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Գրանցված է            

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության կողմից 

2016 թվականի օգոստոսի 15-ին  

Պետական գրանցման համարը 3011667 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

29 հուլիսի 2016 թվական                                                                               N 25-Ն 

ք.Ստեփանակերտ 

 
«ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՄԱՍԻՆ» 

 ՁԵՎ ԹԻՎ 1-Ա (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության 

պետական խորհուրդը ո ր ո շ ու մ է.  
1. Հաստատել «Աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի մասին» Ձև թիվ 1-Ա 

(եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը` համաձայն հավելված 1-ի: 

2. Հաստատել «Աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի մասին» Ձև թիվ 1-Ա 

(եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը` համաձայն 

հավելված  2-ի: 

 

                     

 

 

 

       ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                                      Կ.ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ 
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Հավելված 1 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

վիճակագրության պետական խորհրդի 

2016 թվականի հուլիս 29-ի N 25-Ն որոշման 

 

ՁԵՎ ԹԻՎ 1-Ա 

(եռամսյակային) 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՄԱՍԻՆ 

20__ թ.  հունվար_________ 

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» 

ԼՂՀ օրենքի (30.04.2002թ., ՀՕ-205) 

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` 

 մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող երկրորդ ամսվա 1-ը 

 

Ներկայացնում է  _____________________________________________________________________ 
(անվանումը) 

Գտնվելու վայրը ______________________________________________________I___I___I___I___I 
                                                                (գործունեության իրականացման վայրը)                                                              (փոստային դասիչ) 

Շրջանը ____________________________համայնքը ________________________________________                                                                       
                                                                                                                                     

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը _________________________________________ 

_________________________________________________________________  I___I___I___I___ I___I 
                                                                                                                                                                                            (լրացվում է ԼՂՀ ԱՎԾ կողմից) 

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը            I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը                 I___I___I___I___I___I___I___I___I 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)                              I___I___I___I___I___I___I___I___I 

Հեռախոսահամար(ներ)  _____________________________________________________________ 

Էլեկտրոնային փոստ      ___________________________________@_________________________ 

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ  

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ 

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկու-

թյուններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի 

պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով 

սահմանված կարգով: 

 

1.ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ   

 
2.ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ ՇԱՐԺԸ 

Ցուցանիշի անվանումը 

 

Տողի 

համարը 

Ընդամենը,   

մարդ 

                            Ա 

 

Բ 1 

Աշխատողների ցուցակային թվաքանակը (առանց համատեղությամբ և կապալային կամ 210       

Ցուցանիշի անվանումը 

Տողի 

հա-

մարը 

Ընդամենը, 

տարե-

սկզբից 

որից` պետական 

բյուջեից 

ֆինանսավորվող 

կազմակեր-

պություններում 

Ա Բ 1 2 

Աշխատողների ցուցակային թվաքանակը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին  

(առանց համատեղությամբ և կապալային կամ քաղաքացիական իրավական 

պայմանագրով աշխատանք կատարողների), մարդ 

110 

       

Աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը, մարդ 120     

Փաստացի աշխատած մարդ- ժամերի քանակը, հազար 130 

 

X 

Ցուցակային և ոչ ցուցակային կազմի աշխատողների աշխատանքի վարձատրության 
և դրան հավասարեցված այլ վճարումները, հազ. դրամ  (140.1+330+340)      

140 

  որից՝ ցուցակային կազմի աշխատողների աշխատանքի վարձատրության և դրան 

հավասարեցված այլ վճարումները 
140.1 

 

X 
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քաղաքացիական իրավական պայմանագրով աշխատանք կատարողների) հաշվետու 

ժամանակաշրջանի սկզբին  

Ընդունվել են աշխատողներ հաշվետու ժամանակաշրջանում 220       

որից ` նոր (առաջին անգամ) ստեղծված աշխատատեղերում 220.1       

Ազատվել են աշխատողներ հաշվետու ժամանակաշրջանում  

(230.1+230.2+230.3) 230       

այդ թվում՝ գործատուի նախաձեռնությամբ, որից. 230.1       

աշխատողների թվաքանակի կրճատման հետ կապված 230.1.1       

աշխատողի նախաձեռնությամբ (սեփական կամքով) 230.2       

այլ պատճառներով 230.3       

Աշխատողների ցուցակային թվաքանակը (առանց համատեղությամբ և կապալային կամ 

քաղաքացիական իրավական պայմանագրով աշխատանք կատարողների) հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջին (210+220-230) 240       

Ազատ աշխատատեղերի (պահանջվող աշխատողների) թիվը  հաշվետու ժամանակաշրջանի 

վերջին 250       

 
3. ՀԱՄԱՏԵՂՈՒԹՅԱՄԲ, ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԿԱՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ  ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ ԵՎ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՈՉ ԼՐԻՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ (ՇԱԲԱԹ) ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ, ՀԱՐԿԱԴԻՐ ՊԱՐԱՊՈՒՐԴՈՒՄ 

ԳՏՆՎՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 

Ցուցանիշի անվանումը 
Տողի հա-

մարը 

Ընդամենը, 

տարեսկզբից 

Ա Բ 1 

Համատեղությամբ աշխատողների միջին թվաքանակը (առանց ներքին համատեղությամբ 

աշխատողների), մարդ 
310 

     

Կապալային կամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրով աշխատանք կատարողների 
միջին թվաքանակը, մարդ 

320 
  

Համատեղությամբ աշխատողների աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված 

այլ վճարումները, հազ. դրամ   

(1 բաժնի  140 տողի սյ. 1-ից) 

330 

  

Կապալային կամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրով աշխատանք կատարողների 
աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումները,  հազ. դրամ   
(1 բաժնի  140 տողի սյ. 1-ից) 

340 

 Գործատուի նախաձեռնությամբ ոչ լրիվ աշխատանքային օրվա (շաբաթվա) անցած 

աշխատողների միջին թվաքանակը, մարդ   
350 

  

Առանց աշխատավարձի պահպանման կամ աշխատավարձի մասնակի պահպանմամբ 

հարկադիր պարապուրդում գտնվող աշխատողների թվաքանակը հաշվետու 

ժամանակաշրջանում, ընդամենը, մարդ 

360 

 որից` առանց աշխատավարձի պահպանման 360.1 

 Հարկադիր պարապուրդի մարդ-օրերի քանակը հաշվետու ժամանակաշրջանում (360 տողի 

աշխատողների) 
370 

  

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

Կ. Տ 

 

      Կատարող`       ______________________________         ___________________________       

                                                           (Ազգանուն, անուն)                                                            (Ստորագրություն) 
 

      Հեռ._________________________________ 

«______» __________________   20     թ.  
                                                                                                                                                                                                                                                 (լրացման ամսաթիվը) 

 

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

Ազգային վիճակագրական ծառայության  

աշխատակազմի ղեկավար`                                                                                                                           Լ. Հարությունյան 
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Հավելված 2 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

վիճակագրության պետական խորհրդի  

2016 թվականի հուլիսի 29-ի N 25-Ն որոշման  

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ 

«ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ 

ԹԻՎ 1-Ա (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ 

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. Սույն հրահանգը սահմանում է «Աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի մասին» Ձև թիվ 1-Ա 

(եռամսյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության լրացման կարգը: 

2. Հաշվետվությունները ներկայացնում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում գործող 

իրավաբանական անձինք, հիմնարկները և անհատ ձեռնարկատերերը, այսուհետ` կազմակերպությունները, որոնք 

այդ մասին նախապես տեղեկացվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական 

ծառայության կողմից:  

3. Իրավաբանական անձանց ինքնուրույն հաշվեկշիռ ունեցող առանձնացված ստորաբաժանումներն 

աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի վերաբերյալ պետական վիճակագրական հաշվետվությունները 

ներկայացնում են իրավաբանական անձին կամ վերջինիս ցուցումով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Ազգային վիճակագրական ծառայության տարածքային բաժին: 

4. Կազմակերպական-իրավական ձևի, փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի ծածկագրերը, 

պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) կոդը լրացվում են Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց 

պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված հաշվառման վկայականից:  

5. Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակ է համարվում գործունեության այն տեսակը, որը հաշվետու 

ժամանակաշրջանում ավելացված արժեքի ընդհանուր ծավալում փաստացի ունեցել է առավել մեծ տեսակարար 

կշիռ:  

6. Աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի վերաբերյալ պետական վիճակագրական 

հաշվետվությունները կազմվում են սահմանված հաշվետվական ժամանակաշրջանի եռամսյակի: 

7. Աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի վերաբերյալ պետական վիճակագրական 

հաշվետվությունները ներկայացվում են վիճակագրական հաշվետվության հաստատված ձևերով, նախատեսված 

ժամկետներում և հասցեներով: 
 

II. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

8. Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակ է համարվում գործունեության այն տեսակը, որը հաշվետու 

ժամանակաշրջանում ավելացված արժեքի ընդհանուր ծավալում ունեցել է առավել մեծ տեսակարար կշիռ, որի 

որոշման համար առաջարկվում է կողմնորոշվել ընդհանուր հասույթի, հավելյալ արժեքի կամ աշխատողների 

ընդհանուր թվաքանակի մեջ ունեցած բաժնով և այլ համանման բնութագրիչ չափանիշներով: 
9. Եռամսյակային հաշվետվությունը կազմված է երեք բաժիններից.  

1) Աշխատողների թվաքանակը և աշխատանքի    վարձատրությունը. 

2) Աշխատողների և աշխատատեղերի շարժը.  

3) Համատեղությամբ, կապալային կամ քաղաքացիաիրավական պայմանագրով աշխատողների  թվաքանակը և  

աշխատանքի վարձատրությունը, ոչ լրիվ աշխատանքային օր(շաբաթ) աշխատողների հարկադիր պարապուրդում 

գտնվողների թվաքանակը:  
 

III. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 

10. Աշխատողների թվաքանակում ներառվում են աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա հիմնական, 

սեզոնային, ժամանակավոր (մինչև երկու ամիս ժամկետով) աշխատանք կատարող վարձու աշխատողները: 

11. Աշխատողների թվաքանակի մեջ ներառվում են.  

1) փաստացի աշխատանքի ներկայացածները.    

2) փորձաշրջանի մեջ գտնվողները.  

3) աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա ոչ լրիվ աշխատանքային օրով (շաբաթով) աշխատանքի 

ընդունվածները և գործատուի նախաձեռնությամբ ոչ լրիվ աշխատանքային օր (շաբաթ) աշխատողները, ովքեր 

յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա համար հաշվառվում են որպես մեկ ամբողջ միավոր. 

ա. աշխատողների այս խմբի մեջ չեն ներառվում այն աշխատողները, որոնց համար, համաձայն գործող 

օրենսդրության (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 140-րդ հոդված), սահմանված 

է աշխատաժամանակի կրճատ տևողություն.  

4) ծառայողական գործուղման մեկնած աշխատողները.  
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5) տնաշխատները (տանն աշխատելու մասին գործատուի հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքած 

աշխատողները), ովքեր աշխատողների թվաքանակում յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա համար հաշվառվում են 

որպես մեկ ամբողջ միավոր (հաշվարկը` համաձայն սույն հրահանգի 20-րդ կետի).   

6) կազմակերպության սահմաններից դուրս աշխատողները, եթե նրանք աշխատավարձը ստանում են տվյալ 

կազմակերպությունից. 

7) այլ կազմակերպություններից ժամանակավորապես աշխատանքի ներգրավվածները, եթե նրանց 

աշխատավարձը հիմնական աշխատավայրում չի պահպանվում. 

8) հղիության և ծննդաբերության, նորածին որդեգրած կամ նորածնի խնամակալ նշանակված, ինչպես նաև 

մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի հետ կապված արձակուրդում գտնվողները. 

9) բացակա (հիվանդության, հղիության և ծննդաբերության, նորածին որդեգրած կամ նորածնի խնամակալ 

նշանակված, ինչպես նաև մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի հետ կապված արձակուրդում գտնվող) 

աշխատողներին փոխարինող աշխատողները.  

10) պրակտիկայի ընթացքում կազմակերպությունում աշխատող ուսումնական հաստատությունների 

ուսանողները, եթե ստանում են աշխատավարձ.  

11) հանրապետության տարածքում գործող և օտարերկրյա հիմնադիր ունեցող կազմակերպություններում 

պայմանագրով աշխատող օտարերկրացիները, ովքեր վարձատրվում են Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով. 

12) ժամանակավոր անաշխատունակության պատճառով աշխատանքի չներկայացածները (եթե բացակայության 

բոլոր օրերի համար առկա է աշխատողի ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը).  

13) պետական կամ հասարակական պարտականությունների կատարման հետ կապված աշխատանքի 

չներկայացածները.  

14) աշխատանքից կտրված դասընթացների մասնակցելու, այլ ուսումնական հաստատություններում 

որակավորումը բարձրացնելու կամ նոր մասնագիտություն ձեռք բերելու համար գործուղվածները, եթե նրանց 

աշխատավարձը պահպանվում է. 

15) օրենքով, կոլեկտիվ և աշխատանքային պայմանագրով տրվող ամենամյա (նվազագույն, երկարացված, 

լրացուցիչ) և նպատակային (ուսումնական, պետական կամ հասարակական պարտականությունների կատարման 

համար)  արձակուրդում գտնվողները.  

16) ուսումնական հաստատություններում սովորող (նաև` հեռակա ուսուցմամբ) և ուսումնական 

հաստատության միջնորդությամբ ուսումնական արձակուրդում գտնվող աշխատողները՝ աշխատավարձի մասնակի 

կամ լրիվ պահպանմամբ.  
17) առանց աշխատանքից կտրվելու ուսումնական հաստատություններում քննություններ, ստուգարքներ, 

լաբորատոր, դիպլոմային աշխատանքներ հանձնելու համար առանց աշխատավարձի պահպանման արձակուրդում 

գտնվող սովորող (նաև` հեռակա ուսուցմամբ) աշխատողները.  

18) աշխատանքային պայմանագրով կամ կողմերի համաձայնությամբ առանց աշխատավարձի պահպանման 

արձակուրդում գտնվող աշխատողները. 

19) հարկադիր պարապուրդում գտնվողները. 

20) ոչ աշխատանքային` հանգստյան, տոնական, հիշատակի (այսուհետ` ոչ աշխատանքային) օրերին կամ 

լրացուցիչ աշխատած ժամերի համար հանգստյան օր ստացածները. 

21) օրինական գործադուլի մասնակցող աշխատողները. 

22) գործալքումներ թույլ տված աշխատողները. 

23) մինչև դատական վճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը նախնական կալանքի տակ գտնվողները: 

12. Աշխատողների թվաքանակի մեջ չեն ներառվում.   

1) կապալային կամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրի հիման վրա աշխատանք կատարողները՝ 

ա. աշխատողը, ով ներառված է աշխատողների թվաքանակում և միաժամանակ կնքել է կապալային կամ 

քաղաքացիական իրավական բնույթի պայմանագիր նույն գործատուի հետ, աշխատողների թվաքանակում 

հաշվառվում է մեկ անգամ. 

2) այլ կազմակերպություններից համատեղությամբ աշխատանքի ընդունվածները (արտաքին համատեղողներ)՝ 
ա. աշխատողը, ով ձևակերպված է որպես համատեղությամբ (ներքին) աշխատող և կազմակերպությունում 

վարձատրվում է երկու, մեկուկես կամ մեկից պակաս դրույքով, աշխատողների թվաքանակում հաշվառվում է որպես 

մեկ ամբողջ միավոր. 

3) այլ կազմակերպություններ աշխատանքի գործուղվածները, եթե տվյալ աշխատավայրում այդ աշխատողների 

աշխատավարձը չի պահպանվում. 

4) գործատուի կողմից աշխատանքից կտրված ուսումնական հաստատություն սովորելու գործուղվածները.   

5) ազատման դիմում տված կամ մինչև ծանուցման ժամկետի ավարտը (գործատուի նախաձեռնությամբ 

աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու դեպքում) աշխատանքը դադարեցրած աշխատողները, որոնք 

աշխատողների թվաքանակից հանվում են աշխատանքի դուրս չգալու օրվանից սկսած. 

6) տվյալ կազմակերպությունում չաշխատող, բայց դրա գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք ունեցող 

անձինք: 
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13. Աշխատողների թվաքանակը պահի դրությամբ կազմակերպության աշխատողների թվաքանակն է հաշվետու 

ժամանակաշրջանի առաջին կամ վերջին օրվա դրությամբ, հաշվի առնելով այդ օրն աշխատանքի ընդունվածների և 

աշխատանքից ազատվածների թվաքանակների տարբերությունը: 

14. Աշխատողների միջին ամսական թվաքանակը հաշվարկվում է հաշվետու ամսվա յուրաքանչյուր 

օրացուցային օրվա (ամսի 1-ից մինչև 30 (31)-ը, փետրվարի համար՝ 28 (29)-ը աշխատողների թվաքանակի 

հանրագումարը՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը, հաշվետու ամսվա օրացուցային օրերի թվին բաժանելով. 

1) աշխատողների թվաքանակը հանգստյան, տոնական կամ հիշատակի (ոչ աշխատանքային) օրերի համար 

ընդունվում է նախորդ աշխատանքային օրվա թվաքանակին հավասար: Երկու և ավելի ոչ աշխատանքային օրերի 

առկայության դեպքում այդ օրերից յուրաքանչյուրի համար աշխատողների  թվաքանակն ընդունվում է դրանց 

նախորդող աշխատանքային օրվա  թվաքանակին հավասար. 

2) եթե աշխատողների  թվաքանակի ամենօրյա հաշվառում չի վարվում, աշխատողների  թվաքանակը 

հաշվետու ամսվա համար հաշվարկվում է նախորդ ամսվա վերջի և հաշվետու ամսվա վերջի աշխատողների 

թվաքանակների գումարը երկուսի բաժանելով. 

3) ոչ լրիվ ամիս աշխատած կազմակերպության (օրինակ` նոր շահագործման հանձնված, լուծարված, 

արտադրության սեզոնային բնույթ ունեցող և այլն) աշխատողների  թվաքանակը միջինն ամսվա համար որոշվում է 

հաշվետու ամսում կազմակերպության աշխատած օրերի՝ ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը, աշխատողների 

թվաքանակների հանրագումարը հաշվետու ամսվա օրացուցային օրերի թվին բաժանելով: Օրինակ, նոր ստեղծված 

կազմակերպությունը (սույն հրահանգի իմաստով, նոր ստեղծված չի համարվում վերակազմակերպված 

իրավաբանական անձի հիմքի վրա ստեղծված կազմակերպությունը) սկսել է գործել հուլիսի 24-ից: Աշխատողների  

թվաքանակը հետևյալն է. 
 

 Աշխատած օրեր 
Ընդա- 

մենը 
հուլիսի 

24 

 հուլիսի 

25 

հուլիսի 26 

(կիրակի) 

 հուլիսի  

27 

 հուլիսի  

28 

հուլիսի 

29 

հուլիսի 

30 

 հուլիսի 

31 

Աշխատողների 

թվաքանակը, մարդ 
570 570 570 576 575 580 580 583 4604 

Աշխատողների միջին թվաքանակը հուլիսին կկազմի 149 մարդ` աշխատողների թվաքանակի հանրագումարը 

(4604 մարդ) հուլիս ամսվա օրացուցային օրերի թվին (31) բաժանելով (4604/31): 

15. Աշխատողների միջին թվաքանակը ժամանակաշրջանի համար որոշվում է՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի 

բոլոր ամիսների աշխատողների միջին ամսական թվաքանակների հանրագումարը հաշվետու ժամանակաշրջանի 

ամիսների թվին  բաժանելով:  

16. Աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող աշխատողների թվաքանակը հաշվարկելու համար 

անհրաժեշտ է աշխատողների թվաքանակից (սույն հրահանգի 11-րդ կետում նշված) հանել հետևյալ խմբերը. 

1) հղիության և ծննդաբերության, նորածին որդեգրած կամ նորածնի խնամակալ նշանակված, մինչև երեք 

տարեկան երեխայի խնամքի հետ կապված արձակուրդում գտնվողներ (նշված` սույն հրահանգի 11-րդ կետի 8-րդ 

ենթակետում). 

2) առանց աշխատանքից կտրվելու ուսումնական հաստատություններում քննություններ, ստուգարքներ, 

լաբորատոր, դիպլոմային աշխատանքներ կատարելու, հանձնելու համար առանց աշխատավարձի պահպանման 

արձակուրդում գտնվող սովորող (նաև` հեռակա ուսուցմամբ) աշխատողներ (նշված` սույն հրահանգի 11-րդ կետի 

17-րդ ենթակետում), 

3) առանց աշխատավարձի պահպանման արձակուրդում գտնվողներ (նշված` սույն հրահանգի 11-րդ կետի 18-

րդ ենթակետում). 

4) պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչված աշխատողներ: 

17. Աշխատանքային պայմանագրի համաձայն ոչ լրիվ կամ երկարացված աշխատանքային օր (շաբաթ) 

աշխատողների թվաքանակը հաշվարկվում է ոչ թե որպես մեկ ամբողջ միավոր, այլ փաստացի աշխատած ժամերի 

համամասնությամբ՝  հետևյալ կարգով.  

1) հաշվարկվում է հաշվետու ամսվա ընթացքում այդ աշխատողների աշխատած մարդ-ժամերի (ՄԺ) 

հանրագումարը`  ՄԺ = Թ × ՓՕ × ՓԺ, որտեղ Թ-ն աշխատողների թվաքանակն է հաշվետու ամսում, ՓՕ-ն` 

փաստացի աշխատած օրերի քանակը հաշվետու ամսում, ՓԺ-ն` փաստացի աշխատած ժամերի քանակն օրվա 

ընթացքում. 

2) հաշվարկվում է հաշվետու ամսվա ընթացքում նույն աշխատողների աշխատած մարդ-օրերի (ՄՕ) 

հանրագումարը` ՄՕ = ՄԺ/ԱՕ, որտեղ ԱՕ-ն աշխատանքային օրվա տևողությունն Է` ելնելով աշխատանքային 

շաբաթվա սահմանված տևողությունից` 

ա. 40 ժամի դեպքում բաժանվում է 8 ժամի (հինգօրյա աշխատանքային շաբաթ) կամ 6,67 ժամի (վեցօրյա 

աշխատանքային շաբաթ), 

բ. 36 ժամի դեպքում բաժանվում է 7,2 ժամի (հինգօրյա աշխատանքային շաբաթ) կամ 6 ժամի (վեցօրյա 

աշխատանքային շաբաթ), 

գ. 24 ժամի դեպքում բաժանվում է 4,8 ժամի (հինգօրյա աշխատանքային շաբաթ) կամ 4 ժամի (վեցօրյա 

աշխատանքային շաբաթ). 
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3) հաշվարկվում է ամսվա ընթացքում ոչ լրիվ կամ երկարացված աշխատանքային օր աշխատողների միջին 

թվաքանակը  (ՄԹ)` ՄԹ = ՄՕ/ԱՕ, որտեղ ԱՕ-ն աշխատանքային օրերի թիվն է հաշվետու ամսում: 

18. Գործատուի նախաձեռնությամբ ոչ լրիվ կամ երկարացված օր (շաբաթ) աշխատողների թվաքանակը 

հաշվարկվում է որպես մեկ ամբողջ միավոր: Նույն կարգով է հաշվարկվում նաև մասնակի վճարվող հարկադիր 

պարապուրդում գտնվողների թվաքանակը: 

19. Հիվանդության, արձակուրդի, աշխատանքային օրերին աշխատանքից բացակայության դեպքում աշխատած 

մարդ-ժամերի թվում պայմանականորեն ներառվում են վերոնշյալ պատճառներով աշխատանքից բացակայությանը 

նախորդող աշխատանքային օրվա ժամերը (ի տարբերություն աշխատած մարդ-ժամերի հաշվառման ընդունված 

մեթոդաբանության):  

Օրինակ, ութժամյա աշխատանքային օր ունեցող կազմակերպությունն ամսվա ընթացքում աշխատել է 22 

աշխատանքային օր:   

Ոչ լրիվ օր աշխա-

տողների թվաքա-

նակը, մարդ 

Աշխատանքային 

օրվա տևողու-

թյունը, ժամ 

Աշխատած 

օրերի քա-

նակը, օր 

Հաշվետու ամսում  

աշխատած մարդ-

ժամերի քանակը 

(սյ.1×սյ.2×սյ.3) 

Աշխատողների օրական 

հաշվարկային 

թվաքանակը, 

Մարդ (սյ. 2/8 (ժամ)) 

1 2 3 4 5 

1 5 6 30 0.625 

2 6 10 120 0.75 

3 4 15 180 0.5 

4 3 22 264 0.375 

 

1) 30+120+180+264= 594 (ընդամենը մարդ-ժամ). 

2) 594/8 (ժամ) = 74,25 (ընդամենը մարդ-օր). 

3) 74,25/22 (աշխատանքային օր) = 3,375 (3,4 մարդ) 

կամ`  

4) յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար որոշվում է աշխատողների հաշվարկային թվաքանակը մեկ 

աշխատանքային օրվա ընթացքում փաստացի աշխատած ժամերի տևողությունը բաժանվում է աշխատանքային 

օրվա սահմանված տևողությանը` 5/8 = 0.625 և այլն (տես օրինակի 5-րդ սյունակը). 

5) միջին հաշվով ոչ լրիվ զբաղվածություն ունեցող աշխատողների թվաքանակը կկազմի 3,4 մարդ 

(1×6×0,625+2×10×0,75+3×15×0,5+4×22×0,375)/22 (աշխատանքային օր). 

ա. եթե ոչ լրիվ օր տևողությամբ աշխատողների աշխատաժամանակն օրվա մեջ կազմել է 4 ժամ, ապա այդ 

աշխատողները յուրաքանչյուր  աշխատանքային օրվա համար հաշվառվում են 0,5 մարդ (տես օրինակի 5-րդ 

սյունակի 3-րդ տողը): 

Օրինակ, հուլիսին կազմակերպության աշխատողներից մեկն աշխատել է 22 աշխատանքային օր, երկրորդը` 10, 

երրորդը` 5 աշխատանքային օր: Միջին հաշվով ոչ լրիվ զբաղվածություն ունեցող աշխատողների թվաքանակը 

կկազմի 0,8 մարդ  (0,5×22+0,5×10+0,5×5)/22 (հուլիսի աշխատանքային օրերի թիվը): 

20. Տնաշխատների հաշվարկային թվաքանակը որոշվում է հաշվետու ամսում նրանց փաստացի հաշվարկված 

աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ միջոցների ընդհանուր գումարը բաժանելով հաշվետու 

ամսում հիմնական գործունեության մեկ աշխատողի միջին ամսական աշխատավարձի վրա: 

21. Աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող աշխատողների միջին թվաքանակը ժամանակաշրջանի 

համար  հաշվարկվում է նույն կարգով, ինչպես աշխատողների թվաքանակը (հաշվարկը` համաձայն սույն 

հրահանգի 14-15-րդ կետերի): 

22. Համատեղությամբ աշխատողների (արտաքին) միջին ամսական թվաքանակը հաշվարկվում է 

աշխատանքային պայմանագրի համաձայն ոչ լրիվ աշխատանքային օր (շաբաթ) աշխատողների հաշվառման կարգի 

համապատասխան (նշված` սույն հրահանգի 17-րդ կետում): Համատեղությամբ աշխատողների (արտաքին) միջին 

թվաքանակը ժամանակաշրջանի համար հաշվարկվում է սույն հրահանգի 15-րդ կետին համապատասխան: 

23. Կապալային կամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրերի հիման վրա աշխատանք կատարողների  

միջին ամսական թվաքանակը հաշվարկվում է սույն հավելվածի 11-րդ կետին համապատասխան: Այս 

աշխատողները հաշվառվում են որպես ամբողջ միավոր բոլոր օրացուցային օրերի համար, գործող պայմանագրով 

նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածի ողջ ընթացքում, անկախ կատարված 

աշխատանքների համար վճարման ժամկետից: Ոչ աշխատանքային օրերի դեպքում ընդունվում է նախորդ 

աշխատանքային օրվա աշխատողների թվաքանակը: Կապալային կամ քաղաքացիական իրավական 

պայմանագրերի հիման վրա աշխատանք կատարողների միջին թվաքանակը ժամանակաշրջանի համար 

հաշվարկվում է սույն հրահանգի 15-րդ կետին համապատասխան: 

Եթե աշխատողների թվաքանակում ներառված աշխատողը միաժամանակ նույն գործատուի հետ կնքել է 

քաղաքացիական իրավական բնույթի պայմանագիր, ապա քաղաքացիական իրավական պայմանագրերի հիման վրա 

աշխատանք կատարողների թվաքանակում չի ներառվում:  
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IV. ԱՇԽԱՏԱԺԱՄԱՆԱԿԸ 

24. Աշխատաժամանակն այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում աշխատողը պարտավոր է կատարել 

աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված աշխատանքը, ինչպես նաև դրան հավասարեցված այլ 

ժամանակահատվածներ: 

25. Աշխատաժամանակի կառուցվածքը սահմանված է  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

աշխատանքային օրենսգրքի 138-րդ հոդվածով: 

26. Աշխատաժամանակը ներառում է. 
1) փաստացի աշխատած ժամանակահատվածը, հերթապահությունը աշխատավայրում կամ տանը.  

2) գործուղման ժամանակահատվածը.  

3) աշխատավայրը, աշխատանքային գործիքները և պաշտպանության միջոցները կարգի բերելու կամ 

նախապատրաստելու համար անհրաժեշտ ժամակահատվածը. 

4) օրենքով, կոլեկտիվ պայմանագրով կամ գործատուի ներքին իրավական ակտերով սահմանված կարգով 

աշխատաժամանակում ներառվող ընդմիջումները. 

5) պարտադիր բժշկական զննության ժամանակահատվածը. 

6) աշխատավայրում կամ ուսումնական հաստատություններում որակավորման բարձրացման համար 

անհրաժեշտ ժամանակահատվածը. 

7) օրենքով սահմանված կարգով աշխատողին աշխատանքի չթույլատրելու ժամանակահատվածը, եթե 

աշխատանքի չթույլատրված աշխատողին թույլատրվում է մնալ աշխատավայրում՝ պահպանելով աշխատավայրում 

սահմանված կարգը. 

8) պարապուրդի ժամանակահատվածը. 

9) օրենքով, կոլեկտիվ պայմանագրով կամ ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ 

ժամանակահատվածներ: 

27. Աշխատաժամանակում չեն ներառվում, սակայն աշխատանքային ստաժում հաշվարկվում են. 

1) գործատուի կամ նրա ներկայացուցչի համաձայնությամբ աշխատանքի չներկայանալու 

ժամանակահատվածը. 

2) պետական կամ հասարակական պարտականությունների կատարման, զինվորական հաշվառման 

պարտականություններ կատարելու, զորակոչային տեղամասերին կցագրվելու, վարժական հավաքներին 

մասնակցելու և ժամկետային զինվորական ծառայության ժամանակահատվածները. 

3) ժամանակավոր անաշխատունակության ժամանակահատվածը. 

4) հանգստի կամ սնվելու համար ընդմիջումները, ամենօրյա (միջհերթափոխային), ամենշաբաթյա անընդմեջ 

հանգիստը, օրենքով ոչ աշխատանքային օրերը, արձակուրդը: Նշված ժամանակահատվածները կարող են ներառվել 

աշխատաժամանակում, եթե աշխատողն այդ օրերին կատարում է աշխատանք՝ օրենքով նախատեսված դեպքերում և 

կարգով.  

5) օրենքով, կոլեկտիվ պայմանագրով կամ ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ 

ժամանակահատվածներ: 

28.  Հաշվետու ամսում փաստացի աշխատած մարդ-ժամերի ընդհանուր քանակը հաշվարկվում է սույն 

հրահանգի 17-րդ կետի 1-ին ենթակետին համապատասխան: Հաշվետու ժամանակաշրջանում  փաստացի 

աշխատած մարդ-ժամերի ընդհանուր քանակը  հաշվետու ժամանակաշրջանի ամիսների մարդ-ժամերի 

հանրագումարն է: 

 
V. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ ՇԱՐԺԸ 

29. Աշխատողների շարժը աշխատանքի ընդունվելու և տարբեր պատճառներով աշխատանքից ազատվելու 

հետևանքով աշխատողների թվաքանակի փոփոխությունն է:  

30. Աշխատանքի ընդունվածների թվաքանակը ներառում է հաշվետու ժամանակաշրջանում տվյալ 

կազմակերպությունում աշխատանքի ընդունվածներին` հրամանի (կարգադրության) համաձայն:   

31. Աշխատանքից ազատվածների թվաքանակը ներառում է հաշվետու ժամանակաշրջանում տվյալ 

կազմակերպությունում տարբեր պատճառներով աշխատանքից ազատվածներին (աշխատանքային պայմանագրի 

խզում գործատուի կամ աշխատողի նախաձեռնությամբ, երկկողմանի համաձայնություն, զինվորական 

ծառայություն, աշխատողի համաձայնությամբ այլ կազմակերպություն աշխատանքի փոխադրվել, աշխատողի մահ և 

այլն), որոնց ազատումը կամ այլ աշխատանքի փոխադրվելը ձևակերպվել է հրամանով (կարգադրությամբ): 

32. Աշխատանքի ընդունված և ազատված աշխատողների թվաքանակի մեջ չեն ներառվում սույն հրահանգի 11-

րդ կետում թվարկված աշխատողները:  

33. Աշխատողների շարժը հաշվետու ժամանակաշրջանում ներկայացվում է հաշվեկշռի տեսքով` ԹԺՎ=ԹժՍ+ԸԹժ-ԱԹժ, 

որտեղ ԹժՎ-ն աշխատողների թվաքանակն է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ, ԹժՍ-ն աշխատողների 

թվաքանակն է հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ, ԸԹժ-ն աշխատանքի ընդունվածների թվաքանակն է 

հաշվետու ժամանակաշրջանում, ԱԹժ-ն` աշխատանքից ազատվածների թվաքանակը հաշվետու ժամանակաշրջանում: 

Աշխատողների շարժ չի համարվում նույն կազմակերպության սահմաններում աշխատողի ներքին 

տեղափոխությունը: 
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34. Աշխատատեղերի շարժը աշխատատեղերի լուծարման կամ նոր աշխատատեղերի ստեղծման հետևանքով 

աշխատատեղերի թվի փոփոխությունն է: 

35. Աշխատատեղերի թիվն աշխատողների փաստացի թվաքանակի և ազատ աշխատատեղերի հանրագումարն 

է: 

36. Ազատ աշխատատեղերի թիվը գործատուի կողմից պահանջվող աշխատողների թվաքանակն է՝ նրանց լրիվ 

զբաղվածությունն ապահովելու պայմանով: 

Ազատ աշխատատեղերի թվի մեջ ներառվում են նաև երկարատև ժամանակավոր անաշխատունակության 

պատճառով բացակայողների, նորածին որդեգրած կամ նորածնի խնամակալ նշանակված, ինչպես նաև մինչև երեք 

տարեկան երեխայի խնամքի հետ կապված արձակուրդում գտնվողների ժամանակավոր թափուր աշխատատեղերը, 

եթե  դրանք փոխարինված չեն մեկ այլ աշխատողով:  

Նոր ստեղծված աշխատատեղերի թիվն  աշխատողների այն թվաքանակն է, ովքեր հաշվետու տարում ընդունվել 

կամ կարող են ընդունվել աշխատանքի՝ նոր (առաջին անգամ) ստեղծված աշխատատեղում (արտադրության 

ընդլայնման և վերակազմավորման, հերթափոխային աշխատանքների ավելացման արդյունքում և այլն):  
 

VI.  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆ  

ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՎԱԾ ԱՅԼ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 

37. Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ վճարումերը ներառում են կազմակերպության 

աշխատողների կողմից փաստացի կատարված աշխատանքի դիմաց հաշվարկված աշխատավարձը, 

պարգևատրումները, հատուցումները, հավելավճարները,  լրավճարները և այլն (տես սույն հրահանգի 42-45-րդ 

կետերը): Այն ընդգրկում է աշխատանքի վարձատրության բոլոր տեսակները` հաշվարկած դրամական կամ 

բնաիրային արտահայտությամբ (անկախ ֆինանսավորման աղբյուրից և փաստացի վճարման ժամկետից), ներառյալ 

չաշխատած ժամերի համար հաշվարկած դրամական գումարները` ամենամյա և լրացուցիչ արձակուրդ, տոն օրեր և 

այլն: 

38. Հաշվետվությունները կազմելիս ցույց են տրվում հաշվետու ժամանակաշրջանում վճարման համար 

հաշվարկված գումարները՝ համախառն տեսքով, առանց եկամտահարկը և այլ պարտադիր վճարները հանելու` 

համաձայն վճարման փաստաթղթերի, որոնցով վարձու աշխատողների համար կանոնավոր իրականացվել է 

աշխատավարձի հաշվարկ: 

39. Հաշվետու ամսում ամենամյա (նվազագույն, երկարացված, լրացուցիչ) և նպատակային (ուսումնական, 

պետական կամ հասարակական պարտականությունների կատարման համար) արձակուրդների համար հաշվարկած 

գումարները ցույց են տրվում միայն այն օրերի գումարի չափով, որոնք բաժին են ընկել տվյալ ամսին: 

Համապատասխանաբար, հաջորդ ամսին ընկնող օրերի համար գումարը ներառվում է հաջորդ ամսվա 

հաշվետվության մեջ: 

40. Բնաիրային (ապրանքների, ծառայությունների տեսքով) ձևով վճարումները հաշվարկվում են. 

1) սեփական արտադրության ապրանքներ արտադրելու դեպքում` տվյալ ամսում այլ գնորդներին 

(սպառողներին) այդ ապրանքների իրացման միջին գները, իսկ դրանց բացակայության դեպքում` վարձատրությանը 

նախորդող ամսում այլ գնորդներին (սպառողներին) այդ ապրանքների իրացման միջին գները, վերջիններիս 

բացակայության դեպքում` ապրանքների ինքնարժեքը. 

2) ոչ սեփական արտադրության ապրանքներ արտադրելու դեպքում` այդ ապրանքների ձեռք բերման գները:   

41. Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված միջոցների մեջ ներառվում են. 

1) վարձատրություն աշխատած ժամանակահատվածի համար, այդ թվում նաև կատարած աշխատանքի դիմաց 

ցանկացած լրացուցիչ վարձատրություն` պարգևատրումներ, հավելավճարներ, լրավճարներ, հատուցման վճարներ. 

2) վարձատրություն չաշխատած ժամանակահատվածի համար` օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում. 

3) միանվագ տրվող խրախուսական և այլ վճարներ. 

4) սննդի, բնակարանի, վառելիքի համար տրվող և այլ հարակից վճարներ: 

42. Վարձատրություն աշխատած ժամանակահատվածի համար. 

1) աշխատանքի վարձատրություն ըստ տարիֆային և պաշտոնեական դրույքաչափերի. 

2) աշխատանքի վարձատրություն ըստ գործարքային վարձաչափերի, կամ հասույթից` տոկոսով, շահույթից` 

բաժնեմասով հաշվարկած աշխատավարձ.  

3) բնաիրային վարձատրության կարգով արտադրության մեջ զբաղված աշխատողներին տրվող ապրանքի կամ 

մթերքի արժեքը` կիրառելով համապատասխան գներ (հաշվարկը` համաձայն սույն հրահանգի 37-րդ կետի). 

4) թերթերի, ամսագրերի խմբագրությունների և զանգվածային լրատվության այլ միջոցների աշխատողների 

հոնորարներ. 

5) այլ կազմակերպություններից աշխատանքի տեղավորված աշխատողների  վարձատրության դրույքաչափերի 

միջև եղած տարբերությունը. 

6) պաշտոնեական դրույքաչափերի տարբերությունը` ժամանակավոր փոխարինման դեպքում. 

7) թանկացումների հետ կապված աշխատավարձի ինդեքսավորման գումարներ, հատուցումներ, տույժեր` 

աշխատավարձի ժամկետանց վճարման յուրաքանչյուր օրվա համար. 

8) հատուցման վճարներ, կապված աշխատանքի ռեժիմի և աշխատանքային պայմանների հետ. 

ա. հավելավճարներ` լեռնային և բարձր լեռնային վայրերում աշխատանքի համար,  
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բ. հավելավճարներ, լրավճարներ` վնասակար, առանձնապես վնասակար և առանձնապես ծանր 

պայմաններում աշխատելու համար,   

գ. հավելավճարներ` արտաժամյա աշխատանքի համար,  

դ. հավելավճարներ` տեղափոխման (տեղաշարժման) բնույթ կրող կամ դաշտային պայմաններում կատարվող 

աշխատանքների համար, 

ե. լրավճարներ` բազմահերթ գրաֆիկով աշխատելու համար,  

զ. լրավճարներ` գիշերային աշխատանքի համար, 

է. վճարներ` ոչ աշխատանքային օրերին աշխատելու համար,  

ը. հերթափոխային աշխատանք կատարելիս տարիֆային դրույքաչափով վճարվող գումարներ` 

կազմակերպության հավաքման կայանի գտնվելու վայրից մինչև աշխատանքի վայր մեկնել-վերադառնալու վրա 

ծախսված օրերի (գրաֆիկով նախատեսված) համար. 

9) պարգևատրումներ, այլ հավելավճարներ, լրավճարներ (բացի միանվագ տրվող պարգևատրումների). 

ա. խթանող հավելավճարներ ու լրավճարներ սահմանված պաշտոնեական դրույքաչափերի նկատմամբ` 

մասնագիտական հմտությունների, մասնագիտությունների և պաշտոնների համատեղման, սպասարկման գոտիների 

ընդլայնման, պետական գաղտնիքին առնչվելու թույլտվության, օտար լեզվի իմացության, գիտական աստիճանի, 

որակավորման կարգի, դասային և հատուկ կոչման, դիվանագիտական աստիճանի, հատուկ պայմաններում 

պետական ծառայության համար,  

բ. քաղաքացիական ծառայողին տրվող հավելավճարներ` քաղաքացիական ծառայության տվյալ պաշտոնի 

ենթախմբին համապատասխան դասային աստիճանից բարձր դասային աստիճան ունենալու դեպքում,  

գ. կանոնավոր բնույթ կրող պարգևատրումներ (նաև` բնաիրային), անկախ վճարման աղբյուրից, 

դ. հավելավճարներ, լրավճարներ` կազմակերպության աշխատողների մասնագիտական պատրաստման, 

վերապատրաստման, որակավորման բարձրացման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների համար:  

43. Վարձատրություն չաշխատած ժամանակահատվածի համար. 

1) ամենամյա (նվազագույն, երկարացված, լրացուցիչ) և նպատակային (ուսումնական, պետական կամ 

հասարակական պարտականությունների կատարման համար) արձակուրդների վճարումներ (բացի աշխատանքային 

պայմանագիրը լուծելիս (աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի գործողությունը 

դադարեցնելիս) չօգտագործված արձակուրդի համար վճարվող հատուցման (փոխհատուցման).  

2) արտոնյալ ժամերի համար վարձատրություն` դեռահասներին, I և II խմբի հաշմանդամություն ունեցողներին. 

3) օրենքով սահմանված կարգով ժամանակավոր անաշխատունակության առաջին երեք օրվա համար 

գործատուի միջոցների հաշվին վճարվող գումարներ.  

4) մասնագիտական վերապատրաստման, որակավորման բարձրացման նպատակով գործուղղված 

աշխատողներին ուսուցանելու ընթացքում տրվող վարձատրություն.  

5) պետական կամ հասարակական պարտականություններ կատարող աշխատողների հիմնական 

աշխատավայրում պահպանված աշխատանքի վարձատրություն. 

6) աշխատողների առողջության ստուգման օրերի (եթե պարտադիր է և պայմանավորված է աշխատանքի 

բնույթով), աշխատող դոնորների արյուն կամ դրա բաղադրիչները հանձնելու և դրանից հետո հանգստյան օրերի 

համար տրվող վարձատրություն` նախատեսված օրենսդրությամբ. 

7) պարապուրդի ժամանակ վճարում, այդ թվում նաև նախկին աշխատանքում վերականգնվելու դեպքում 

հարկադիր պարապուրդի դիմաց վճարված աշխատավարձը. 

8) օրինական գործադուլին մասնակցող աշխատողների վճարում. 

9) աշխատանքային պայմանագրի համաձայն ոչ լրիվ աշխատանքային օր (շաբաթ) աշխատողներին չաշխատած 

ժամերի համար վճարված գումարներ. 

10) լրացուցիչ և հատուկ ընդմիջումների վճարում: 

44. Միանվագ տրվող խրախուսական և այլ վճարներ.  

1) միանվագ տրվող դրամական պարգևատրում աշխատանքային պարտականությունների բարեխիղճ 

կատարման համար՝ անկախ վճարման աղբյուրից. 

2) տարեկան պարգևատրում երկարամյա ծառայության, հատուկ առաջադրանքների կատարման համար.  

3) պարգևատրում տարվա աշխատանքի արդյունքների համար. 

4) աշխատանքային պայմանագիրը լուծելիս (աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի 

գործողությունը դադարեցնելիս) չօգտագործված արձակուրդի համար վճարվող հատուցումը (փոխհատուցումը). 

5) ամենամյա արձակուրդի ժամանակ տրվող լրացուցիչ վճար` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով. 

6)  աշխատողներին, որպես խրախուսանք, անվճար տրված բաժնետոմսերի արժեք.  

7) միանվագ այլ խրախուսական վճարներ (տոնական և հոբելյանական օրերին աշխատողներին տրված 

հուշանվերների արժեք և այլն, բացի սոցիալական բնույթի վճարներից): 

45. Սննդի, բնակարանի, վառելիքի համար տրվող և այլ հարակից վճարներ.  

1) տնտեսության առանձին ոլորտների աշխատողներին անվճար տրամադրված սննդամթերքի արժեք. 

2) աշխատողներին տրվող դրամական և ոչ դրամական (կտրոնների տեսքով` ճաշարաններում, բուֆետներում և 

սննդի այլ կետերում) վճարներ սննդի համար.  
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3) տնտեսության առանձին ոլորտների աշխատողներին անվճար տրամադրված բնակարանի, կոմունալ, 

սոցիալական, անհատական ծառայությունների արժեք կամ անվճար չտրամադրելու դեպքում` դրամական 

հատուցումների արժեք. 

4) աշխատողների բնակարանի, բնակվարձի և կոմունալ, սոցիալական, անհատական ծառայությունների 

համար կանոնավոր տրվող վճարներ.  

5) աշխատողներին անհատույց` մշտական անձնական օգտագործման համար անվճար տրված համազգեստի 

(բացի հատուկ համազգեստի) արժեք կամ ցածր գնով դրա վաճառքի գումար. 

6) աշխատողներին տրամադրվող վառելիքի արժեք:  

46. Կազմակերպության աշխատողների աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված այլ միջոցների 

մեջ չեն ներառվում.  

1) այլ կազմակերպություններից համատեղությամբ աշխատողների աշխատանքի վարձատրության և դրան 

հավասարեցված միջոցները. 

2) կապալային կամ քաղաքացիական իրավական բնույթի պայմանագրերի հիման վրա աշխատանք 

կատարողների վարձատրության գումարները:  

Կապալային կամ այլ քաղաքացիական իրավական բնույթի պայմանագրի հիման վրա աշխատանք կատարող 

ֆիզիկական անձանց վարձատրության չափը որոշվում է, ելնելով այդ աշխատանքների (ծառայությունների) 

նախահաշիվներից` համաձայն կնքված պայմանագրերի և վճարման փաստաթղթերի: 

 

VII. ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ ՊԱՐՏՔԸ 

47. Սույն հրահանգի իմաստով աշխատավարձի ժամկետանց պարտք է համարվում հաշվետու 

ժամանակաշրջանին նախորդող ժամանակահատվածում (ամիսներին, տարվանից)  փաստացի հաշվարկված և 

չվճարված աշխատավարձը: Աշխատավարձի ժամկետանց պարտքի մեջ ներառվում են նաև տվյալ 

ժամանակաշրջանին բաժին ընկնող արձակուրդի լրիվ օրերի արձակուրդայինները: 

48. Ուշացման օրերի թիվը հաշվարկվում է սահմանված ժամկետի ավարտին  հաջորդող օրվանից սկսած: Եթե 

վճարման ժամկետի վերջին օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, ապա վճարման ժամկետի ավարտի օր 

համարվում է հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:   

49. Այն դեպքում, երբ աշխատողներին վճարված կամ մարված են աշխատավարձի պարտքերը, բայց 

փոխանցված չեն ֆիզիկական անձանց եկամտային հարկի գումարները, դրանք չեն ներառվում աշխատավարձի 

ժամկետանց պարտքի մեջ: 

50. Եթե առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունների աշխատողների աշխատավարձի ժամկետանց 

պարտքը ձևավորվել է պետական կամ համայնքային բյուջեից ֆինանսավորման բացակայության պատճառով, ապա 

պարտքի մեջ ներառվում են աշխատավարձի այն գումարները, որոնք ժամանակին չեն վճարվել աշխատողներին՝ 

բյուջեից ֆինանսավորման բացակայության պատճառով, ներառյալ համապատասխան բյուջեներից ֆինանսավորվող 

պետական պատվերների կատարման, նպատակային արտադրական ծրագրերի և ծառայությունների մատուցման 

համար աշխատողներին տրվող գումարները: 

 
 
 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  

Ազգային վիճակագրական ծառայության  

աշխատակազմի ղեկավար՝                                                                                                             Լ. Հարությունյան 
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Գրանցված է            

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության կողմից 

2016 թվականի օգոստոսի 26-ին  

Պետական գրանցման համարը 3021669 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  

Ք Ա Ղ Ա Ք Ա Ց Ի Ա Կ Ա Ն  Ծ Ա Ռ Ա Յ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Խ Ո Ր Հ Ո Ւ Ր Դ  

 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ  

«10» օգոստոսի 2016թ.                                          N 172-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 13-Ի N 132-Ն   

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքի 71-րդ հոդվածի 

համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  քաղաքացիական  ծառայության խորհուրդը  ո ր 

ո շ ո ւ մ   է. 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2012 թվականի հունիսի 

13-ի «Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար 

թեստավորում անցկացնելու և քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու կարգը 

սահմանելու մասին» N 132-Ն որոշմամբ սահմանված N1 հավելվածի՝  

1) 11-րդ և 12-րդ կետերի «ժամը և վայրը» բառերը փոխարինել «ժամը, վայրը և այն բնագավառները, որոնցից 

կազմվելու են թեստերը» բառերով. 

2) 24-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«24. Թեստերը կազմում է թեստավորման հանձնաժողովը մինչև թեստավորումը սկսելը՝ համակարգչում 

զետեղված հարցաշարերից ընտրված հարցերից (50 հարց) մասնակիցների գիտելիքները հետևյալ 

բնագավառներում ստուգելու համար. 

1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրություն. 

2) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենք. 

3) հայերենի իմացություն. 

4) Հայաստանի և Արցախի պատմության, նշանավոր դեմքերի, նշանակալի փաստերի և 

իրադարձությունների, համաշխարհային մշակույթի և հոգևոր արժեքների ճանաչողական իմացություն. 

5) համակարգչային հմտությունների տեսական իմացություն». 

3) 25-րդ կետի «60 րոպե» բառերը փոխարինել «90 րոպե» բառերով. 

4) 27-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«27. Խորհուրդը թեստավորում անցկացնելու մասին հայտարարությունը հրապարակելիս միաժամանակ 

հրապարակում է նաև այն բնագավառները, որոնցից կազմվելու են թեստերը»: 

  

 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                                            Բ. ԱՌՈՒ ՇԱՆՅԱՆ 
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Գրանցված է            

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության կողմից 

2016 թվականի օգոստոսի 26-ին  

Պետական գրանցման համարը 3021670 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  

Ք Ա Ղ Ա Ք Ա Ց Ի Ա Կ Ա Ն  Ծ Ա Ռ Ա Յ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Խ Ո Ր Հ Ո Ւ Ր Դ  

 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ  

«10» օգոստոսի 2016թ.                                          N 173-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ   

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 26-Ի N ՔԾԽՈ-11  

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածի 

համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը   

ո ր ո շ ու մ  է. 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004 թվականի 

ապրիլի 26-ի «Քաղաքացիական ծառայողների անձնական գործերը և գրանցամատյանը վարելու կարգը 

հաստատելու մասին» N ՔԾԽՈ-11 որոշմամբ հաստատված հավելվածի՝  

1) 7-րդ կետի «ե1» ենթակետը «սոցիալական քարտի» բառերից հետո լրացնել «կամ համապատասխան 

տեղեկանքի» բառերով. 

2) 7-րդ կետի «իա» ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                 Բ. ԱՌՈՒՇԱՆՅԱՆ 
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Գրանցված է            

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության կողմից 

2016 թվականի օգոստոսի 26-ին  

Պետական գրանցման համարը 3021671 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  

Ք Ա Ղ Ա Ք Ա Ց Ի Ա Կ Ա Ն  Ծ Ա Ռ Ա Յ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Խ Ո Ր Հ Ո Ւ Ր Դ  

 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ  

«10» օգոստոսի 2016թ.                                          N 174-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 26-Ի N 8  

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Իրավական ակտերի մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքի 71-րդ հոդվածի 

համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  քաղաքացիական  ծառայության 

խորհուրդը  ո ր ո շ ո ւ մ   է. 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004 թվականի 

ապրիլի 26-ի «Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ 

անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին» N 8 որոշմամբ սահմանված հավելվածի 77-րդ կետի «ե» 

ենթակետի «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» բառերը փոխարինել «Պետական 

պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» բառերով: 

   

 

 

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                                      Բ. ԱՌՈՒՇԱՆՅԱՆ 
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Գրանցված է            

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության կողմից 

2016 թվականի օգոստոսի 26-ին  

Պետական գրանցման համարը 3021672 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  

Ք Ա Ղ Ա Ք Ա Ց Ի Ա Կ Ա Ն  Ծ Ա Ռ Ա Յ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Խ Ո Ր Հ Ո Ւ Ր Դ  

 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ  

«10» օգոստոսի 2016թ.                                          N 175-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 26-Ի  

N 14 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածի 

համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը  

ո ր ո շ ու մ  է. 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004 թվականի 

օգոստոսի 26-ի «Քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցելու և կադրերի ռեզերվից 

հանելու կարգը սահմանելու մասին» N 14 որոշմամբ սահմանված հավելվածի՝ 

1) 5-րդ կետի «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» բառերը փոխարինել 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» բառերով. 

2) 9-րդ կետի «բ» ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

        

 

 

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                      Բ. ԱՌՈՒՇԱՆՅԱՆ 
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Գրանցված է            

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության կողմից 

2016 թվականի օգոստոսի 26-ին  

Պետական գրանցման համարը 3021673 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  

Ք Ա Ղ Ա Ք Ա Ց Ի Ա Կ Ա Ն  Ծ Ա Ռ Ա Յ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Խ Ո Ր Հ Ո Ւ Ր Դ  

 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ  

«10» օգոստոսի 2016թ.                                          N 176-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 23-Ի  

N ՔԾԽՈ-2 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածի 

համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը 

ո ր ո շ ու մ  է. 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004 թվականի 

փետրվարի 23-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների 

յուրաքանչյուր խմբի ընհանուր նկարագիրը հաստատելու մասին» N ՔԾԽՈ-2 որոշմամբ հաստատված 

հավելվածի՝ 

1) 5-րդ կետի «ե» ենթակետի առաջին պարբերության «կամ մինչև 2014 թվականի հունվարի 1-ը 

պետական կառավարման ոլորտի առնվազն հինգ  տարվա աշխատանքային ստաժ» բառերը փոխարինել 

«կամ մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն հինգ տարվա 

աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն երեք տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում» 

բառերով. 

2) 6-րդ կետի «ե» ենթակետի առաջին պարբերության «կամ առնվազն հինգ տարվա քաղաքացիական 

ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային 

աստիճան, կամ վերջին չորս տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ԼՂՀ 

համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, 

օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու 

տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական 

աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն հինգ տարվա մասնագիտական 

աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2014 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի 

առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ» բառերը փոխարինել «կամ առնվազն երեք տարվա 

քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար 

ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, 

բացառությամբ ԼՂՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի 

քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում 

առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա 

մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա 

մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի 

պաշտոնում (վերջին պահանջը կիրառվում է ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնելու 

համար դիմած անձանց ստաժի հաշվարկման դեպքում), կամ մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը 

պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ 

տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում (վերջին պահանջը կիրառվում է ստորաբաժանման 

ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմած անձանց ստաժի հաշվարկման դեպքում)» բառերով. 
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3) 7-րդ կետի «ե» ենթակետի «առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում» 

բառերը փոխարինել «առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում» բառերով, իսկ 

«կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2014» բառերը 

փոխարինել «կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2018» 

բառերով: 

 

  

 

        

 

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                      Բ. ԱՌՈՒՇԱՆՅԱՆ 
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Գրանցված է            

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության կողմից 

2016 թվականի օգոստոսի 22-ին  

Պետական գրանցման համարը 1051668 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, 

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

Հ  Ր   Ա   Մ   Ա   Ն 

«18» օգոստոսի 2016թ.                                       N 221-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ  

ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ 2016-2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 

  ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք  ընդունելով  «Կրթության  մասին» Լեռնային Ղարաբաղի   Հանրապետության օրենքի 37-րդ 

հոդվածի  3-րդ կետը 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ  Ե Մ` 

 

1.  Հաստատել  Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության երաժշտական և արվեստի դպրոցների 

2016-2017 ուսումնական  տարվա օրինակելի  ուսումնական պլանները` համաձայն հավելվածի:  

2.  Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության  կրթության,  գիտության   և  սպորտի նախարարության  

աշխատակազմի լիցենզավորման և իրավաբանական  բաժնի վարիչ Ա.Ապրեսյանին`սույն հրամանը 

սահմանված կարգով  ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  արդարադատության 

նախարարություն, պետական գրանցման:  

3. Սույն հրամանի կատարման վերահսկողությունը վերապահել Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության  կրթության, գիտության  և սպորտի  նախարարի տեղակալ Մ.Համբարձումյանին: 

 

 

 

 

Ս. ԱՍՐՅԱՆ 
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Հավելված  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության     

կրթության, գիտության  և սպորտի  նախարարի 

«18»  օգոստոսի 2016  թվականի  N 221-Ն հրամանի 

 
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ 

ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ 2016-2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 

 

ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ 
 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության երաժշտական և արվեստի  դպրոցներում (այսուհետ՝ 

դպրոց) ուսումնական տարին սկսվում է սեպտեմբերի  1-ից:  

Ուսումնական տարվա տևողությունը սահմանվում է 34-40 շաբաթ: 

2. Աշնանային, ձմեռային  և գարնանային արձակուրդները  սահմանվում են Լեռնային Ղարաբաղի    

Հանրապետության  կրթության,  գիտության և սպորտի նախարարության  կողմից՝ պետական 

հանրակրթական  ուսումնական հաստատությունների համար սահմանված ժամանակացույցին 

համապատասխանֈ  

3.  Ելնելով մասնագիտական առանձնահատկություններից  և շենքային պայմաններից  կարող է 

սահմանվել վեցօրյա ուսումնական շաբաթֈ 

4. Ուսումնադաստիարակչական  աշխատանքների կազմակերպման հիմնական ձևերն են անհատական  

և խմբային պարապմունքները   դպրոցներում՝   անհատական  դասի տևողությունը՝  45, խմբակայինը՝ 40 

րոպե էֈ 

5. Դպրոցում գործում է սովորողների գնահատման տասը միավորային համակարգֈ  

6. Ուսումնական տարին բաժանվում է կիսամյակներիֈ  

Սովորողների    ընթացիկ   գնահատականների   հիման  վրա  ձևավորվում   է   առաջին կիսամյակային,  

իսկ  տարեվերջյան փոխադրական ստուգարքների ու քննությունների  արդյունքով՝ երկրորդ 

կիսամյակային և տարեկան գնահատականներըֈ 

7. Յուրաքանչյուր  օրինակելի  ուսումնական պլանի «Աղյուսակը և պարզաբանումը»  հատվածում  

ներկայացված է տվյալ մասնագիտության ուսուցման  կազմակերպման գործընթացըֈ  

 

Աղյուսակ 1 

ԴԱՇՆԱՄՈՒՐ 

(6-9 տարեկանը ներառյալ դպրոց ընդունվող երեխաների համար) 
N Առարկայի 

անվանումը 

  Դասաժամերի քանակը  (շաբաթական) Ստուգարք Քննություն 

Դասարաններ 

I II III IV V VI VII 

1. Դաշնամուր 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 I, II, III, V, VI IV, VII 

2. Սոլֆեջիո 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 II, III, IV, V, VI VII 

3. Երաժշտական 

գրականություն 

--- --- --- 1.5 1.5 1.5 1.5 V, VI, VII --- 

4. Երգչախումբ կամ համույթ 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 IV,  V, VI, VII --- 

5. Ընտրովի --- 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 IV, VII --- 

 Ընդամենը 4.5 5.0 5.5 7.0 8.0 8.0 8.0   

 

 

 

 

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ 
 

1. Աղյուսակի 1, 2, 3, 4-րդ կետերը ներառում են դասաժամերի այն նվազագույն քանակը, որը 

պարտադիր է VII դասարանի տարեվերջի ստուգարքներին և ավարտական քննություններին մասնակցելու   

համարֈ  Դպրոցի   ավարտական  վկայականը   տրվում  է VII  դասարանի ստուգարքներն ու 

քննությունները հանձնած սովորողներինֈ  

2. «Դաշնամուր»  և  «Ընտրովի» առարկաների  ուսուցումը (դաս)  կազմակերպվում  է անհատական, իսկ 

«Սոլֆեջիո», «Երաժշտական գրականություն» և «Երգչախումբ կամ համույթ» առարկաներինը՝ խմբայինֈ 

3. Առարկաների  քանակը և դասաժամերի  թվաքանակը ուսումնական  պլանում կարող  է ընդլայնվել՝  

ելնելով դպրոցի ֆինանսական հնարավորություններիցֈ  

4. «Ընտրովի» առարկաներն են՝  թերթից ընթերցում,  նվագակցություն , համույթ (անսամբլ), 

կոմպոզիցիա  և այլնֈ Ընտրովի  առարկայի դասաժամի  0,5  ժամը II-VII դասարաններում  
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նպատակահարմար  է  տրամադրել թերթից  ընթերցմանը,  իսկ  մյուս  0,5  ժամը՝ դասարաններում  

դաշնամուրի համույթին (անսամբլ), V-VII դասարաններում՝ նվագակցության ուսուցմանըֈ 

5. Խմբային  պարապմունքների  մեկ  խմբում ներգրավված  սովորողների  թվաքանակը սահմանվում  է  

6-12:  Առանձին  դեպքերում՝   փոքր   համակազմ  ունեցող  համայնքային դպրոցներում, այն կարող է 

բաղկացած լինել՝ սկսած երեք սովորողիցֈ 

6. Ուսումնական պլանի դասաժամերից բացի նախատեսվում է նաև՝ 

1) փորձաժամեր համադպրոցական միջոցառումների նախապատրաստման համար. 

2) ամսական երկու դասաժամ համույթների, երգչախմբերի միացյալ պարապմունքների համար. 

3) կոնցերտմայստերական  և իլյուստրատորական  ժամեր՝ մեկ սովորողին  կամ  խմբին տրամադրվող  

ժամաքանակը սահմանելով շաբաթական 0,5-1,0 ժամ. 

ա.«Ընտրովի»  առարկայի  ցանկից՝  դաշնամուրի  համույթի (անսամբլ)  նվագակցության համար, 

բ. դաշնամուրի կոնցերտների կատարման համար, 

գ. համույթների կամ երգչախմբերի խմբային և միացյալ պարապմունքների համարֈ 

7. Երգչախմբի խմբավարի համար սահմանել մեկ միավոր՝ 20-30 սովորողի դեպքումֈ Ավելի մեծ  

երգչախմբի կազմի դեպքում համապատասխանաբար ավելացնել միավորների թիվըֈ 

8. Երկրորդ գործիք, երգեցողություն ուսուցանելու դեպքում սահմանվում  է լրացուցիչ ուսման 

վարձավճարֈ 

9. Մինչև յոթ տարեկան երեխաների համար դպրոցներում վճարովի հիմունքներով կարող են գործել 

նախապատրաստական դասարաններֈ Առարկաների ընտրությունը կատարվում է ծնողի և   երեխայի  

ցանկությամբ    և(կամ)    հաստատության   մանկավարժական   խորհրդի առաջարկությամբֈ  

 

Աղյուսակ 2 

ԼԱՐԱՅԻՆ ՆՎԱԳԱՐԱՆՆԵՐ 

(Ջութակ, ալտ, թավջութակ, կոնտրաբաս) 

(6-9 տարեկանը ներառյալ դպրոց ընդունվող երեխաների համար) 
N Առարկայի 

անվանումը 

Դասաժամերի քանակը (շաբաթական) Ստուգարք Քննություն 

Դասարաններ 

I II III IV V VI VII 

1. Երաժշտական գործիք 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 I, II, III, V, VI IV, VII 

2. Սոլֆեջիո 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 II, III, IV,V,VI VII 

3. Երաժշտական գրականություն --- --- --- 1.5 1.5 1.5 1.5 V, VI, VII --- 

4. Նվագախումբ, համույթ կամ 

երգչախումբ 

1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 IV,  V, VI, VII 

 

--- 

5. Ընտրովի --- 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 IV, VII --- 

 Ընդամենը 4.5 5.0 5.5 7.0 8.0 8.0 8.0   

 

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ 
 

1. Աղյուսակի 1, 2, 3, 4-րդ կետերը ներառում են դասաժամերի այն նվազագույն քանակը, որը 

պարտադիր է VII դասարանի տարեվերջի ստուգարքներին և ավարտական քննություններին մասնակցելու   

համարֈ  Դպրոցի   ավարտական  վկայականը   տրվում  է VII  դասարանի ստուգարքներն ու 

քննությունները հանձնած սովորողներինֈ  

2. Ալտի դասարանում ուսումը նպատակահարմար է սկսել V կամ VI դասարանից (մինչ այդ սովորողը   

ուսումնառում է  ջութակի   դասարանում)ֈ  Կոնտրաբասի  դասարանում  ուսումը նպատակահարմար  է 

սկսել V  կամ VI դասարաններից (մինչ այդ սովորողը ուսումնառում է թավջութակի դասարանում)ֈ 

3. «Երաժշտական գործիք» և «Ընտրովի» առարկաների ուսուցումը (դաս) կազմակերպվում  է 

անհատական, իսկ «Սոլֆեջիո», «Երաժշտական գրականություն» և «Նվագախումբ, համույթ կամ 

երգչախումբ» առարկաներինը՝ խմբայինֈ 

4. Առարկաների  քանակը և դասաժամերի  թվաքանակը ուսումնական  պլանում կարող է ընդլայնվել՝  

ելնելով դպրոցի ֆինանսական հնարավորություններիցֈ  

5. «Ընտրովի»  առարկաներն  են՝ դաշնամուր,  թերթից ընթերցում, համույթ  (անսամբլ), կոմպոզիցիա և 

այլնֈ 

6.   Խմբային  պարապմունքների  մեկ   խմբում  ներգրավված  սովորողների  թվաքանակը սահմանվում  

է  6-12:  Առանձին  դեպքերում՝  փոքր  համակազմ  ունեցող  համայնքային դպրոցներում, այն կարող է 

բաղկացած լինել՝ սկսած երեք սովորողիցֈ 

7. Ուսումնական պլանի դասաժամերից բացի նախատեսվում է նաև՝ 

1) փորձաժամեր համադպրոցական միջոցառումների նախապատրաստման համար. 

2) ամսական երկու դասաժամ  համույթների,  երգչախմբերի, նվագախմբի միացյալ պարապմունքների  

համար. 
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3) կոնցերտմայստերական ժամեր՝ մեկ սովորողին կամ խմբին տրամադրվող ժամաքանակը  

սահմանելով շաբաթական 0,5–1,0 ժամ՝ 

ա. «Երաժշտական գործիք» առարկայի համար, 

բ. համույթների, նվագախմբերի կամ երգչախմբերի խմբային և միացյալ պարապմունքների համարֈ 

8. Ելնելով նվագախմբի  կամ երգչախմբի պարապմունքների  առանձնահատկություններից՝ սահմանել 

ղեկավարի միավոր. 

1) 10-12 սովորողի դեպքում՝ մեկ միավոր (նվագախումբ, համույթ). 

2) 20-30  սովորողի դեպքում՝ մեկ միավոր (երգչախումբ)ֈ 

Ավելի մեծ նվագախմբի կամ երգչախմբի դեպքում համաչափ ավելացնել միավորների թիվըֈ 

9. Երկրորդ գործիք, երգեցողություն ուսուցանելու դեպքում սահմանվում  է լրացուցիչ ուսման 

վարձավճարֈ 

10. Մինչև յոթ տարեկան երեխաների համար դպրոցներում վճարովի հիմունքներով կարող են գործել 

նախապատրաստական դասարաններֈ Առարկաների ընտրությունը կատարվում է ծնողի և   երեխայի  

ցանկությամբ    և (կամ) հաստատության մանկավարժական խորհրդի առաջարկությամբֈ  

 

Աղյուսակ 3 

ԵՐԳԵՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 

(Դասական, ժողովրդական, էստրադային) 

(9 տարեկան և բարձր տարիքում  դպրոց ընդունվող երեխաների համար) 
N Առարկայի 

անվանումը 

Դասաժամերի քանակը 

(շաբաթական) 

Ստուգարք Քննություն 

Դասարաններ 

I II III IV V 

1. Մեներգեցողություն 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 I, II, IV III, V 

2. Սոլֆեջիո 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 II, III, IV V 

3. Երաժշտական գրականություն --- 1.5 1.5 1.5 1.5 III, IV, V --- 

4. Երգչախումբ կամ համույթ --- 1.0 2.0 2.0 2.0 III, IV, V --- 

5. Դաշնամուր 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 III, IV, V --- 

 Ընդամենը 4.0 6.5 8.5 8 8   

 

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ 
 

  1. Աղյուսակի 1, 2, 3, 4-րդ կետերը ներառում են դասաժամերի այն նվազագույն քանակը, որը 

պարտադիր է V  դասարանի տարեվերջի  ստուգարքներին և ավարտական քննություններին  մասնակցելու 

համարֈ Դպրոցի   ավարտական  վկայականը   տրվում  է  V  դասարանի ստուգարքները և քննությունները 

հանձնած սովորողներինֈ  

2. «Մեներգեցողություն» և «Դաշնամուր» առարկաների ուսուցումը (դաս) կազմակերպվում է 

անհատական, իսկ «Սոլֆեջիո», «Երաժշտական գրականություն» և «Երգչախումբ կամ համույթ» 

առարկաներինը՝ խմբայինֈ 

3.  Առարկաների  քանակը  և  դասաժամերի  թվաքանակը ուսումնական պլանում կարող է ընդլայնվել՝  

ելնելով դպրոցի ֆինանսական հնարավորություններիցֈ  

4.  Խմբային  պարապմունքների   մեկ  խմբում  ներգրավված  սովորողների  թվաքանակը սահմանվում   

է   6-12ֈ  Առանձին  դեպքերում՝   փոքր համակազմ   ունեցող  համայնքային դպրոցներում, այն կարող է 

բաղկացած լինել՝ սկսած երեք սովորողիցֈ 

5.  Ուսումնական պլանի դասաժամերից բացի նախատեսվում է նաև՝ 

1) փորձաժամեր համադպրոցական միջոցառումների նախապատրաստման համար. 

2) ամսական երկու դասաժամ համույթների, երգչախմբերի միացյալ պարապմունքների համար. 

3) կոնցերտմայստերական ժամեր՝ մեկ սովորողին կամ խմբին տրամադրվող ժամաքանակը  

սահմանելով շաբաթական 0,5–1,0 ժամ՝ 

ա. «Մեներգեցողություն» առարկայի համար, 

բ.  երգչախմբերի կամ համույթների խմբային և միացյալ պարապմունքների համարֈ 

6. Երգչախմբի խմբավարի  համար  սահմանել մեկ միավոր՝ 20-30 սովորողի դեպքումֈ Ավելի մեծ 

երգչախմբի կազմի դեպքում համապատասխանաբար ավելացնել միավորների թիվըֈ 

7. Դպրոցներում «մեներգեցողություն» առարկայի և խմբային պարապմունքների մեկ դասաժամը  

սահմանել 40 րոպեֈ 

8. Երկրորդ գործիք ուսուցանելու դեպքում սահմանվում է լրացուցիչ ուսման վարձավճարֈ 
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9. Մինչև ինը տարեկան երեխաների համար դպրոցներում վճարովի հիմունքներով կարող են գործել 

նախապատրաստական դասարաններֈ Առարկաների ընտրությունը կատարվում է ծնողի և   երեխայի    

ցանկությամբ    և(կամ) հաստատության մանկավարժական խորհրդի առաջարկությամբֈ  

 

Աղյուսակ 4 

ԵՐԳԵՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 

(Դասական, ժողովրդական, էստրադային) 

(6-9 տարեկանը ներառյալ դպրոց ընդունվող երեխաների համար) 
N Առարկայի 

անվանումը 

Դասաժամերի քանակը 

(շաբաթական) 

Ստուգարք Քննություն 

Դասարաններ 

I II III IV V VI VII 

1. Մեներգեցողություն 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 I, II, III, IV, V, VI VII 

2. Սոլֆեջիո 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 II, III, IV, V, VI VII 

3. Երաժշտական գրականություն --- --- --- 1.5 1.5 1.5 1.5 V, VI, VII --- 

4. Երգչախումբ կամ համույթ --- 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 IV,  V, VI, VII --- 

5. Դաշնամուր 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 III, IV, V, VI, VII --- 

 Ընդամենը 4.0 5.0 5.0 6.5 7.5 8.0 8.0   

 

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ 
 

1. Աղյուսակի 1, 2, 3, 4-րդ կետերը ներառում են դասաժամերի այն նվազագույն քանակը, որը 

պարտադիր է VII դասարանի տարեվերջի ստուգարքներին և ավարտական քննություններին մասնակցելու   

համարֈ  Դպրոցի  ավարտական  վկայականը  տրվում  է  VII  դասարանի ստուգարքներն  ու 

քննությունները հանձնած սովորողներինֈ  

2. «Մեներգեցողություն» և «Դաշնամուր» առարկաների ուսուցումը (դաս) կազմակերպվում է 

անհատական, իսկ «Սոլֆեջիո», «Երաժշտական գրականություն» և «Երգչախումբ կամ համույթ» 

առարկաներինը՝ խմբայինֈ 

3. Առարկաների քանակը և դասաժամերի թվաքանակը  ուսումնական  պլանում կարող է ընդլայնվել՝  

ելնելով դպրոցի ֆինանսական հնարավորություններիցֈ  

4. Խմբային  պարապմունքների   մեկ  խմբում  ներգրավված  սովորողների  թվաքանակը սահմանվում   

է   6-12ֈ  Առանձին  դեպքերում՝   փոքր  համակազմ   ունեցող  համայնքային դպրոցներում, այն կարող է 

բաղկացած լինել՝ սկսած երեք սովորողիցֈ 

5. Ուսումնական պլանի դասաժամերից բացի նախատեսվում է նաև՝ 

1) փորձաժամեր համադպրոցական միջոցառումների նախապատրաստման համար. 

2) ամսական երկու դասաժամ համույթների, երգչախմբերի միացյալ պարապմունքների համար. 

3)  կոնցերտմայստերական ժամեր՝ մեկ սովորողին  կամ խմբին տրամադրվող ժամաքանակը  

սահմանելով շաբաթական 0,5–1,0 ժամ՝ 

ա. «Մեներգեցողություն» առարկայի համար, 

բ.երգչախմբերի կամ համույթների խմբային և միացյալ պարապմունքների համարֈ 

6.Երգչախմբի խմբավարի  համար սահմանել մեկ միավոր՝ 20-30 սովորողի դեպքումֈ Ավելի մեծ 

երգչախմբի կազմի դեպքում համապատասխանաբար ավելացնել միավորների թիվըֈ 

7. Դպրոցներում «մեներգեցողություն» առարկայի և խմբային պարապմունքների մեկ դասաժամը  

սահմանել 40 րոպեֈ 

8.Երկրորդ գործիք ուսուցանելու դեպքում սահմանվում է լրացուցիչ ուսման վարձավճարֈ 

9. Մինչև յոթ տարեկան  երեխաների համար դպրոցներում վճարովի  հիմունքներով կարող են գործել 

նախապատրաստական դասարաններֈ Առարկաների ընտրությունը կատարվում է ծնողի և երեխայի   

ցանկությամբ   և (կամ)  հաստատության մանկավարժականխորհրդի  առաջարկությամբֈ  

 

Աղյուսակ 5 
 

ՓՈՂԱՅԻՆ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ՆՎԱԳԱՐԱՆՆԵՐ, ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ  

ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ, ԱԿՈՐԴԵՈՆ, ՏԱՎԻՂ, ԿԻԹԱՌ 

(9 տարեկան և բարձր տարիքում  դպրոց ընդունվող երեխաների համար) 
N Առարկայի 

անվանումը 

Դասաժամերի քանակը (շաբաթական) Ստուգարք Քննություն 

Դասարաններ 

I II III IV V 

1. Երաժշտական գործիք 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 I, II, IV, III, V 

2. Սոլֆեջիո 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 II, III, IV V 

3. Երաժշտական գրականություն --- 1.5 1.5 1.5 1.5 III, IV, V --- 
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4. Նվագախումբ, համույթ կամ 

երգչախումբ 

1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 III, IV, V --- 

5. Ընտրովի --- 1.0 1.0 1.0 1.0 III,  V --- 

 Ընդամենը 4.5 7.0 8.0 8.0 8.0   

 

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ 
 

1. Աղյուսակի 1, 2, 3, 4-րդ կետերը ներառում են դասաժամերի այն նվազագույն քանակը, որը 

պարտադիր է V  դասարանի տարեվերջի  ստուգարքներին և ավարտական քննություններին  մասնակցելու  

համարֈ  Դպրոցի   ավարտական  վկայականը  տրվում  է V դասարանի ստուգարքներն ու քննությունները 

հանձնած սովորողներինֈ  

2. «Երաժշտական գործիք» և «Ընտրովի» առարկաների  ուսուցումը (դաս) կազմակերպվում է 

անհատական, իսկ «Սոլֆեջիո», «Երաժշտական գրականություն» և «Նվագախումբ, համույթ կամ 

երգչախումբ» առարկաներինը՝ խմբայինֈ 

3.  Առարկաների քանակը և  դասաժամերի թվաքանակը  ուսումնական  պլանում կարող է ընդլայնվել՝  

ելնելով դպրոցի ֆինանսական հնարավորություններիցֈ  

4. «Ընտրովի» առարկաներն են՝ թերթից ընթերցում, համույթ (անսամբլ), կոմպոզիցիա և այլնֈ 

5.  Խմբային  պարապմունքների  մեկ   խմբում ներգրավված սովորողների  թվաքանակը սահմանվում    

է   6-12ֈ Առանձին  դեպքերում՝    փոքր  համակազմ   ունեցող  համայնքային  դպրոցներում, այն  կարող է 

բաղկացած լինել՝ սկսած երեք սովորողիցֈ 

6.  Ուսումնական պլանի դասաժամերից բացի նախատեսվում է նաև՝ 

1) փորձաժամեր համադպրոցական միջոցառումների նախապատրաստման համար. 

2)  ամսական երկու դասաժամ համույթների,  երգչախմբերի, նվագախմբի   միացյալ պարապմունքների  

համար. 

3) կոնցերտմայստերական ժամեր՝ մեկ սովորողին կամ խմբին տրամադրվող ժամաքանակը  

սահմանելով շաբաթական 0,5-1,0 ժամ՝ 

ա. «Երաժշտական գործիք» առարկայի համար, 

բ. համույթների, նվագախմբերի կամ երգչախմբերի խմբային և միացյալ պարապմունքների համարֈ 

7. Ելնելով նվագախմբի կամ երգչախմբի պարապմունքների առանձնահատկություններից՝ սահմանել 

ղեկավարի միավոր. 

1) 10-12 սովորողի դեպքում՝ մեկ  միավոր (նվագախումբ). 

2) 20-30  սովորողի դեպքում՝ մեկ միավոր (երգչախումբ)ֈ 

Ավելի մեծ նվագախմբի կամ  երգչախմբի դեպքում համապատասխանաբար  ավելացնել միավորների  

թիվըֈ 

8. Երկրորդ գործիք կամ երգեցողություն ուսուցանելու  դեպքում սահմանվում է  լրացուցիչ ուսման 

վարձավճարֈ 

9. Մինչև ինը տարեկան երեխաների համար դպրոցներում վճարովի հիմունքներով կարող են գործել 

նախապատրաստական դասարաններֈ Առարկաների ընտրությունը կատարվում է ծնողի և երեխայի 

ցանկությամբ    և(կամ) հաստատության մանկավարժական խորհրդի առաջարկությամբֈ  

 

Աղյուսակ 6 
 

ՓՈՂԱՅԻՆ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ՆՎԱԳԱՐԱՆՆԵՐ, ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ  

ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ, ԱԿՈՐԴԵՈՆ, ՏԱՎԻՂ, ԿԻԹԱՌ 

 (9 տարեկան և բարձր տարիքում դպրոց  ընդունվող երեխաների համար) 
N Առարկայի 

անվանումը 

Դասաժամերի քանակը 

(շաբաթական) 

Ստուգարք Քննություն 

Դասարաններ 

I II III IV V VI VII 

1. Երաժշտական գործիք 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 I, II, III, V, VI IV, VII 

2. Սոլֆեջիո 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 II, III, IV, V, VI VII 

3. Երաժշտական գրականություն --- --- --- 1.5 1.5 1.5 1.5 V, VI, VII --- 

4. Երգչախումբ կամ համույթ 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 IV,  V, VI, VII --- 

5. Դաշնամուր --- 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 IV,  VII --- 

 Ընդամենը 4.0 4.5 5.5 7.0 8.0 8.0 8.0   

 

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ 
 

1. Աղյուսակի 1, 2, 3, 4-րդ կետերը ներառում են դասաժամերի այն նվազագույն քանակը, որը 

պարտադիր է VII դասարանի տարեվերջի ստուգարքներին և ավարտական քննություններին մասնակցելու  
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համարֈ Դպրոցի   ավարտական  վկայականը  տրվում  է  VII  դասարանի ստուգարքներն  ու 

քննությունները հանձնած սովորողներինֈ  

2. «Երաժշտական գործիք» և «Ընտրովի» առարկաների ուսուցումը (դաս) կազմակերպվում  է 

անհատական, իսկ «Սոլֆեջիո», «Երաժշտական գրականություն» և «Նվագախումբ, համույթ կամ 

երգչախումբ» առարկաներինը՝ խմբայինֈ 

3.  Առարկաների քանակը և դասաժամերի թվաքանակը  ուսումնական պլանում կարող է ընդլայնվել՝  

ելնելով դպրոցի ֆինանսական հնարավորություններիցֈ  

4. «Ընտրովի» առարկաներն են՝ թերթից ընթերցում, համույթ (անսամբլ), կոմպոզիցիա և այլնֈ 

5.  Խմբային   պարապմունքների  մեկ  խմբում  ներգրավված  սովորողների  թվաքանակը սահմանվում  

է 6-12ֈ  Առանձին  դեպքերում՝  փոքր  համակազմ   ունեցող  համայնքային դպրոցներում,  այն կարող է 

բաղկացած լինել՝ սկսած երեք սովորողիցֈ 

6.  Ուսումնական պլանի դասաժամերից բացի նախատեսվում է նաև՝ 

1) փորձաժամեր համադպրոցական միջոցառումների նախապատրաստման համար. 

2)   ամսական  երկու   դասաժամ  համույթների, երգչախմբերի, նվագախմբի   միացյալ 

պարապմունքների համար. 

3)  կոնցերտմայստերական ժամեր՝ մեկ սովորողին կամ խմբին տրամադրվող ժամաքանակը  

սահմանելով շաբաթական 0,5–1,0 ժամ՝ 

ա. «Երաժշտական գործիք» առարկայի համար, 

բ.  համույթների, նվագախմբերի կամ  երգչախմբերի խմբային և  միացյալ պարապմունքների համարֈ 

7.  Ելնելով  նվագախմբի  կամ երգչախմբի  պարապմունքների առանձնահատկություններից՝  սահմանել 

ղեկավարի միավոր. 

1) 10-12 սովորողի դեպքում՝ մեկ միավոր (նվագախումբ). 

2) 20-30 սովորողի դեպքում՝ մեկ միավոր (երգչախումբ)ֈ 

Ավելի մեծ  նվագախմբի  կամ երգչախմբի դեպքում համապատասխանաբար  ավելացնել միավորների  

թիվըֈ 

8.  Երկրորդ գործիք  կամ երգեցողություն  ուսուցանելու դեպքում սահմանվում է  լրացուցիչ ուսման 

վարձավճարֈ 

9. Մինչև յոթ տարեկան երեխաների համար դպրոցներում վճարովի հիմունքներով կարող են գործել 

նախապատրաստական դասարաններֈ Առարկաների ընտրությունը կատարվում է ծնողի և երեխայի  

ցանկությամբ    և(կամ) հաստատության մանկավարժական խորհրդի առաջարկությամբֈ  

 

Աղյուսակ 7 

ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ 

(10 տարեկան և բարձր տարիքում դպրոց ընդունվող երեխաների համար) 
N Առարկայի 

անվանումը 

Դասաժամերի քանակը 

(շաբաթական) 

Ստուգարք Քննություն 

Դասարաններ 

I II III IV 

1. Գծանկար 3.0 3.0 4.0 4.0 II, III IV 

2. Գունանկար 3.0 3.0 3.0 3.0 II, III IV 

3. Կոմպոզիցիա (ստեղծագործական թեմատիկ 

նկարչություն) հաստոցային /կիրառական 

2/1 2/1 2/1 2/1 II, III IV 

4. Քանդակ կամ դեկորատիվ-կիրառական արվեստ 2.0 2.0 1.0 1.0 II, III IV 

5. Արվեստի պատմություն 1.0 1.0 1.0 1.0 IV --- 

6. Ընտրովի 1.0 1.0 1.0 1.0 II,  IV --- 

 Ընդամենը 13.0 13.0 13.0 13.0   

 

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ 
 

1. Աղյուսակի 1, 2, 3, 4, 5-րդ կետերը ներառում են դասաժամերի  այն նվազագույն քանակը, որը 

պարտադիր է IV դասարանի տարեվերջի ստուգարքներին և ավարտական քննություններին  մասնակցելու  

համարֈ  Դպրոցի  ավարտական   վկայականը  տրվում  է  IV  դասարանի ստուգարքներն ու 

քննությունները հանձնած սովորողներինֈ  

2.  Առարկաների քանակը և դասաժամերի  թվաքանակը  ուսումնական պլանում կարող է ընդլայնվել՝  

ելնելով դպրոցի ֆինանսական հնարավորություններիցֈ  

3.  Դպրոցի հայեցողությամբ «Կոմպոզիցիա» առարկայի ավարտական քննությունը կարող է 

կազմակերպվել հաստոցային կամ կիրառական ձևերից մեկովֈ 

4.  «Ընտրովի» առարկաներն են՝  հեռանկարչություն,  անատոմիա, ճեպանկար բնորդից, գրաֆիկա, 

համակարգչային գրաֆիկա և այլնֈ Ընտրովի  առարկայի դասաժամի 0,25-ը  I-IV դասարաններում  

նպատակահարմար է տրամադրել «ճեպանկար բնորդից» առարկայինֈ 
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5. Խմբային  պարապմունքների  մեկ  խմբում  ներգրավված  սովորողների թվաքանակը սահմանվում  է  

6-12ֈ  Առանձին  դեպքերում՝  փոքր  համակազմ  ունեցող  համայնքային դպրոցներում,  այն կարող է 

բաղկացած լինել մինչև հինգ սովորողիցֈ 

6. Ուսումնական պլանի դասաժամերից բացի նախատեսվում է նաև՝ 

1) ժամեր համադպրոցական միջոցառումների նախապատրաստման համար. 

2) ժամեր  բնորդի վարձատրության համար՝  ոչ ավելի,  քան յուրաքանչյուր առարկային տրամադրվող  

ժամաքանակի 30 տոկոսը. 

3) մանկավարժական աշխատանքի լրացուցիչ 56 ժամ՝ պլեներային դասերն ըստ խմբերի անցկացման  

համարֈ Այդ դասաժամերը կարող են օգտագործվել ուսումնական տարվա տարբեր 

ժամանակահատվածներումֈ  

7. Մինչև տասը  տարեկան երեխաների համար դպրոցներում վճարովի հիմունքներով կարող են գործել 

նախապատրաստական դասարաններֈ Առարկաների ընտրությունը կատարվում է ծնողի և  երեխայի 

ցանկությամբ  և (կամ) հաստատության մանկավարժական խորհրդի առաջարկությամբֈ  

 

Աղյուսակ 8 

ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ 

(6-10 տարեկանը  ներառյալ դպրոց  ընդունվող երեխաների համար) 
N Առարկայի 

անվանումը 

Դասաժամերի քանակը 

(շաբաթական) 

Ստուգարք Քննություն 

Դասարաններ 

I II III IV V VI VII   

1. Կերպարվեստի հիմունքներ և նկարչություն 2.0 2.0 2.0     III  

2. Կիրառական արվեստ 2.0 2.0 2.0     III  

3. Ծեփագործություն 2.0 2.0 2.0     III  

4. Գծանկար --- --- --- 3,0 3,0 4,0 4,0 IV, V, VI VII 

5. Գունանկար --- --- --- 3,0 3,0 3,0 3,0 IV, V, VI VII 

6. Կոմպոզիցիա (ստեղծագործական 

թեմատիկ նկարչություն) հաստո-

ցային/կիրառական 

--- --- --- 2/1 2/1 2/1 2/1 IV,V,VI VII 

7. Քանդակ կամ կիրառական արվեստ --- --- --- 2,0 2,0 1,0 1,0 IV,V,VI VII 

8. Արվեստի պատմություն --- --- --- 1.0 1.0 1.0 1.0 V,VI,VII --- 

9. Ընտրովի 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 IV, VII --- 

 Ընդամենը 6.5 6.5 7.0  13.0 13.0 13.0 13.0   

 

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ 
 

1. Աղյուսակի 4, 5, 6, 7, 8-րդ կետերը ներառում են դասաժամերի  այն նվազագույն քանակը, որը 

պարտադիր է VII դասարանի տարեվերջի ստուգարքներին և ավարտական քննություններին մասնակցելու   

համարֈ Դպրոցի  ավարտական  վկայականը  տրվում  է  VII  դասարանի ստուգարքներն ու 

քննությունները հանձնած սովորողներինֈ  

2.  Առարկաների քանակը և դասաժամերի թվաքանակը  ուսումնական պլանում կարող է ընդլայնվել՝  

ելնելով դպրոցի ֆինանսական հնարավորություններիցֈ  

3. Դպրոցի հայեցողությամբ «Կոմպոզիցիա» առարկայի ավարտական քննությունը կարող է կազմակերպվել 

հաստոցային կամ կիրառական ձևերից մեկովֈ 

4. «Ընտրովի» առարկաներն  են՝  հեռանկարչություն,  անատոմիա, ճեպանկար բնորդից, գրաֆիկա, 

համակարգչային գրաֆիկա և այլնֈ «Ընտրովի» առարկայի դասաժամի 0,25-ը դասարաններում նպատակահարմար է 

տրամադրել «Ճեպանկար բնորդից» առարկայինֈ 

5. Խմբային   պարապմունքների  մեկ  խմբում  ներգրավված  սովորողների  թվաքանակը սահմանվում  է 6-12ֈ  

Առանձին դեպքերում՝  փոքր   համակազմ  ունեցող  համայնքային դպրոցներում,այն կարող է բաղկացած լինել մինչև 

հինգ սովորողիցֈ 

6.  Ուսումնական պլանի դասաժամերից բացի նախատեսվում է նաև՝ 

1) ժամեր համադպրոցական միջոցառումների նախապատրաստման համար. 

2) ժամեր  բնորդի վարձատրության  համար՝  ոչ  ավելի  քան յուրաքանչյուր առարկային տրամադրվող 

ժամաքանակի 30 տոկոսը. 

3) մանկավարժական աշխատանքի լրացուցիչ 56  ժամ՝ պլեներային դասերն ըստ խմբերի անցկացման համարֈ 

Այդ դասաժամերը կարող  են  օգտագործվել  ուսումնական տարվա տարբեր ժամանակահատվածներումֈ 

7. Մինչև ութ տարեկան երեխաների համար  դպրոցներում վճարովի  հիմունքներով կարող  են գործել 

նախապատրաստական դասարաններֈ Առարկաների ընտրությունը կատարվում է ծնողի և երեխայի ցանկությամբ և 

(կամ)   հաստատության   մանկավարժական խորհրդի առաջարկությամբֈ 
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                                                                                 Աղյուսակ 9 

 

ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ-ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ 

(10 տարեկան և բարձր տարիքում դպրոց ընդունվող երեխաների համար) 

N 
Առարկայի  

անվանումը 

Դասաժամերի քանակը (շաբաթական) 
Ստուգարք Քննություն 

Դասարաններ 

I II III IV   

1. Գոբելեն 2 3 3 4 II, III IV 

2. Կարպետագործություն 3 3 3 3 II, III IV 

3. Գորգագործություն 2 - 2 2 II, III IV 

4. Մանրանկարչություն 2 2 1 1 II, III IV 

5. Գծանկար 1 1 - - II, III IV 

6. Գունանկար 1 1 1 - II, III IV 

7. Արվեստի պատմություն 1 1 1 1 IV - 

8. Ընտրովի առարկա 1 1 1 1 II, IV - 

Ընդամենը 13 12 12 12   

 

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ 
 

 1. Աղյուսակի 1, 2, 3, 4, 5, 6-րդ կետերը ներառում են դասաժամերի այն նվազագույն քանակը, որը պարտադիր է IV 

դասարանի տարեվերջի ստուգարքներին և ավարտական քննություններին մասնակցելու համար: Դպրոցի 

ավարտական վկայականը տրվում է IV դասարանի ստուգարքներն ու քննությունները հանձնած սովորողներին: 

 2. Առարկաների քանակը և դասաժամերի թվաքանակը ուսումնական պլանում կարող է ընդլայնվել` ելնելով 

դպրոցի ֆինանսական հնարավորություններից: 

 3. «Ընտրովի» առարկաներն են` հեռանկարչություն, անատոմիա, ճեպանկար բնորդից, գրաֆիկա, 

համակարգչային գրաֆիկա և այլն: Այս ցանկը կարող է ընդլայնվել` ըստ անհրաժեշտության: Ընտրովի առարկայի 

դասաժամի 0,25-ը I-IV դասարաններում նպատակահարմար է տրամադրել «ճեպանկար բնորդից» առարկային: 

4. Խմբակային պարապմունքների մեկ խմբում ներգրավված սովորողների թվաքանակը սահմանվում է 6-12: 

Առանձին դեպքերում այն կարող է բաղկացած լինել մինչև հինգ սովորողից: 

5. Ուսումնական պլանի դասաժամերից բացի նախատեսվում են  ժամեր` համադպրոցական միջոցառումների 

նախապատրաստման համար: 

6. Դպրոցներում կարող են գործել մինչև տասը տարեկան երեխաների համար նախապատրաստական 

դասարաններ, որոնց առարկաների ընտրությունը կատարվում է ծնողի և երեխայի ցանկությամբ և (կամ) 

հաստատության մանկավարժական խորհրդի առաջարկությամբ` վճարովի հիմունքներով: 

7. Առարկաների ընտրությունը կատարվում է շրջանավարտի ցանկությամբ և (կամ) հաստատության 

մանկավարժական խորհրդի առաջարկությամբ` վճարովի հիմունքներով: 

 

Աղյուսակ 10 
 

ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՓԱՅՏԻ ՓՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

(10 և բարձր տարիքում դպրոց ընդունվող երեխաների համար) 

N 
Առարկայի 

 անվանումը 

Դասաժամերի քանակը(շաբաթական) 
Ստուգարք Քննություն 

Դասարաններ 

I II III IV   

1. Քանդակագործություն 4 4 5 5 II, III IV 

2. Փայտի փորագրություն 3 3 4 5 II, III IV 

3. Ծեփագործություն 1 1 1 - II, III IV 

4. Գծանկար 3 3 3 3 II, III IV 

5. Անատոմիա 1 2 - - IV - 

6. Ընտրովի առարկա 1 - - - II, IV - 

Ընդամենը 13 13 13 13   

 

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ 
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 1.  Աղյուսակի 1, 2, 3, 4, 5-րդ կետերը ներառում են դասաժամերի այն նվազագույն քանակը, որը պարտադիր է IV 

դասարանի տարեվերջի ստուգարքներին և ավարտական քննություններին մասնակցելու համար: Դպրոցի 

ավարտական վկայականը տրվում է IV դասարանի ստուգարքներն ու քննությունները հանձնած սովորողներին: 

 2. Առարկաների քանակը և դասաժամերի թվաքանակը ուսումնական պլանում կարող է ընդլայնվել` ելնելով 

դպրոցի ֆինանսական հնարավորություններից: 

 3. «Ընտրովի» առարկաներն են` հեռանկարչություն, անատոմիա, ճեպանկար բնորդից, գրաֆիկա, 

համակարգչային գրաֆիկա և այլն: Այս ցանկը կարող է ընդլայնվել` ըստ անհրաժեշտության: Ընտրովի առարկայի 

դասաժամի 0,25-ը I-IV դասարաններում նպատակահարմար է տրամադրել «Ճեպանկար բնորդից» առարկային: 

4. Խմբակային պարապմունքների մեկ խմբում ներգրավված սովորողների թվաքանակը սահմանվում է 6-12: 

Առանձին դեպքերում այն կարող է բաղկացած լինել մինչև հինգ սովորողից: 

5. Ուսումնական պլանի դասաժամերից բացի նախատեսվում են ժամեր` համադպրոցական միջոցառումների 

նախապատրաստման համար: 

6. Դպրոցներում կարող են գործել մինչև տասը տարեկան երեխաների համար նախապատրաստական 

դասարաններ, որոնց առարկաների ընտրությունը կատարվում է ծնողի և երեխայի ցանկությամբ և (կամ) 

հաստատության մանկավարժական խորհրդի առաջարկությամբ` վճարովի հիմունքներով: 

7. Առարկաների ընտրությունը կատարվում է շրջանավարտի ցանկությամբ և (կամ) հաստատության 

մանկավարժական խորհրդի առաջարկությամբ` վճարովի հիմունքներով: 

 

Աղյուսակ 11 

ՀԱԳՈՒՍՏԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆ 

(10 և բարձր տարիքում դպրոց ընդունվող երեխաների համար) 

N 
Առարկայի 

 անվանումը 

Դասաժամերի քանակը(շաբաթական) 
Ստուգարք Քննություն 

Դասարաններ 

I II III IV   

1. Հագուստի մոդելավորում 3 4 4 4 II, III IV 

2. Դիզայն 3 4 4 4 II, III IV 

3. Գծանկար 2 2 2 2 II, III IV 

4. Գունանկար 1 1 1 1 II, III IV 

5. Անատոմիա 1 - - - IV - 

6. Մանրանկարչություն 1 1 1 - II, IV - 

7. Արվեստի պատմություն 1 1 1 1 IV - 

8. Շյուղագործություն 1 - - - IV - 

Ընդամենը 13 13 13 12   

 

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ 
 

1.  Աղյուսակի 1, 2, 3, 4, 5-րդ կետերը ներառում են դասաժամերի այն նվազագույն քանակը, որը պարտադիր է 

չորրորդ դասարանի տարեվերջի ստուգարքներին և ավարտական քննություններին մասնակցելու համար: Դպրոցի 

ավարտական վկայականը տրվում է IV դասարանի ստուգարքներն ու քննությունները հանձնած սովորողներին: 

2. Առարկաների քանակը և դասաժամերի թվաքանակը ուսումնական պլանում կարող է ընդլայնվել` ելնելով 

դպրոցի ֆինանսական հնարավորություններից: 

3. «Ընտրովի» առարկաներն են` հեռանկարչություն, անատոմիա, ճեպանկար բնորդից, գրաֆիկա, 

համակարգչային գրաֆիկա և այլն: Այս ցանկը կարող է ընդլայնվել` ըստ անհրաժեշտության: Ընտրովի առարկայի 

դասաժամի 0,25-ը I-IV դասարաններում նպատակահարմար է տրամադրել «Ճեպանկար բնորդից» առարկային: 

4. Խմբակային պարապմունքների մեկ խմբում ներգրավված սովորողների թվաքանակը սահմանվում է 6-12: 

Առանձին դեպքերում այն կարող է բաղկացած լինել մինչև հինգ սովորողից: 

 

Աղյուսակ 12 

ՊԱՐԱՐՎԵՍՏ 

(9 տարեկան և բարձր տարիքում դպրոց ընդունվող երեխաների համար) 
N Առարկայի 

անվանումը 

Դասաժամերի քանակը 

(շաբաթական) 

Ստուգարք Քննություն 

Դասարաններ 

I II III IV V 

1. Դասական պար 3.0 4.5 4.5 4.5 4.5 II, III,IV V 

2. Հայկական պար --- 3.0 3.0 3.0 3.0 III, IV V 
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3. Ժամանակակից պարահանդեսային պար --- --- 1.5 1.5 1.5 III, IV V 

4. Պատմակենցաղային պար --- 1.5 --- --- --- II --- 

5. Ժողովուրդներին բնորոշ բեմական պար --- --- 1.5 1.5 1.5 III, IV V 

6. Ռիթմիկա 1.0 1.0 --- --- --- II --- 

7. Մարմնամարզություն (պարեր) 1.0 --- --- --- --- --- --- 

8. Երաժշտական գրագիտություն և 

ունկնդրում 

1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 V --- 

9. Արվեստի պատմություն --- 1.0 1.0 1.0 1.0 V --- 

10. Բեմական փորձառություն (պրակտիկա) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 --- --- 

 Ընդամենը 6.5 12.0 12.5 12.5 12.5   

 

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ 
 

1. Աղյուսակի 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10-րդ կետերը ներառում են դասաժամերի այն նվազագույն քանակը, որը 

պարտադիր է V դասարանի տարեվերջի ավարտական ստուգարքներին և քննություններին մասնակցելու   

համարֈ  Դպրոցի  ավարտական  վկայականը տրվում  է  V դասարանի ստուգարքներն ու քննությունները 

հանձնած սովորողներինֈ  

  2. Բոլոր առարկաները  նախատեսվում է ուսուցանել խմբային պարապմունքների  եղանակով, 

բացառությամբ  սույն   ուսումնական  պլանի  աղյուսակ   12-ի   10-րդ   կետի՝   «Բեմական 

փորձառություն» առարկայի, որն անհատական պարապմունք է  և պլանավորված է յուրաքանչյուր 

սովորողի  հաշվարկովֈ «Բեմական փորձառություն» առարկայի դասաժամերի ընդհանուր քանակի   

բաշխման  իրավունքը  տրվում  է արվեստի  կամ  պարարվեստի  դպրոցների տնօրենությանըֈ  

  3. Առարկաների քանակը  և դասաժամերի   թվաքանակը   ուսումնական  պլանում կարող է 

ընդլայնվել՝ ելնելով դպրոցի ֆինանսական հնարավորություններիցֈ  

4. «Դասական  պար»,  «Հայկական  պար»,  «Ժամանակակից   պարահանդեսային պար», 

«Պատմակենցաղային պար», «Ժողովուրդներին   բնորոշ  բեմական  պար»  առարկաների  

պարապմունքների մեկ խմբում ներգրավված սովորողների թվաքանակը սահմանվում է 8-12, իսկ 

«Ռիթմիկա և  պար», «Մարմնամարզություն (պարտեր)» «Երաժշտության  գրագիտություն  և ունկնդրում» և 

«Արվեստի պատմություն» առարկաների խմբերում՝ 10-16ֈ  Առանձին  դեպքերում առարկաների   

ուսուցումը կարող է  իրականացվել  առանձնացված՝ տղաների  և  աղջիկների խմբերով (տղաների խմբում 

թվաքանակը թույլատրելի է՝ սկսած  չորսից)ֈ 

  5. Ուսումնական  պլանի  դասաժամերից  բացի՝  անհրաժեշտ  է  մանկավարժական աշխատանքի  

ժամեր նախատեսել նախաելույթային   փորձերի և միջոցառումների նախապատրաստման համարֈ 

  6.  Ուսումնական   պլանի   կատարման   նպատակով  անհրաժեշտ   է  նախատեսել նվագակցության  

ժամեր. 

  1) սույն ուսումնական պլանի աղյուսակ 12-ի 1-6-րդ կետերի  առարկաների՝  խմբային  և «Բեմական  

փորձառություն»   առարկայի  անհատական  պարապմունքների  շաբաթական դասաժամերին հավասար. 

2) նախաելույթային միացյալ պարապմունքների համարֈ 

7. Հնգամյա  կրթության   դեպքում՝  III, IV, V դասարաներում խմբի համալրման դեպքում «Հայկական  

պար»  և «Ժամանակակից  պարահանդեսային պար» առարկաների շաբաթական դասաժամերի   

գումարային  քանակը՝  4,5 ժամ, դպրոցի մանկավարժական խորհրդի թույլտվությամբ կարող  է  

տրամադրվել  այդ  առարկաներից  որևէ  մեկի  ուսուցմանը՝  ըստ սովորողների  նախասիրության   

(համապատասխանաբար մյուսը  բացառելով  ուսումնական պլանից): 

8. Դպրոցի ֆինանսական  հնարավորությունից  ելնելով և հիմնադրի կողմից  հաստատված ուսման 

վարձի լրավճարով կարող է պլանավորվել յուրաքանչյուր աշակերտին շաբաթական 0,5-1,5 ժամ  

«Ընտրովի»   առարկաֈ  «Ընտրովի» առարկաներն  են՝ երաժշտական  գործիք, մեներգեցողություն, ստեպ , 

դերասանի վարպետություն և այլնֈ 

9. Մինչև  ինը տարեկան  երեխաների  համար դպրոցներում վճարովի հիմունքներով կարող են գործել 

նախապատրաստական դասարաններֈ Առարկաների ընտրությունը կատարվում է ծնողի և երեխայի  

ցանկությամբ   և(կամ) հաստատության մանկավարժական խորհրդի առաջարկությամբֈ  
 

Աղյուսակ 13 
 

ՊԱՐԱՐՎԵՍՏ 

(6-9 տարեկանը ներառյալ դպրոց  ընդունվող երեխաների համար) 
N Առարկայի 

անվանումը 

Դասաժամերի քանակը 

(շաբաթական) 

Ստու-

գարք 

Քննու-

թյուն 

Դասարաններ 

I II III IV V VI VII   

1. Դասական պար --- --- 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 III, IV, V, VI VII 
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2. Հայկական պար --- --- 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 III, IV, V ,VI VII 

3. Ժամանակակից պարահանդեսային պար --- --- --- --- 1.5 1.5 1.5 V, VI VII 

4. Պատմակենցաղային պար --- --- 1.5 1.5    III, IV --- 

5. Ժողովուրդներին բնորոշ բեմական պար --- --- --- 1.5 1.5 1.5 1.5 IV, V, VI VII 

6. Ռիթմիկա և պար 4.0 4.0 --- --- --- --- --- II --- 

7. Մարմնամարզություն 1.0 1.0 --- --- --- --- --- II --- 

8. Երաժշտության գրագիտություն և ունկնդրում 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 VI --- 

9. Արվեստի պատմություն --- --- --- 1.0 1.0 1.0 1.0 V, VI, VII --- 

10. Բեմական փորձառություն (պրակտիկա) --- 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 --- --- 

 Ընդամենը 6.0 6.5 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5   

 

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ 
 

1. Աղյուսակի 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10-րդ կետերը ներառում են դասաժամերի  այն նվազագույն քանակը, որը 

պարտադիր  է  VII  դասարանի  տարեվերջի ավարտական ստուգարքներին  և քննություններին  

մասնակցելու   համարֈ  Դպրոցի ավարտական  վկայականը տրվում  է  VII դասարանի ստուգարքները և 

քննությունները հանձնած սովորողներինֈ  

2. Բոլոր առարկաները նախատեսվում է ուսուցանել խմբային պարապմունքների եղանակով, 

բացառությամբ սույն ուսումնական պլանի   աղյուսակ  13-ի  10-րդ  կետի՝ «Բեմական փորձառություն» 

առարկայի,  որն անհատական պարապմունք է  և պլանավորված է յուրաքանչյուր սովորողի  հաշվարկովֈ   

«Բեմական  փորձառություն» առարկայի  դասաժամերի  ընդհանուր քանակի   բաշխման  իրավունքը  

տրվում  է  արվեստի  կամ  պարարվեստի  դպրոցների տնօրենությանըֈ  

3. Առարկաների քանակը և դասաժամերի  թվաքանակը   ուսումնական  պլանում կարող է ընդլայնվել՝  

ելնելով դպրոցի ֆինանսական հնարավորություններիցֈ  

4. «Դասական պար», «Հայկական  պար», «Ժամանակակից  պարահանդեսային  պար», 

«Պատմակենցաղային  պար»,  «Ժողովուրդներին  բնորոշ բեմական   պար»  առարկաների 

պարապմունքների մեկ խմբում ներգրավված սովորողների թվաքանակը սահմանվում է 8-12, իսկ 

«Ռիթմիկա և  պար», «Մարմնամարզություն (պարտեր)», «Երաժշտության  գրագիտություն  և ունկնդրում» 

և «Արվեստի պատմություն» առարկաների խմբերում՝ 10-16ֈ  Առանձին դեպքերում առարկաների  

ուսուցումը   կարող է  իրականացվել  առանձնացված՝ տղաների և աղջիկների խմբերով (տղաների խմբում 

թվաքանակը թույլատրելի է՝ սկսած  չորսից)ֈ 

5. Ուսումնական  պլանի  դասաժամերից    բացի՝ անհրաժեշտ  է  մանկավարժական աշխատանքի  

ժամեր նախատեսել նախաելույթային  փորձերի և միջոցառումների նախապատրաստման համարֈ 

6.  Ուսումնական   պլանի   կատարման   նպատակով  անհրաժեշտ   է  նախատեսել նվագակցության  

ժամեր. 

1) սույն ուսումնական պլանի աղյուսակ 13-ի թիվ 1-6-րդ կետերի առարկաների՝ խմբակային և 

«Բեմական  փորձառություն»  առարկայի  անհատական  պարապմունքների շաբաթական դասաժամերին  

համահավասար. 

2) նախաելույթային միացյալ պարապմունքների համարֈ 

7. Յոթամյա   կրթության  դեպքում՝ V, VI, VII  դասարաններում խմբի  համալրման դեպքում «Հայկական 

պար» և «Ժամանակակից պարահանդեսային պար»  առարկաների շաբաթական դասաժամերի   

գումարային   քանակը՝   4,5   ժամ, դպրոցի մանկավարժական խորհրդի թույլտվությամբ կարող  է 

տրամադրվել  այդ  առարկաներից որևէ  մեկի  ուսուցմանը՝ ըստ սովորողների  նախասիրության  

(համապատասխանաբար  մյուսը  բացառելով ուսումնական պլանից): 

8. Դպրոցի ֆինանսական հնարավորություններից  ելնելով և  հիմնադրի կողմից հաստատված ուսման 

վարձի լրավճարով կարող է պլանավորվել յուրաքանչյուր սովորողին շաբաթական 0,5-1,5 ժամ  

«Ընտրովի» առարկաֈ  «Ընտրովի»  առարկայի   ցանկը՝  երաժշտական   գործիք, մեներգեցողություն, 

ստեպ, դերասանի վարպետություն և այլնֈ 

9. Մինչև յոթ տարեկան երեխաների  համար դպրոցներում վճարովի հիմունքներով կարող են գործել 

նախապատրաստական դասարաններֈ Առարկաների ընտրությունը կատարվում է ծնողի և երեխայի  

ցանկությամբ   և(կամ)   հաստատության մանկավարժական խորհրդի առաջարկությամբֈ  

 

Աղյուսակ 14 

ԹԱՏԵՐԱՐՎԵՍՏ 

(9 տարեկան և բարձր տարիքում դպրոց ընդունվող երեխաների համար) 
N Առարկայի 

անվանումը 

Դասաժամերի քանակը 

(շաբաթական) 

Ստուգարք Քննություն 

Դասարաններ 

I II III IV V 
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1. Դերասանի  վարպետություն 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 II, III, IV V 

2. Բեմական խոսք 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 II, III ,IV V 

3. Բեմական շարժում --- 1.0 1.0 1.0 1.0 --- --- 

4. Արվեստի պատմություն --- 1.0 1.0 1.0 1.0 III, V --- 

5. Պար --- 1.0 1.0 1.0 1.0 III, V --- 

6. Ռիթմիկա 1.0 --- --- --- --- --- --- 

7. Երաժշտական գրականություն և 

ունկնդրում 

1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 V --- 

8. Բեմական փորձառություն (պրակտիկա) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 --- --- 

9. Ընտրովի 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 III ,V --- 

 Ընդամենը 6.5 8.0 8.0 8.5 8.5   

 

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ 
 

1. Աղյուսակի 1, 2, 3, 4-րդ կետերը ներառում են դասաժամերի այն նվազագույն քանակը, որը 

պարտադիր է V  դասարանի տարեվերջի ավարտական ստուգարքներին և քննություններին մասնակցելու 

համարֈ Դպրոցի  ավարտական  վկայականը  տրվում  է  V  դասարանի ստուգարքները և քննությունները 

հանձնած սովորողներինֈ  

2. Բոլոր առարկաները նախատեսվում է ուսուցանել խմբային պարապմունքների եղանակով, 

բացառությամբ  սույն ուսումնական  պլանի   աղյուսակ  14-ի  8-րդ  կետի՝  «Բեմական փորձառություն» 

առարկայի, որն անհատական պարապմունք  է և պլանավորված է յուրաքանչյուր սովորողի  հաշվարկովֈ  

«Բեմական  փորձառություն»  առարկայի  դասաժամերի  ընդհանուր քանակի բաշխման իրավունքը 

տրվում է արվեստի դպրոցների տնօրենությանըֈ  

3. «Ընտրովի»  առարկաներն են՝ երաժշտական  գործիք,  երգեցողություն, գեղարվեստական խոսքը, 

տիկնիկային թատրոն, պար և այլնֈ 

4. Խմբային պարապմունքների  խմբերի  սովորողների  թվաքանակը սահմանվում է 6-12 սովորող, 

«Բեմական խոսք» առարկայի համար՝ մինչև հինգ սովորողֈ 

5. «Բեմական փորձառություն (պրակտիկա)» առարկայով նախատեսված մանկավարժական  

աշխատանքի ժամերը պլանավորվում են մեկ սովորողի համար շաբաթական 0,5 դասաժամի չափովֈ 

Դպրոցների տնօրենությանը տրվում է այդ դասաժամերի ընդհանուր քանակը բաշխելու իրավունքըֈ 

6. Ուսումնական պլանի դասաժամերից բացի նախատեսվում է նաև՝ 

1) փորձաժամեր համադպրոցական միջոցառումների նախապատրաստման համար. 

2) նվագակցողի հաստիք   ընտրովի առարկաների  (բացի դաշնամուր, ակորդեոն, տավիղ, կիթառ  

գործիքների) համարֈ 

7. Մինչև ինը տարեկան երեխաների համար  դպրոցներում վճարովի  հիմունքներով կարող են գործել 

նախապատրաստական դասարաններֈ Առարկաների ընտրությունը կատարվում է ծնողի և  երեխայի  

ցանկությամբ   և(կամ) հաստատության մանկավարժական խորհրդի առաջարկությամբֈ  

 

Աղյուսակ 15 
 

ԹԱՏԵՐԱՐՎԵՍՏ 

(6-9 տարեկանը  ներառյալ դպրոց  ընդունվող երեխաների համար) 
N Առարկայի 

անվանումը 

Դասաժամերի քանակը (շաբաթական) Ստուգարք Քննու

թյուն Դասարաններ 

I II III IV V VI VII   

1. Դերասանի վարպետություն 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 II ,III, V, VI IV, VII 

2. Բեմական խոսք 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 II, III, V, VI IV, VII 

3. Բեմական շարժում --- --- --- 1.0 1.0 1.0 1.0 --- --- 

4. Արվեստի պատմություն --- --- --- 1.0 1.0 1.0 1.0 V, VII --- 

5. Պար --- --- 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 IV, VII  

6. Ռիթմիկա 1.0 1.0 --- --- --- --- --- IV, VII --- 

7. Երաժշտության գրագիտություն և ունկնդրում --- --- 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 --- --- 

8. Բեմական փորձառություն (պրակտիկա) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 --- --- 

9. Ընտրովի 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 IV, VII  

 Ընդամենը 5.0 5.5 6.0 7.5 7.5 8.5 8.5   

 

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ 
 

1. Աղյուսակի 1, 2, 3, 4-րդ կետերը ներառում են դասաժամերի այն նվազագույն քանակը, որը 

պարտադիր է VII դասարանի տարեվերջի ավարտական ստուգարքներին և քննություններին մասնակցելու  
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համարֈ  Դպրոցի  ավարտական  վկայականը  տրվում  է  VII   դասարանի ստուգարքները և 

քննությունները հանձնած սովորողներինֈ  

2. Բոլոր առարկաները նախատեսվում է ուսուցանել խմբային պարապմունքների եղանակով, 

բացառությամբ սույն ուսումնական պլանի   աղյուսակ   15-ի   8-րդ  կետի՝   «Բեմական փորձառություն» 

առարկայի, որն անհատական պարապմունք  է և պլանավորված է յուրաքանչյուր սովորողի  հաշվարկովֈ 

«Բեմական  փորձառություն» առարկայի  դասաժամերի  ընդհանուր քանակի բաշխման իրավունքը տրվում 

է արվեստի դպրոցների տնօրենությանըֈ  

3. Առարկաների քանակը և դասաժամերի թվաքանակը ուսումնական պլանում   կարող է ընդլայնվել՝  

ելնելով դպրոցի ֆինանսական հնարավորություններիցֈ  

4. «Ընտրովի»  առարկաներն են՝ երաժշտական գործիք,  երգեցողություն,  գեղարվեստական խոսք, 

տիկնիկային թատրոն, պար և այլնֈ 

5. Խմբային պարապմունքների խմբերի սովորողների թվաքանակը  սահմանվում  է 6-12 աշակերտ  

«Բեմական խոսք» առարկայի համար՝ մինչև հինգ սովորողֈ 

6. «Բեմական փորձառություն (պրակտիկա)» առարկայով նախատեսված մանկավարժական  

աշխատանքի ժամերը պլանավորվում  են մեկ սովորողի համար շաբաթական  0,5  դասաժամի չափովֈ 

Դպրոցների տնօրենությանը տրվում է այդ դասաժամերի ընդհանուր քանակը բաշխելու իրավունքըֈ 

7. Ուսումնական պլանի դասաժամերից բացի նախատեսվում է նաև՝ 

1) փորձաժամեր համադպրոցական միջոցառումների նախապատրաստման համար. 

2) նվագակցողի հաստիք   ընտրովի առարկաների  (բացի դաշնամուր, ակորդեոն, տավիղ, կիթառ  

գործիքների) համարֈ 

8. Մինչև յոթ տարեկան երեխաների համար դպրոցներում վճարովի հիմունքներով կարող են գործել 

նախապատրաստական դասարաններֈ Առարկաների ընտրությունը կատարվում է ծնողի և երեխայի 

ցանկությամբ   և(կամ)   հաստատության մանկավարժական խորհրդի առաջարկությամբֈ  

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ  

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ՂԵԿԱՎԱՐ                                            Է.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
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Գրանցված է            

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարության կողմից 

2016 թվականի սեպտեմբերի 9-ին  

Պետական գրանցման համարը 1101674 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

Հ ՐԱՄԱՆ 

«05» սեպտեմբերի 2016թ.                                                              N 446-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 26-Ի N 47-Ա  

ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Քաղաքաշինության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 10¹-ին և «Իրավական 

ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածներին 

համապատասխան և հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 

թվականի նոյեմբերի 29-ի N 499 որոշումը.  
 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ` 
 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության 2006 թվականի 

մայիսի 26-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության բնագավառի 

նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի ցանկը հաստատելու մասին» N 47-Ա հրամանում կատարել 

հետևյալ լրացումը`  

«ՀՀՇՆ IV-12.04.01-2010 ՕՊՏԻԿԱՄԱԼՈՒԽԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳԾԵՐԻ ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ 

ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ. ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐ»: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության աշխատակազմի 

անձնակազմի կառավարման և վարչատնտեսական բաժնի պետին` սույն հրամանը սահմանված կարգով 

ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն` 

պետական գրանցման: 

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ 

օրը: 

                                                                           

                                                                                  

 

 

             Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 
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ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Ð²Üð²ÚÆÜ 

Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÀ ºì îÜîºê²Î²Ü Øðò²ÎòàôÂÚàôÜÀ  

Î²ð¶²ìàðàÔ äºî²Î²Ü Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàì 

 

à ð à Þ àô Ø 

§9¦ ë»åï»Ùµ»ñÇ 2016Ã.                                                                N 34² 

ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï 

 

§²ðØÆÜÎà-ÜÎ¦ ê²ÐØ²Ü²ö²Î ä²î²êÊ²Ü²îìàôÂÚ²Ø´  

ÀÜÎºðàôÂÚ²Ü ´²ÄÜºØ²êÀ úî²ðºÈàôÜ Ð²Ø²Ò²ÚÜàôÂÚàôÜ  

î²Èàô ºì 2003 Âì²Î²ÜÆ ú¶àêîàêÆ 28-Æ îöÌ-001 ÈÆòºÜ¼Æ²Ü  

àôÄÀ Îàðòð²Ì Ö²Ü²âºÈàô Ø²êÆÜ 

 

 

§¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 14-ñ¹ 

Ñá¹í³ÍÇÝ, §ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 37-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ 

Ù³ëÇ 7-ñ¹ Ï»ïÇÝ ¨ §Æñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ     73-ñ¹ 

Ñá¹í³ÍÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¿ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ 

Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý 2016 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇ 30-Ç ÃÇí 2-1/604 ¨ §²ñÙÇÝÏá-ÜÎ¦ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï 

å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùµ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý 2016 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇ 15-Ç ÃÇí 406 ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁª È»éÝ³ÛÇÝ 

Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ 

å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ á ñ á ß áõ Ù  ¿.  

1. Ð³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝ ï³É §²ñÙÇÝÏá-ÜÎ¦ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùµ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý 

µ³ÅÝ»Ù³ëÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ §Ô³ñ³µ³Õ î»É»ÏáÙ¦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ ûï³ñ»ÉáõÝ: 

2. àõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»É È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

»ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý 2003 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇ 28-Ç 

§Ð»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñáí ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý 

Ù³ëÇÝ¦ N 151 Ññ³Ù³Ýáí ïñ³Ù³¹ñí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÷áË³ÝóÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý îöÌ-001 

ÉÇó»Ý½Ç³Ý:  

3.  êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý å³ÑÇó: 

 

 

 

 

 

 

 

Ü²Ê²¶²Ð                                                                                                    Ð. Ô²Ðð²Ø²ÜÚ²Ü 
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ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Ð²Üð²ÚÆÜ 

Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÀ ºì îÜîºê²Î²Ü Øðò²ÎòàôÂÚàôÜÀ  

Î²ð¶²ìàðàÔ äºî²Î²Ü Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàì 

 

à ð à Þ àô Ø 

§16¦ ë»åï»Ùµ»ñÇ 2016Ã.                                                                N 38² 

ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï 

 
§Ð²Ú²êî²ÜÚ²Úò ²è²øºÈ²Î²Ü êàôð´ ºÎºÔºòàô ÂºØ¦ ÎðàÜ²Î²Ü  

Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚ²ÜÀ  ÈºèÜ²ÚÆÜ Ô²ð²´²ÔÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü  

î²ð²ÌøàôØ Ðà¶ºìàð-ØÞ²ÎàôÂ²ÚÆÜ àôÔÔì²ÌàôÂÚ²Ü  

è²¸ÆàÐ²Ôàð¸àôØÜºðÆ ºÂºð²ÚÆÜ Ðºè²ðÒ²ÎØ²Ü  

(ìºð²Ðºè²ðÒ²ÎØ²Ü) ÈÆòºÜ¼Æ² îð²Ø²¸ðºÈàô Ø²êÆÜ 

 

§ÈÇó»Ý½³íáñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 8-ñ¹  Ñá¹í³ÍÇÝ, 

§Ð»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý ¨ é³¹ÇáÛÇ Ù³ëÇÝ¦ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 10-ñ¹, 37-ñ¹, 44-

ñ¹ ¨ 45-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ 2007 Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 27-Ç 

§Ð»éáõëï³é³¹ÇáÑ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇ Ñ»é³ñÓ³ÏÙ³Ý ÉÇó»Ý½³íáñÙ³Ý ÙñóáõÛÃÇ Ï³ñ·Á Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ N14Ü 

áñáßÙ³ÝÁ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýª È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ 

ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ  á ñ á ß áõ Ù   ¿. 

1. §Ð³Û³ëï³ÝÛ³Ûó ²é³ù»É³Ï³Ý êáõñµ ºÏ»Õ»óáõ ²ñó³ËÇ Ã»Ù¦ ÏñáÝ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ 

ïñ³Ù³¹ñ»É È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ Ñá·¨áñ-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ý 

é³¹ÇáÑ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇ »Ã»ñ³ÛÇÝ Ñ»é³ñÓ³ÏÙ³Ý (í»ñ³Ñ»é³ñÓ³ÏÙ³Ý) ÉÇó»Ý½Ç³` 7 ï³ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý 

Å³ÙÏ»ïáí£ 

2. êáõÛÝ áñáßáõÙÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý å³ÑÇó: 

 

 

 

 

 

Ü²Ê²¶²Ð                                                                                                      Ð. Ô²Ðð²Ø²ÜÚ²Ü 
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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 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«19» օգոստոսի  2016թ.                              N 177-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 
 

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՄԱՐԻԱ ՎԱԼԵՐԻԻ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆԻՆ 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 անհատ ձեռնարկատեր Մարիա Ղուկասյանի 

դիմումը 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ   ԵՄ` 
 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել 2012 թվականի սեպտեմբերի 3-ին «Ընտանեկան ստոմատոլոգիական» 

գործունեության համար անհատ ձեռնարկատեր Մարիա Ղուկասյանին տրված թիվ Ա-XX-000198 

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 Մարիա Ղուկասյանի 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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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 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«23» օգոստոսի  2016թ.                              N 178-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՎԱՐԴԱՆ ՍԱՄՎԵԼԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻՆ  

ՕՐԹՈԴՈՆՏԻԿ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ  

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ  

ԼԻՑԵՆԶԻԱ  ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ 
 
 

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 8-րդ, 9-

րդ, 20-րդ, 21-րդ, 22-րդ, 26-րդ, 28-րդ հոդվածների, 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 3-րդ բաժնի 3-րդ 

կետի պահանջներով. 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ    ԵՄ 

 

1. Անհատ ձեռնարկատեր Վարդան Սամվելի Կարապետյանին (հասցե` Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետություն քաղաք Ստեփանակերտ Գր.Լուսավորչի 33/2) հայտը բավարարել և տրամադրել 

«Օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիական և ընտանեկան ստոմատոլոգիական» գործունեություն 

իրականացնելու համար լիցենզիա: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի 

իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել տրված լիցենզիայի  մասին  տեղեկության գրանցումը  համապատասխան 

գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը գերատեսչական նորմատիվ ակտերը 

հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

 

 

                                                                                               Կ.Ե.ԱԹԱՅԱՆ 
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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 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«08» սեպտեմբերի 2016թ.                                      N 185-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ՌՈՒՄԵԼԼԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻՆ 

 ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԻ  

ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 33-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասը և Ռումելլա Հարությունյանի 2016 թվականի օգոստոսի 23-ի գրությունը 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  ԵՄ 

 

1. Անհատ ձեռնարկատեր Ռումելլա Հարությունյանի (2015 թվականի ապրիլի 13-ին տրված N Կ-XX-

000279 լիցենզիա) դեղատնային գործունեության իրականացման վայրը ԼՂՀ քաղաք Ստեփանակերտ 

Շահինյան 1 հասցեից վերափոխել ԼՂՀ ք.Ստեփանակերտ Ա.Հեքիմյան 12/60 հասցեի: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի 

իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչին`  

1) ապահովել լիցենզիայի գործունեության իրականացման վայրի վերաբերյալ կատարված 

փոփոխության մասին տեղեկության գրանցումը համապատասխան գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը գերատեսչական նորմատիվ ակտերը 

հրապարակող մարմնին: 

 

 

 

 

Կ.Ե.ԱԹԱՅԱՆ 
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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 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

«13» սեպտեմբերի 2016թ.                              N 189-Ա 

ք.Ստեփանակերտ 

 

«ԴԵՆՏԱԼ-ՖԱՐՄ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ  

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԼԻՑԵՆԶԻԱ   

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 8-րդ, 9-

րդ, 20-րդ, 21-րդ, 22-րդ, 26-րդ, 28-րդ հոդվածների, 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 3-րդ բաժնի 3-րդ 

կետի պահանջներով. 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  ԵՄ 

 

1. «ԴԵՆՏԱԼ-ՖԱՐՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը (հասցե` Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետություն Քաշաթաղի շրջան ք.Բերձոր Խաղաղության 1գ) հայտը բավարարել և 

տրամադրել «Ընտանեկան ստոմատոլոգիական» գործունեություն իրականացնելու համար լիցենզիա: 

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի 

իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ Լ.Հովհաննիսյանին`  

1) ապահովել տրված լիցենզիայի  մասին  տեղեկության գրանցումը  համապատասխան 

գրանցամատյանում. 

2) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը գերատեսչական նորմատիվ ակտերը 

հրապարակող մարմնին և հայտատուին: 

 

 

 

 

 

Կ.Ե.ԱԹԱՅԱՆ 
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ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՕԳՈՍՏՈՍ  

ԱՄՍՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ, ԴԱԴԱՐԵՑՎԱԾ ԵՎ ԿԱՍԵՑՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

                                                                                                                                                                                                                                                      05.09.2016թ. 

հ/հ 
Լիցենզավորված անձի անվանումը կամ անունը, 

ազգանունը 

Լիցենզիայի Գործունեության Լիցենզիայի 

գործողության 

ժամկետը 

Ծանոթություն 
համարը 

տրման 

ամսաթիվը 
տեսակը 

իրականաց-

ման վայրը 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ 

1 
 Ռուբեն Զաքարյան Ռուբենի                  

(Ֆիզիկական անձ) 
ՏԾN00503 09.08.2016թ. 

Մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպում 

ԼՂՀ անժամկետ 

 2 ԱՁ Վարդան Գևորգյան ՏԾN00504 09.08.2016թ. ԼՂՀ անժամկետ 

3 ԱՁ Ռոբերտ Խաչատրյան ՏԾN00505 09.08.2016թ. ԼՂՀ անժամկետ 

ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ 

1 ԱՁ Ռոբերտ Խաչատրյան ՏԾN00287 19.04.2013թ. 
Մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպում 

ԼՂՀ անժամկետ 
դադարեցվել է 

11.08.2016թ. 2 
Արսեն Բորիսի Հարությունյան (Ֆիզիկական 

անձ) 
ՏԾN00457 29.01.2016թ. ԼՂՀ անժամկետ 

ԿԱՍԵՑՈՒՄ 

1 

 
ԱՁ Սերգեյ Ասրյան ՏԾN00226 13.08.2012թ. 

Մեկ  մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպում 

ԼՂՀ անժամկետ 
կասեցվել է  

14.08.2016թ. 

2 

 
ԱՁ Վալերի Ավանեսյան ՏԾN00227 16.08.2012թ. ԼՂՀ անժամկետ 

կասեցվել է  

17.08.2016թ. 
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Ò¨ N 1 

î º Ô º Î àô Â Ú àô Ü Ü º ð 

2016 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇë ³Ùëí³ Ñ³Ù³ñ 

 

ÈÔÐ ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ 

NN 

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó /³ÝáõÝ, 
³½·³ÝáõÝ/, µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ 

Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó 

/³Ýí³ÝáõÙÁ/, ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ 

ÐìÐÐ 
ÈÇó»Ý½. 

Ñ³Ù³ñ 

LÇó»Ý½. 

ï³Éáõ 
³Ùë³Ã. 

¶áñÍáÕáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ 

¶áñÍáõÝ. 

Çñ³Ï³Ý. 
í³ÛñÁ 

¶áñÍáÕ. 

Å³ÙÏ»ïÁ 

ä»ï³Ï³Ý 

ïáõñùÇ 

³é³çÇÝ 
í×³ñÙ³Ý 

³Ùë³ÃÇíÁ 

Ì³ÝáÃ. 

1 
 

§²ìÚàôÜ¦ êäÀ                                                 
ù. êï»÷. ¶. ÜÅ¹»Ñ, ïáõÝ 24 

90038745 ÞÆ-941 29.07.2016 
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª 

µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 
ÈÔÐ 

ï³ñ³ÍùáõÙ 
²ÝÅ³ÙÏ»ï 26.07.2016 

 

2 
§Î²äÆî²È  êîðàÚ¦ êäÀ                                                 

ù. êï»÷. ì. ê³ñáÛ³Ý 43/1 
90038753 ÞÆ-942 29.07.2016 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª 

µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

ÈÔÐ 

ï³ñ³ÍùáõÙ 
²ÝÅ³ÙÏ»ï 27.07.2016 

 

 

Ò¨ N 2 

î º Ô º Î àô Â Ú àô Ü Ü º ð 

2016 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇë ³Ùëí³ Ñ³Ù³ñ 

ÈÔÐ ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ 

NN 

ÈÇó»Ý½³íáñí³Í, ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ, ³ñïáÝ³·Çñ 

áõÝ»óáÕ ³ÝÓÇ 
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Ç
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³
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³
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Á
 

ÈÇó»Ý½³íáñí³Í 

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ 

ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ 

í»ñ³Ó¨³-
Ï»ñåáõÙ 

È
Ç
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»
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½
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³

ÛÇ
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í
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) 

ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ, ÃáõÛÉï-

íáõÃÛ³Ý ³ñïáÝ³·ñÇ 
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ï³ë»óáõÙ 
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²Ýí³ÝáõÙÁ ÐìÐÐ 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1 
§²ßáï Ü³ëÇµÛ³Ý¦  ²Ò                                   

ù. êï»÷. Ð»ùÇÙÛ³ÝÇ 2·/17 
90424095 

ÞÆ-

559 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É 

áÉáñïÇª  µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý    
18.07.2016 

 
  

2 
§ Øà¸ºèÜ¦ ö´À                                                  

ù. êï»÷., ê.¸³íÇÃ 54/52 
90004522 

àîÐ-
741 

àñ³ÏÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ, Áëï Ñ»ï¨Û³É 
áÉáñïÇ`  µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

      07.07.2016     

3 
§Ü³ñÇÝ» ¨ ¶»Õ³ÝÇ¦ êäÀ 

ù.êï»÷., ì.Ø³ÙÇÏáÝÛ³Ý 29/14 
90010351 

ÞÆ-

873 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É 

áÉáñïÇª  µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý       
10.07.2016 
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4 
§²ðÎ²¸ÆÚ-93¦ êäÀ                                                  

ù. êï»÷., Ø³ñïáõÝÇ ÷áÕáó 77 
90017281 

ÞÆ-

895 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É 

áÉáñïÇª  µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý       
  19.07.2016 

  

5 
§Ê²âºÜ¦ ö´À                                                

ù. êï»÷. ². ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ 1 
90003261 

ÞÆ-
205 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É 
áÉáñïÇª  µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý       

  28.07.2016 
  

6 
ÞÆ-

655 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É 

áÉáñïÇª ÑÇ¹ñáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý       
  17.05.2016 

  

7 
§ÐÆ¸ðà-¾ÜºðæÆ¦ êäÀ  ù. 

êï»÷. ¶³·³ñÇÝÇ 15/3 

 

90033235 

ÞÆ-
859 

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

  19.07.2016 
  

8 
øöØ-

893 

ø³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ,  Áëï  

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª    ¿Ý»ñ·»ïÇÏ       
  19.07.2016 

  

9 
§¸íÇÝ¦ êäÀ                                                       

ù. Ø³ñï³Ï»ñï, 

÷áÕ. ú½³ÝÛ³Ý 14 

90140708 
ÞÆ-

038 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É 

áÉáñïÇª  µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 
      

  14.06.2016 

  

10 
§ÎàÜî²Îî¦ êäÀ                                             

ù. êï»÷. Ð. Ð³ÏáµÛ³Ý 25 
90010876 

ÞÆ-
885 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É 
áÉáñïÇª  µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý       

  12.08.2016 
  

 

11 

§¸³íÇÃ ¶³µñÇ»ÉÛ³Ý¦ ²Ò ÈÔÐ, ù. 

²ëÏ»ñ³Ý, Þ³ÑáõÙÛ³ÝÇ ÷áÕ. տ. 77 
90752496 

ÞÆ-

903 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É 

áÉáñïÇª  ¿Ý»ñ·»ïÇÏ 

   

  

18.07.2016 

(¹ÇÙáõÙ ³é 
04.07.2016) 

 

12 

 

§Ø²È²ÊÆî¦ ö´À                              
ù.êï»÷. ².Ð»ùÇÙÛ³ÝÇ ÷áÕáó 9/1 

90029633 
øöØ-

668 

ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ, Áëï  

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

   

  

29.07.2016 

(¹ÇÙáõÙ ³é 

27.07.2016) 
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Ò¨ N 1 

î º Ô º Î àô Â Ú àô Ü Ü º ð 

2016 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáë ³Ùëí³ Ñ³Ù³ñ 

 

ÈÔÐ ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ 

NN 

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó /³ÝáõÝ, 

³½·³ÝáõÝ/, µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ 

Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó 
/³Ýí³ÝáõÙÁ/, ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ 

ÐìÐÐ 
ÈÇó»Ý½. 

Ñ³Ù³ñ 

LÇó»Ý½. 
ï³Éáõ 

³Ùë³Ã. 

¶áñÍáÕáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ 
¶áñÍáõÝ. 
Çñ³Ï³Ý. 

í³ÛñÁ 

¶áñÍáÕ. 

Å³ÙÏ»ïÁ 

ä»ï³Ï³Ý 

ïáõñùÇ 
³é³çÇÝ 

í×³ñÙ³Ý 

³Ùë³ÃÇíÁ 

Ì³ÝáÃ. 

1 
§ÐÆ¸ðà-¾ÜºðæÆ¦ êäÀ ù. êï»÷. 

¶³·³ñÇÝÇ ÷áÕ, 15ß., µÝ. 3 
90033235 ÞÆ-943 05.08.2016 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ,  

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

ÈÔÐ 
ï³ñ³ÍùáõÙ 

²ÝÅ³ÙÏ»ï 04.08.2016 
 

2 
§´.².Ø.¦ êäÀ                                                      

ù. êï»÷., ². ²é³ù»ÉÛ³Ý 10 
90023456 ÞÆ-944 13.08.2016 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ,  
Áëï Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ 

³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

ÈÔÐ 

ï³ñ³ÍùáõÙ 
²ÝÅ³ÙÏ»ï 08.08.2016 

 

3 
§ê²ÐØ²Ü¦ êäÀ                                              

ÈÔÐ, ø³ß³Ã³ÕÇ ßñç.,  

ù. ´»ñÓáñ, 5-ñ¹ Ã³Õ. ï. 78 

10004131 ÞÆ-945 13.08.2016 
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ,  

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

ÈÔÐ 

ï³ñ³ÍùáõÙ 
²ÝÅ³ÙÏ»ï 10.08.2016 

 

4 

§ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý 

÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ¦ 
ö´À ù.êï»÷. î. Ø»Í 6 

90000796 øöØ-946 19.08.2016 
ø³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ, Áëï Ñ»ï¨Û³É 

áÉáñïÇª µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

ÈÔÐ 

ï³ñ³ÍùáõÙ 
²ÝÅ³ÙÏ»ï 12.08.2016 

 

 

Ò¨ N 2 

î º Ô º Î àô Â Ú àô Ü Ü º ð 

2016 Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáë ³Ùëí³ Ñ³Ù³ñ 

ÈÔÐ ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ 

NN 

ÈÇó»Ý½³íáñí³Í, ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ, 

³ñïáÝ³·Çñ áõÝ»óáÕ ³ÝÓÇ 

È
Ç

ó
»

Ý
½

Ç
³

ÛÇ
 ë

»
ñ

Ç
³

Ý
 ¨

  

Ñ
³

Ù
³

ñ
Á
 

ÈÇó»Ý½³íáñí³Í 

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ 

ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ 

í»ñ³Ó¨³-
Ï»ñåáõÙ 

È
Ç

ó
»

Ý
½

Ç
³

ÛÇ
 ·

á
ñ

Í
á

Õ
á

õÃ
Û³

Ý
 

Å
³

Ù
Ï

»
ï

Ç
 »

ñ
Ï

³
ñ

³
Ó

·
á

õÙ
  

(Ý
ß»

É 
»

ñ
Ï

³
ñ

³
Ó

·
í

³
Í

 

Å
³

Ù
³

Ý
³

Ï
³

Ñ
³

ï
í

³
Í

Ç
 

³
í

³
ñ

ï
Ù

³
Ý

 ³
Ù

ë
³

Ã
Ç

í
Á
) 

ÈÇó»Ý½Ç³ÛÇ, ÃáõÛÉï-

íáõÃÛ³Ý ³ñïáÝ³·ñÇ 
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Ï³ë»óáõÙ 

È
Ç

ó
»

Ý
½

Ç
³

ÛÇ
 ·

á
ñ

Í
á

õÝ
»

á
õÃ

Û³
Ý

 

¹
³

¹
³

ñ
»

ó
Ù

³
Ý

 Ï
³

Ù
  

Ã
á

õÛ
Éï

í
á

õÃ
Ûá

õÝ
Á
, 
³

ñ
ï

á
Ý

³
·

Ç
ñ

Á
 

ã»
Õ

Û³
É 

Ñ
³

Ù
³

ñ
í

»
Éá

õ 
³

Ù
ë

³
Ã

Ç
í

Á
 

²Ýí³ÝáõÙÁ ÐìÐÐ 

à
ñ

á
ßÙ

³
Ý

 ³
Ù

ë
³

Ã
Ç

í
Á
 

Ü
á

ñ
 ³

Ý
í

³
Ý

á
õÙ

Á
 

Ï
³

ë
»

ó
Ù

³
Ý

 Ù
³

ë
Ç

Ý
 

á
ñ

á
ßÙ

³
Ý

 Ï
³

Ù
 ¹

»
å

ù
Ç

 

³
Ù

ë
³

Ã
Ç

í
Á
 

Ï
³

ë
»

ó
á

õÙ
Á
 Ñ

³
Ý

»
Éá

õ 

Ù
³

ë
Ç

Ý
 á

ñ
á

ßÙ
³

Ý
 

³
Ù

ë
³

Ã
Ç

í
Á
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

1 §²¼ÆØàôî¦ êäÀ  ù.êï»÷. 90016134 ÆÐ-246 ÆÝÅ»Ý»ñ³Ï³Ý Ñ»ï³½ÝÝáõÙ 
   

28.08.2016 
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¸áõ¹ÇÝÇ ÷áÕ.  

3-ñ¹ ÷ÏÕ. ïáõÝ 4 

2 
§êàüºÜ²¦ êäÀ                                                  

ù. êï»÷. ì. ê³ñ·ëÛ³Ý 11/36 
90016297 ÞÆ-473 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É 
áÉáñïÇª  µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý    

15.08.2016 
  

3 
§ò.².ì.¦ êäÀ                                                    

ù. êï»÷. Ð»ùÇÙÛ³Ý 4µ/31 
90026643 ÞÆ-566 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É 

áÉáñïÇª  µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 
   

22.08.2016 

  

4 
§ìá¹áÏ³Ý³É åñáÛ»Ïï¦ ²Î 

ù.êï»÷., ÷áÕ. ´³Õñ³ÙÛ³Ý  4 
90002269 øöö-673 

ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ 

÷áñÓաù³ÝÝáõÃÛáõÝ, Áëï Ñ»ï¨Û³É  

áÉáñïÇª  ÑÇ¹ñáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 

   

20.08.2016 
 

 

5 
§îñ¹³ï¦ ²Î ù. Ø³ñïáõÝÇ 

àõÉáõµ³µÛ³ÝÇ 7 
90211044 ÞÆ-441 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É 

áÉáñïÇª  µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

 

 

 

 

 

 
 

 

09.04.2016 

 
6 

§ØºÊîð²Üêäàðî¦ ²Î                                       

ù. êï»÷. Ø»ëñáå Ø³ßïáóÇ 6 
90001138 ÞÆ-476 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, Áëï  Ñ»ï¨Û³É 

áÉáñïÇª  ¿Ý»ñ·»ïÇÏ 
   

 
30.08.2015 

 

7 

§ÆØäàôÈê¦ êäÀ                                                             

ù. Ø³ñïáõÝÇ,  

Ø. Ø»ÉùáÝÛ³Ý, ïáõÝ 16 

90213814 ÞÆ-798 

ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, 

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

   

  

19.08.2016 

(¹ÇÙáõÙ ³é 

17.08.2016) 

8 
§ê³Ùí»É ²Ûí³½Û³Ý¦ ²Ò                                  
ù.êï»÷. ²¹Ù. Æë³ÏáíÇ 

 ÷áÕ., ß»Ýù 2³/18 

90443734 øöØ-749 
ø³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ, Áëï  

Ñ»ï¨Û³É áÉáñïÇª                                                              

µÝ³Ï»ÉÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý 

   

  

31.08.2016 
(¹ÇÙáõÙ ³é 

24.08.2016) 
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