահմանված շաբաթական
ժամաքանակը,
գ. Եթե սովորողը խորացված ուսուցմամբ ընտրում է մեկ բնագիտական առարկա, ապա 10-րդ դասարանում
ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչում ընդգրկված մնացած երեք բնագիտական առարկաներից մեկը՝ շաբաթական 2
ժամով, ուսումնասիրում է բնագիտական հոսքի հարակից («Աշխարհագրություն» առարկայի դեպքում՝ ընդհանուր)
առարկայական ծրագրերով, իսկ մյուս երկու բնագիտական առարկաները` այդ առարկաների` հումանիտար հոսքի
ծրագրերով: 11-րդ դասարանում մեկ բնագիտական առարկայի խորացված ուսուցումը շարունակելու դեպքում մնացած
երկու բնագիտական առարկաներից մեկն ուսումնասիրում է այդ առարկայի` բնագիտական հոսքի հարակից առարկայական ծրագրով, իսկ մյուսը` այդ առարկայի` հումանիտար հոսքի ծրագրով: 12-րդ դասարանում մեկ բնագիտական
առարկայի խորացված ուսուցումը շարունակելու դեպքում սովորողը կարող է շարունակել ևս մեկ բնագիտական
առարկայի ուսումնասիրությունը՝ հարակից առարկայական ծրագրով,
դ. Եթե սովորողը խորացված ուսուցմամբ ընտրում է երկու բնագիտական առարկա, ապա ընդհանուր հանրակրթական
բաղադրիչում ընդգրկված բնագիտական առարկաներից մյուս երկուսը 10-րդ դասարանում ուսումնասիրում է այդ առարկաների` հումանիտար հոսքի ծրագրերով: 11-րդ դասարանում երկու բնագիտական առարկաների խորացված ուսուցումը
շարունակելու դեպքում մնացած մեկ բնագիտական առարկան ուսումնասիրում է այդ առարկայի` հումանիտար հոսքի
ծրագրով: 12-րդ դասարանում սովորողը շարունակում է միայն խորացված ուսուցմամբ երկու բնագիտական առարկաների
ուսումնասիրությունը,
ե. Եթե սովորողը չի ընտրում խորացված ուսուցմամբ որևէ բնագիտական առարկա, ապա 10-րդ դասարանում
բնագիտական առարկաներից մեկն ուսումնասիրում է այդ առարկայի՝ հարակից («Աշխարհագրություն» առարկայի
դեպքում՝ ընդհանուր) առարկայական ծրագրով (10-րդ դասարանում՝ շաբաթական 2 ժամ), իսկ մնացած երեք բնագիտական առարկաները, համապատասխանաբար, այդ առարկաների` հումանիտար հոսքի ծրագրերով: 11-րդ
դասարանում բնագիտական առարկաներից մեկը սովորողն ուսումնասիրում է բնագիտական հոսքի հարակից
առարկայական ծրագրով, իսկ մյուս երկուսը՝ այդ առարկաների՝ հումանիտար հոսքի ծրագրերով: 12-րդ
դասարանում սովորողը բնագիտական մեկ առարկայի ուսումնասիրությունը շարունակում է 11-րդ դասարանում
բնագիտական հոսքի հարակից առարկայական ծրագրով ուսումնասիրած առարկան,
զ. 11-12-րդ դասարաններում «Հասարակագիտություն» առարկան ուսումնասիրվում է Ավագ դպրոցի
հումանիտար և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար նախատեսված ծրագրով,
է. Եթե սովորողը 12-րդ դասարանում չի ուսումնասիրում «Օտար լեզու-1» առարկան, ապա շարունակում է
ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչում ընդգրկված «Օտար լեզու-2» և «Ռուսաց լեզու» առարկաների համապատասխան ծրագրերի ուսումնասիրությունը,
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ը. «Համաշխարհային պատմություն» առարկան Ավագ դպրոցի մանկավարժական խորհրդի որոշմամբ կարող է
ընդգրկվել ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչի առարկայացանկում և ուսումնասիրվել առարկայի` ընդհանուր
և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար երաշխավորված ծրագրով (համաձայն աղյուսակ 3-ի).
7) Աղյուսակ 4-ում՝
ա. «1» նշագրումը նշանակում է, որ մասնագիտական դասընթացներ (առարկաներ) են համարվում դպրոցի կողմից
իրականացվող նախամասնագիտական ուսումնական ծրագրերը,
բ. «2» նշագրումը նշանակում է, որ բնագիտական առարկաներ են համարվում «Ֆիզիկան», «Քիմիան»,
«Կենսաբանությունը» և «Աշխարհագրությունը».
8) Ավագ դպրոցի արհեստագործական հոսքի Ուսումնական պլանով (համաձայն աղյուսակ 4-ի)՝
ա. 10-րդ դասարանում բնագիտական առարկաներից մեկն ուսումնասիրվում է բնագիտական հոսքի` հարակից
(«Աշխարհագրություն» առարկայի դեպքում՝ ընդհանուր) առարկաների ծրագրերով (շաբաթական 2 ժամ), իսկ մնացած
երեք բնագիտական առարկաները, համապատասխանաբար, այդ առարկաների` հումանիտար հոսքի համար
նախատեսված ծրագրերով,
բ. 11-րդ դասարանում սովորողներն ընտրում են չորս բնագիտական առարկաներից երկուսը, ընդ որում` այդ
առարկաներից մեկն ուսումնասիրվում է բնագիտական հոսքի` հարակից առարկաների ծրագրով, իսկ մյուսը` հումանիտար հոսքի համար նախատեսված ծրագրով,
գ. 12-րդ դասարանում բնագիտական առարկայի ուսուցումը շարունակվում է 11-րդ դասարանում սովորողների
ընտրած` բնագիտական հոսքի հարակից առարկայի ծրագրով,
դ. Մասնագիտական դասընթացների ժամաքանակը ներառում է նաև պրակտիկ ուսուցման ժամերը:
ե. Ուսումնական պլանով 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակի ժամաքանակը տնօրինվում է Սույն հավելվածի
45-րդ կետով սահմանված կարգով՝ ներառյալ ուսումնական պրակտիկայի կազմակերպումը:
զ. «Համաշխարհային պատմություն» առարկան Ավագ դպրոցի մանկավարժական խորհրդի որոշմամբ կարող է
ընդգրկվել ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչի առարկայացանկում և ուսումնասիրվել առարկայի` ընդհանուր և
բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար երաշխավորված ծրագրով (համաձայն աղյուսակ 4-ի).
9) Ռուսերենով ուսուցմամբ միջնակարգ հանրակրթական դպրոցի (դասարանի) Ուսումնական պլանի (համաձայն
աղյուսակ 6-ի)՝ «Մայրենի» առարկայի դասաժամերը 1-ին դասարանի 1-ին կիսամյակում հատկացվում են բանավոր
խոսքի զարգացմանը, 2-րդ կիսամյակում՝ տառուսուցմանը.
10) Տնային և հիվանդանոցային պայմաններում երկարատև բուժվող երեխաների անհատական ուսուցման
Ուսումնական պլանով (համաձայն աղյուսակ 7-ի)՝ և տնային ու հիվանդանոցային պայմաններում երևակարատև
բուժվող չափավոր և ծանր հետամնացություն ունեցող երեխաների անհատական ուսուցման ուսումնական պլանով
(համաձայն աղյուսակ 8-ի).
ա. Ռուսերենով ուսուցման դեպքում ռուսաց լեզվին տրվում են հայերենի (տարրական դպրոցում՝ «Մայրենի»,
միջին և ավագ դպրոցում՝ «Հայոց լեզու և գրականություն» առարկաների) համար հատկացված դասաժամերը`
ապահովելով նույն ժամաքանակի սահմաններում նաև ռուս գրականության ուսուցումը, իսկ ռուսերենի համար նախատեսված ժամաքանակը տրվում է հայոց լեզվի ուսուցմանը: 1-ին դասարանում ռուսաց լեզվին հատկացված
ժամաքանակից 2 ժամը տրվում է հայերենի (Մայրենի) ուսուցմանը,
բ. Տնային պայմաններում ուսուցում կազմակերպվում է բնակավայրը սպասարկող բուժհիմնարկի փաստաթղթերի
հիման վրա (եթե բուժման ընթացքը տնային պայմաններում շարունակվելու է մեկ ամսից ավելի)` ըստ Հաստատության
ենթակայության՝ համապատասխան Լիազորված մարմնի գիտությամբ,
գ. Տնային պայմաններում ուսուցման կազմակերպումն իրականացնում է այն Հաստատությունը, որտեղ
հաշվառված է սովորողը,
դ. Տնային պայմաններում ուսուցում կազմակերպող ուսուցիչները վճարվում են դրույքաչափով, եթե ուսուցումը
նախատեսվում է ամբողջ ուստարվա համար, մնացած դեպքերում՝ ժամավճարով,
ե. Հիվանդանոցներում երկարատև բուժվող երեխաների ուսուցումը կազմակերպվում է` ըստ դասարանների՝
վերոնշյալ կարգի պահպանմամբ, տվյալ բուժհաստատությունը սպասարկող ուսումնական Հաստատության կողմից
(համաձայն աղյուսակ 7-ի):
Աղյուսակ 1
Հաստատության ուսումնական պլան
Ուսումնական առարկաներ
Մայրենի
Հայոց լեզու
Գրականություն
Հայ գրականություն
Ռուսաց լեզու
Օտար լեզու
Մաթեմատիկա
Երաժշտություն

I
7
4
2

II
8
2
4
1

III
8
2
2
4
1

IV
8
3
2
4
1
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Շաբաթական ժամերի քանակը
V
VI
VII
VIII
7
6
3
2
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
5
5
1
0.5
0.5
-

IX
2
3
3
2
-

X
2
3
2
2
-

XI
2
3
2
2
-

XII
2
3
2
2
-

Կերպարվեստ
Ես և շրջակա աշխարհը
Հայրենագիտություն
Բնագիտություն
Աշխարհագրություն
Հայաստանի աշխարհագրություն
Հայոց պատմություն
Համաշխարհային պատմ.
Հայոց եկեղեցու պատմ.
Հասարակագիտություն
Հանրահաշիվ
Երկրաչափություն
Ինֆորմատիկա
Ֆիզիկա
Քիմիա
Կենսաբանություն
Տեխնոլոգիա
ՆԶՊ
Ֆիզկուլտուրա
Շախմատ
Դպրոցական բաղադրիչ
Ընդամենը

2
2
3
20

1
1
2
2
2
1
24

1
1
1
2
2
2
26

1
2
1
2
2
2
28

1
1
2
1
1
3
2
29

0.5
2
1
1.5
1
1
1
1
3
2.5
31

0.5
1
1.5
1
1
3
2
1
2
1
2
2
3
2.5
34

2
1.5
1
1
1
3
2
1
2
2
2
1
3
2.5
35

2
1.5
1
1
1
3
2
1
2
2
2
1
3
2.5
35

2
2
2
1
2
2.5
1.5
1
3
2
2
1
3
34

1
2
1
1
2
2.5
1.5
1
3
2
2
1
3
2
34

1
2
1
2
2.5
1.5
1
3
1
2
1
1.5
5.5
34

Աղյուսակ 2
Ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի ուսումնական պլան
X-XII դասարաններ
Առարկայախումբ

Խորացված ուսուցմամբ
առարկաներ 1

Ընդհանուր հանրակրթական
առարկաներ

Առարկա

Հոսքային բաղադրիչ
Հայոց լեզու-1
Հայ գրականություն-1
Հայոց պատմություն-1
Համաշխ. պատմություն-1
Օտար լեզու-1
Ռուսաց լեզու-1 (Ռուսաց լեզու, Ռուս գրականություն)
Ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչ
Հայոց լեզու
Հայ գրականություն
Հայոց պատմություն
Համաշխ. պատմություն
Հասարակագիտություն
Օտար լեզու-2
Ռուսաց լեզու-2
Հայոց եկեղեցու պատմություն
Մաթեմատիկա (Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր,
Երկրաչափություն)
Բնագիտական առարկա 2
Բնագիտական առարկա 2
Բնագիտական առարկա 2
Բնագիտական առարկա 2
Ինֆորմատիկա
Ֆիզկուլտուրա
ՆԶՊ
Դպրոցական բաղադրիչ

Ընդամենը
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Շաբաթական ժամերի
քանակը
X
XI
XII
2
3
3
3
3
3

2
4
5
5
5
3

3
5
8
8
8
3

2

2

2

2
2
2
2
2
2
1
3

3
2
1
1.5
2
2
1
3

3
2
1
1
2
2
3

2
1
1
1
1
3
1

1
1
1
3
1

1
1.5
1

34

34

34

Աղյուսակ 3
Ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքի
ուսումնական պլան X-XII դասարաններ
Առարկայախումբ

Խորացված
ուսուցմամբ
առարկաներ 1

Ընդհանուր
հանրակրթական
առարկաներ

Առարկա

Շաբաթական ժամերի
քանակը
X
XI
XII

Հոսքային բաղադրիչ
Մաթեմատիկա (Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր, Երկրաչափություն) -1
Ֆիզիկա - 1
Քիմիա - 1
Կենսաբանություն -1
Աշխարհագրություն -1
Ռուսաց լեզու-1 (Ռուսաց լեզու, Ռուս գրականություն)
Օտար լեզու -13
Ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչ
Հայոց լեզու
Հայ գրականություն
Հայոց պատմություն
Հասարակագիտություն
Մաթեմատիկա (Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր, Երկրաչափություն)
Բնագիտական առարկա 2
Բնագիտական առարկա 2
Բնագիտական առարկա 2
Բնագիտական առարկա 2
Ինֆորմատիկա
Օտար լեզու-2
Ռուսաց լեզու
Ֆիզկուլտուրա
ՆԶՊ
Դպրոցական բաղադրիչ

Ընդամենը

7
4
4
4
3
3
3

8
5
5
5
5
3
5

8
8
8
8
8
3
8

2
2
2
2
5
2
1
1
1
1
2
1
3
1

2
2
2
1,5
5
1
1
1
2
2
1
3
1

2
2
2
1
5
1
1
2
1
1.5
1

34

34

34

Աղյուսակ 4
Ավագ դպրոցի արհեստագործական հոսքի ուսումնական պլան
X-XII դասարաններ
Առարկայախումբ

Ուսումնական առարկաներ

Շաբաթական ժամերի
քանակը
X
XI
XII

Հոսքային բաղադրիչ
Մասնագիտական դասընթացներ 1
Ընդհանուր հանրակրթական
առարկաներ

Ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչ
Հայոց լեզու
Հայ գրականություն
Հայոց պատմություն
Օտար լեզու
Ռուսաց լեզու
Հասարակագիտություն
Մաթեմատիկա (Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր,
Երկրաչափություն)
Բնագիտական առարկա 2
Բնագիտական առարկա2
Բնագիտական առարկա2
Բնագիտական առարկա2
Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ
Ֆիզկուլտուրա
ՆԶՊ
Դպրոցական բաղադրիչ

Ընդամենը
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9

13

16.5

2

2

2

2
2
2
2
2
3

2
2
2
2
1
3

2
2
2
2
1
3

2
1
1
1
1
3
1

1
1
1
3
1

1
1
1.5
1

34

34

34

Աղյուսակ 5
Ռուսերենի խորացված ուսուցմամբ I-IX դասարանների
ուսումնական պլան
Ուսումնական առարկաներ

Շաբաթական ժամերի քանակը
IV
V
VI
8
7
6
-

Մայրենի
Հայոց լեզու
Գրականություն

I
7
-

II
8
-

III
8
-

VII
3
2

VIII
2
3

IX
2
3

Ռուսաց լեզու
Օտար լեզու

-

3
-

4
2

4
2

4
2

4
2

4
2

4
2

4
2

Մաթեմատիկա
Երաժշտություն
Կերպարվեստ
Ես և շրջակա աշխարհը
Բնագիտություն
Աշխարհագրություն
Հայաստանի աշխարհագրություն
Համաշխարհային պատմություն
Հայոց պատմություն
Հայոց եկեղեցու պատմություն
Հայրենագիտություն
Հասարակագիտություն
Հանրահաշիվ
Երկրաչափություն
Ինֆորմատիկա
Ֆիզիկա
Քիմիա
Կենսաբանություն
Տեխնոլոգիա
ՆԶՊ
Ֆիզկուլտուրա

4
2
2
2
3

4
1
1
1
2
2

4
1
1
1
1
2

4
1
1
2
1
2

5
1
1
2
1
1
1
3

5
0.5
0.5
2
1
1
1.5
1
1
1
3

0.5
0.5
1
1
1.5
1
3
2
1
2
1
2
2
3

2
1
1.5
1
1
3
2
1
2
2
2
1
3

2
1
1.5
1
1
3
2
1
2
2
2
1
3

Շախմատ
Դպրոցական բաղադրիչ
Ընդամենը

20

2
24

2
26

2
1
28

1
29

1.5
31

1.5
34

1.5
35

1.5
35

Աղյուսակ 6
Ռուսերենով ուսուցմամբ միջնակարգ հանրակրթական
դպրոցի (դասարանի) ուսումնական պլան
Ուսումնական առարկաներ
Ռուսաց լեզու
Ռուս գրականություն
Մայրենի
Հայոց լեզու
Գրականություն
Հայ գրականություն
Օտար լեզու
Մաթեմատիկա
Հանրահաշիվ
Երկրաչափություն
Ես և շրջակա աշխարհը
Բնագիտություն
Երաժշտություն
Տեխնոլոգիա
Կերպարվեստ
Հայաստանի աշխարհ.
Աշխարհագրություն
Հայրենագիտություն
Հայոց պատմություն
Համաշխարհային պատմություն
Հայոց եկեղեցու պատմ.

I
4
3
4
2
2
2
-

II
8
3
4
1
1
1
1
-

III
6
5
2
5
1
1
1
1
-

IV
8
4
2
4
2
1
1
1
-

Շաբաթական ժամերի քանակը
V
VI
VII
VIII
6
3
3
3
2
2
2
6
5
3
2
2
3
2
2
2
2
5
5
3
3
2
2
2
2
1
0.5
0.5
1
1
2
1
0.5
0.5
1
1
2
1
1.5
1.5
1.5
1
1
1
1
1
1
1
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IX
2.5
2
2
3
2
3
2
2
1.5
1
1

X
3
3
2
2
2
2.5
1.5
1.5
2
1.5
-

XI
3
3
2
2
2
2.5
1.5
1
2
1
-

XII
3
3
2
2
2
2.5
1.5
1
2
1
-

Հասարակագիտություն
Ֆիզիկա
Քիմիա
Կենսաբանություն
Ինֆորմատիկա
ՆԶՊ
Ֆիզկուլտուրա
Շախմատ
Դպրոցական բաղադրիչ
Ընդամենը

3
20

2
2
1
24

2
2
26

2
2
1
28

3
29

1
3
1.5
31

2
1
2
1
3
0.5
34

1
2
2
2
1
1
3
0.5
35

1
2
2
2
1
1
3
1
35

1
3
2
2
1
1
3
34

1.5
3
2
2
1
1
3
0.5
34

2
3
1
2
1
1
1.5
2.5
34

Աղյուսակ 7
Տնային և հիվանդանոցային պայմաններում երկարատև բուժվող երեխաների
անհատական ուսուցման ուսումնական պլան
Ուսումնական առարկաներ

Մայրենի
Հայոց լեզու և գրակ.
Ռուսաց լեզու
Օտար լեզու
Ես և շրջակա աշխարհը
Մաթեմատիկա
Հայոց պատմություն
Համաշխարհային պատմություն
Հասարակագիտություն
Ֆիզիկա
Քիմիա
Բնագիտություն
Կենսաբանություն
Աշխարհագրություն
Ընդամենը

Տարրական դպրոց
I
II
III
5
4.5
4.5
1
1
1
0.5
0.5
2
3
2
7
9
9

IV
4.5
1
1
0.5
2
9

Շաբաթական ժամերի քանակը
Միջին դպրոց
V
VI
VII
VIII
4.5
4
3.5
2.5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
0.5
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0,5
0.5
0.5
0.5
0,5
0.5
0.5
0.5
0,5
0.5
0.5
0.5
9
10
11
11

IX
3
1
1
2.5
0.5
0.5
0,5
0.5
0.5
0.5
0.5
11

Ավագ դպրոց
X
XI
2.5
2
1
1
1
1
2.5
2
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
11
10

XII
2
1
1
2
0.5
0.5
0.5
1
0.5
0.5
0.5
10

Աղյուսակ 8
Տնային և հիվանդանոցային պայմաններում երկարատև բուժվող չափավոր
և ծանր մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների անհատական
ուսուցման ուսումնական պլան
Ուսումնական առարկաներ
Լեզու և ընթերցանություն
Մաթեմատիկա
Ես և շրջակա աշխարհը
Տեխնոլոգիա (Ձեռքի աշխատանք)
Բնագիտություն
Հայրենագիտություն
Ընդամենը

I
3
2
1
1
7

II
3
2
2
2
9

III
3
2
2
2
9

Շաբաթական ժամերի քանակը
IV
V
VI
VII
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
9
9
10
11

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարության աշխատակազմի ղեկավար`

VIII
3
2
1
2
1
2
11

Է.Գրիգորյան
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IX
3
2
1
2
1
2
11

Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2016 թվականի օգոստոսի 8-ի
Պետական գրանցման համարը 1111666

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«01» օգոստոսի 2016թ.
ք.Ստեփանակերտ

N 360-Ն

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ
ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԱՊՐԻԼԻ 4-Ի N 3-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածին
համապատասխան`
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական
ծառայության 2011 թվականի ապրիլի 4-ի «Հաստատագրված վճարների հաշվարկման ելակետային
տվյալների և ուղղիչ գործակիցների, սահմանային չափի ցուցանիշների մասին հայտարարության,
համամասնությունների մասին տեղեկանքի ձևերը և դրանց լրացման կարգերը հաստատելու, հարկային
մարմնի մի շարք հրամաններ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 3-Ն հրամանով հաստատված`
1) NN 1, 4, 6, 8-11, 13-23 հավելվածների հայտարարությունների ձևերի վերջին պարբերությունը հանել.
2) NN 1 և 15 հավելվածների հայտարարությունների ձևերի 7-րդ կետի աղյուսակում, NN 4, 8, 11, 20-23
հավելվածների հայտարարությունների ձևերի 8-րդ կետում, N 6 հավելվածի հայտարարության ձևի 8-րդ և
8.1-ին կետերում, N9 հավելվածի հայտարարության ձևի 9-րդ կետում և դրան հաջորդող աղյուսակում, NN
10 և 14 հավելվածների հայտարարությունների ձևերի 6-րդ կետի աղյուսակում «չափը» բառը փոխարինել
«չափը*» բառով.
3) NN 1, 4, 6, 8-11, 14, 15, 20-23 հավելվածների հայտարարությունների ձևերը լրացնել հետևյալ
բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ.
«*2016 թվականի հուլիս-դեկտեմբեր ամիսների համար հաստատագրված վճարի չափը հաշվարկվելիս
լրացուցիչ կիրառվում է` Ստեփանակերտ քաղաքում` 0,6, այլ վայրերում` 0,3 գործակից:»:

Ս. ԹԵՎՈՍՅԱՆ
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Գրանցված է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
2016 թվականի հուլիսի 28-ին
Պետական գրանցման համարը -1663
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
ՀՐԱՄԱՆ
«25» հուլիսի 2016թ.

N 82-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
ՀՍԿԻՉ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մայիսի 26ի N 309-Ն որոշմամբ սահմանված հավելվածի 5-րդ կետով, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 958-Ն որոշմամբ հաստատված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի
անվտանգության պետական ծառայության կանոնադրության 16-րդ կետի 1-ին ենթակետով՝
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝
1. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության
սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացվող դիտարկման ընթացքում
հսկիչ գնումների վերաբերյալ արձանագրության ձևը` համաձայն հավելվածի:

Լ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ
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Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի
անվտանգության պետական ծառայության պետի
2016թվականի հուլիսի 25-ի N 82-Ն հրամանի

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N ______
ՀՍԿԻՉ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
«____» ______________ 20____թ.

__________________
(կազմման վայրը)

1.Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
գյուղատնտեսության
նախարարության
սննդամթերքի
անվտանգության պետական ծառայության __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(հսկիչ գնում կատարողի պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

___________________________________________________________________________________________________________
մասնակցությամբ` _________________________________________________________________________________________
(տնտեսվարող սուբյեկտի անունից ապրանքներ վաճառող, ծառայություններ մատուցող և (կամ)

___________________________________________________________________________________________________________
դրամական հաշվարկ կատարող աշխատողի պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի
անվտանգության պետական ծառայության պետի «______» «___________________» 20____ թվականի N _______
հրամանի` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մայիսի 26-ի N 309-Ն
որոշմամբ սահմանված կարգով ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(տնտեսվարող սուբյեկտի տվյալները (անվանումը, գտնվելու վայրը))

մոտ ______________________________________________________________________________________________________
(հսկիչ գնման իրականացման վայրը, ժամանակը)

կատարեցի ներքոհիշյալ ապրանքների հսկիչ գնում.
Հ/Հ

Ապրանքի
անվանումը

Ապրանքի
քանակը (քաշը)

Ապրանքի
գինը (արժեքը)

Ապրանքի
փաթեթավորումը

Այլ
նշումներ

1
2
3
4
5
6
1.
2.
2. Հսկիչ գնման (գնումների) արդյունքում կազմվեց սույն արձանագրությունը երկու օրինակից:
3. Հսկիչ գնում (գնումներ) կատարած պաշտոնատար անձինք`
___________________________________________________________________________________________________,
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

___________________________________________________________________________________________________,
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

__________________________________________________________________________________________________:
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

4. Տնտեսվարող սուբյեկտի անունից ապրանքներ վաճառող, ծառայություններ մատուցող և (կամ) դրամական
հաշվարկ կատարող աշխատող`
__________________________________________________________________________________________________,
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)
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___________________________________________________________________________________________________,
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

___________________________________________________________________________________________________:
(պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

5. Արձանագրության մեկ օրինակը տնտեսվարող սուբյեկտի ղեկավարին կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար
անձին հանձնելու ամսաթիվը` «____» «________» 20___թ.:

Ստացա արձանագրության մեկ օրինակը՝
__________________________________________________________________________________________________,
(պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

___________________________________________________________________________________________________
(նշում հսկիչ գնման արձանագրությունը ստորագրելուց կամ արձանագրության օրինակը ստանալուց հրաժարվելու կամ

____________________________________________________________________________________________________,
հսկիչ գնման իրականացմանն այլ կերպ խոչընդոտելու մասին)

__________________________________________________________________________________________________:
(նշում արձանագրությունը պատվիրված փոստով ուղարկելու մասին)

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ռ.ՍԵՅՐԱՆՅԱՆ
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Լ Ե Ռ Ն Ա Յ Ի Ն Ղ Ա Ր Ա Բ Ա Ղ Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն
Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր
ՀՐԱՄԱՆ
«15» հուլիսի 2016թ.

N 143-Ա
ք.Ստեփանակերտ

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ԱՐՏԱԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ ՏՐՎԱԾ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 20-րդ,
21-րդ հոդվածները, 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետը և Ա. Խաչատրյանի 2016 թվականի հուլիսի 12-ի
դիմումը
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1. Ուժը կորցրած ճանաչել 2012 թվականի հունիսի 26-ին ընտանեկան ստոմատոլոգիական
գործունեության համար անհատ ձեռնարկատեր Արտակ Խաչատրյանին տրված թիվ Ա-XX-000196
լիցենզիան:
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի
իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության գրանցումը
համապատասխան
գրանցամատյանում.
2) անհատ ձեռնարկատեր Արտակ Խաչատրյանի լիցենզիայի բնօրինակը կցել նրա անհատական
գործին.
3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը գերատեսչական նորմատիվ ակտերը
հրապարակող մարմնին և հայտատուին:

Կ.ԱԹԱՅԱՆ
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Ò¨ N 1
î º Ô º Î àô Â Ú àô Ü Ü º ð
2016 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇë ³Ùëí³ Ñ³Ù³ñ
ÈÔÐ ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ
NN

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý.³ÝÓ³Ýó /³ÝáõÝ,
³½·³ÝáõÝ/, µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó /³Ýí³ÝáõÙÁ/,
·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ

LÇó»Ý½.
ï³Éáõ
³Ùë³Ã.

¶áñÍáÕáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ

90028252 øöØ-938

03.06.2016

ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ,
Áëï Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª ¿Ý»ñ·»ïÇÏ

ÐìÐÐ

ÈÇó»Ý½.
Ñ³Ù³ñ

1

§¾Üºð¶àØàÜî²Ä¦ êäÀ
ù. êï»÷. ¸áõ¹ÇÝÇ ÷áÕáó, ïáõÝ 18

2

§üàð ¸ÆðºÎÞÜê¦ êäÀ
ù. êï»÷., ÷áÕ. ê³ëáõÝóÇ ¸³íÇÃ 15

90023576

ÞÆ-939

24.06.2016

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï
Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª ¿Ý»ñ·»ïÇÏ

3

§îð²Üê ê²ü²ðÆ¦ êäÀ
ù. êï»÷. îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÇ ÷áÕ, ß. 21³, µÝ. 3

90033107

ÞÆ-940

30.06.2016

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï
Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª ¿Ý»ñ·»ïÇÏ
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¶áñÍáõÝ.
Çñ³Ï³Ý.
í³ÛñÁ

¶áñÍáÕ.
Å³ÙÏ»ïÁ

ÈÔÐ
ï³ñ³ÍùáõÙ

²ÝÅ³ÙÏ»ï

ÈÔÐ
ï³ñ³ÍùáõÙ

²ÝÅ³ÙÏ»ï

ÈÔÐ
ï³ñ³ÍùáõÙ

²ÝÅ³ÙÏ»ï

ä»ï³Ï³Ý ïáõñùÇ
³é³çÇÝ í×³ñÙ³Ý
³Ùë³ÃÇíÁ

01.06.2016

21.06.2016

24.06.2016

Ì³ÝáÃ.

Ò¨ N 2
î º Ô º Î àô Â Ú àô Ü Ü º ð
2016 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇë ³Ùëí³ Ñ³Ù³ñ

1

3.

4.

90140708

ÞÆ-038

2

§¾í»ñ»ëï¦ êäÀ ù.êï»÷., ÷áÕ.
ÎñÛáõ·áí³Û³ 113³

90012804

ÞÆ-240

3

§Ü²ðºÎ¦ êäÀ
ù. êï»÷. ´³Õñ³ÙÛ³Ý 3/31

90012623

ÞÆ-734

4

§¸àØÆÜÆÎ êÆêîºØ¦ êäÀ
ù. êï»÷., ÷áÕ. Ð»ùÇÙÛ³Ý, ß.18, µÝ.18

90035137 øöØ-901

5

§¸³íÇÃ ¶³µñÇ»ÉÛ³Ý¦ ²Ò
ÈÔÐ, ù. ²ëÏ»ñ³Ý, Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ ÷áÕ. ï. 77

90752496 øöØ-903

6

§Î²ä²ìàð¦ êäÀ
ù. êï»÷., Ü³µ»ñ»ÅÝ³Û³ 2

90003442

ÞÆ-322

7

§èáÙ»É³ ¶ñÇ·áñÛ³Ý¦ ²Ò
ù. êï»÷. ²Éí³ñÛ³ÝÇ 13

90405771

øöØ-645

8

§ä²Üî¦ êäÀ
ù. êï»÷, ².²é³ù»ÉÛ³ÝÇ 2

90017188

ÞÆ-695

9

§üàð ¸ÆðºÎÞÜê¦ êäÀ
ù. êï»÷. ê³ëáõÝóÇ ¸³íÇÃ 15

90023576

ÞÆ-542

10

§Ê»ëÇ-è³¦ êäÀ ù. êï»÷.
ì. Ø³ÙÇÏáÝÛ³Ý 13³/16

90024861

øöØ-490

5.
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï Ñ»ï¨Û³É
áÉáñïÇª µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï Ñ»ï¨Û³É
áÉáñïÇª µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï Ñ»ï¨Û³É
áÉáñïÇª ÑÇ¹ñáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
ø³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ, Áëï
Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨

³ñï³¹ñ³Ï³Ý

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï Ñ»ï¨Û³É
áÉáñïÇª ¿Ý»ñ·»ïÇÏ
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï Ñ»ï¨Û³É
áÉáñïÇª µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ, Áëï
Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª
µÝ³Ï»ÉÇ,

Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª

ÑÇ¹ñáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï Ñ»ï¨Û³É
áÉáñïÇª µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
ø³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ, Áëï
Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª
µÝ³Ï»ÉÇ,

Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
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6.

7.

8.

ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¹³¹³ñ»óÙ³Ý
Ï³Ù ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ,
³ñïáÝ³·ÇñÁ ã»ÕÛ³É
Ñ³Ù³ñí»Éáõ ³Ùë³ÃÇíÁ

2.
§¸íÇÝ¦ êäÀ
ù. Ø³ñï³Ï»ñï, ÷áÕ. ú½³ÝÛ³Ý 14

Ï³ë»óáõÙÁ
Ñ³Ý»Éáõ Ù³ëÇÝ
áñáßÙ³Ý
³Ùë³ÃÇíÁ

1.

ÐìÐÐ

ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ, ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý ³ñïáÝ³·ñÇ
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ï³ë»óáõÙ
Ï³ë»óÙ³Ý
Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý
Ï³Ù ¹»åùÇ
³Ùë³ÃÇíÁ

²Ýí³ÝáõÙÁ

ÈÇó»Ý½³íáñí³Í
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ

Üáñ
³Ýí³ÝáõÙÁ
ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý
Å³ÙÏ»ïÇ »ñÏ³ñ³Ó·áõÙ
(Ýß»É »ñÏ³ñ³Ó·í³Í
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ
³í³ñïÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ)

NN

ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ
í»ñ³Ó¨³Ï»ñåáõÙ
àñáßÙ³Ý
³Ùë³ÃÇíÁ

ÈÇó»Ý½³íáñí³Í, ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ, ³ñïáÝ³·Çñ áõÝ»óáÕ
³ÝÓÇ

ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ ë»ñÇ³Ý
¨ Ñ³Ù³ñÁ

ÈÔÐ ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ

9.

10.

11.

14.06.2016
21.06.2016
23.06.2016
11.06.2016
19.06.2016
18.11.2015
31.03.2016
23.12.2015
29.06.2016

14.07.2016

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀՈՒԼԻՍ
ԱՄՍՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ, ԴԱԴԱՐԵՑՎԱԾ ԵՎ ԿԱՍԵՑՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
03.08.2016թ.
հ/հ

Լիցենզավորված անձի անվանումը
կամ անունը, ազգանունը

1

2

Լիցենզիայի
տրման
համարը
ամսաթիվը
3
4

Գործունեության
տեսակը
5

իրականաց
ման վայրը
6

Լիցենզիայի
գործողության
ժամկետը
7

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ
ԼՂՀ

անժամկետ
անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

ԼՂՀ

անժամկետ

Ծանոթություն
8

ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

4
5

Գենադի Գեորգիի Մանգասարյան
(Ֆիզիկական անձ)
Սասուն Ռուդիկի Գրիգորյան
(Ֆիզիկական անձ)
Գարիկ Էդիկի Իսախանյան
(Ֆիզիկական անձ)
ԱՁ Սամվել Սարգսյան
Ալիշ Սեյմոնի Ստեփանյան (Ֆիզիկական անձ)

1

ԱՁ Արթուր Աղավելյան

ՏԾN00069

19.04.2010թ.

2

ԱՁ Ամուր Հարությունյան

ՏԾN00219

12.07.2012թ.

3

Գենադի Պետրոսյան (Ֆիզիկական անձ)

ՏԾN00439

29.04.2015թ.

4

ԱՁ Մհեր Սաֆարյան

ՏԾN00425

25.07.2016թ.

1
2
3

ՏԾN00498

14.07.2016թ.

ՏԾN00499

14.07.2016թ.

ՏԾN00500

14.07.2016թ.

ՏԾN00501
ՏԾN00502

25.07.2016թ.
25.07.2016թ.

Մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում

ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ
Մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում

դադարեցվել է
14.07.2016թ.
դադարեցվել է
25.07.2016թ.

ԿԱՍԵՑՈՒՄ
1
2
3
4
5
6
7

ԱՁ Արեգ Անտոնյան

ՏԾN00383

23.05.2014թ.

ԱՁ Հենրիխ Մովսեսյան

ՏԾN00380

23.05.2014թ.
Մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում

ԱՁ Մհեր Հովսեփյան

ՏԾN00209

30.05.2012թ.

ԱՁ Մասիս Բեգլարյան

ՏԾN00208

18.05.2012թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

ԱՁ Կարո Ամիրջանյան

ՏԾN00123

30.05.2011թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

ԱՁ Սամվել Բաղդասարյան

ՏԾN00297

07.06.2013թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

ԱՁ Դավիթ Սարգսյան

ՏԾN00397

21.06.2014թ.

ԼՂՀ

անժամկետ

Մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով
ուղևորափոխադրումների
կազմակերպում
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կասեցումը հանվել է
06.07.2016
կասեցումը հանվել է
06.07.2016
կասեցումը հանվել է
06.07.2016
կասեցումը հանվել է
07.07.2016
կասեցումը հանվել է
27.07.2016
կասեցումը հանվել է
27.07.2016թ.
կասեցվել է
21.07.2016թ.

Ց ՈՒ Ց Ա Կ
ԼՂՀ ֆինանսների նախարարության կողմից ուժը կորցրած
ճանաչված լիցենզիաների

ÐÐ

ÈÇó»Ý½³íáñí³Í, ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ,
³ñïáÝ³·Çñ áõÝ»óáÕ ³ÝÓÇ

ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ, ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý, ³ñïáÝ³·ñÇ

³Ýí³ÝáõÙÁ

ÐìÐÐ

ë»ñÇ³Ý

Ñ³Ù³ñÁ

1

§ՋԵՆԵՐԱԼ
ԱՈՒԴԻՏ ԳՐՈՒՊ¦
ՓԲԸ

90031309

ԱԾ

0001

2

§ÈÇ³¦ ²Î

90142415

ՊԼ

0005

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
ï»ë³ÏÁ
Աուդիտորական
ծառայությունների
իրականացում
Գինու, խնձորի և
պտղահատապտղային այլ
գինիների արտադրություն

42

ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý
³Ùë³ÃÇíÁ
09.11.2011

04.05.2009

¹³¹³ñ»óÙ³Ý Ññ³Ù³ÝÇ N
¨ ³Ùë³ÃÇíÁ
ԼՂՀ ֆինանսների
նախարարի 17.06.2016թ.
N 241հրաման
ԼՂՀ ֆինանսների
նախարարի 24.06.2016թ.
N 253 հրաման

