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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2017 թվականի
սեպտեմբերի 28-ին
«ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի հոկտեմբերի 30-ի ՀՕ-6 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք)
3-րդ հոդվածի 1-ին կետից հանել «էլեկտրաէներգետիկայի և ջերմաէներգետիկայի ոլորտներում նոր արտադրական հզորությունների կառուցման կամ
վերականգնման, ինչպես նաև էլեկտրաէներգետիկայի, ջերմաէներգետիկայի և
բնական գազի ոլորտներում հաղորդման (փոխադրման) կամ բաշխման
ցանցերի կառուցման,» բառերը:
Հոդված 2. Օրենքի 4-րդ հոդվածում՝
1) «հաղորդման (փոխադրման) ցանց» հասկացությունից հետո լրացնել
հետևյալ բովանդակությամբ նոր հասկացություն.
«հավասարակշռում՝ էլեկտրական էներգիայի (հզորության) ներկրման,
արտահանման կամ տարանցիկ փոխադրման ընթացքում էլեկտրական
էներգիայի (հզորության) պակասուրդի կամ ավելցուկի տնտեսական
կարգավարում.».
2) «շուկայի կանոններ» հասկացության մեկնաբանությունում «էլեկտրաէներգետիկական համակարգում» բառերը փոխարինել «էներգետիկայի
բնագավառում» բառերով, իսկ «համակարգի» բառը՝ «բնագավառի» բառով.
3) «սակագին» հասկացության մեկնաբանությունից հանել «կառուցման
կամ վերականգնման և» բառերը.
4) «սպառող» հասկացությունից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություններ.
«վարվեցողության կանոններ՝ կարգավորող մարմնի անդամների և
աշխատակազմի, կարգավորող մարմնի անդամների, աշխատակազմի և
էներգետիկայի բնագավառի լիցենզավորված անձանց, ինչպես նաև
աշխատակազմի և սպառողների միջև վարվեցողության կանոնները`
հաստատված կարգավորող մարմնի կողմից.
վթարային կամ անհաղթահարելի ուժի հետևանքով առաջացած
իրավիճակ՝ էլեկտրաէներգետիկական համակարգում առաջացած իրավիճակ,
երբ պատվիրված պահուստային հզորություններով հնարավոր չէ իրականացնել տնտեսական կարգավարում.
տարանցիկ փոխադրում՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
էլեկտրական էներգիայի (հզորության) տարանցիկ փոխադրում.»:
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Հոդված 3. Օրենքի 12-րդ հոդվածում՝
1) «ժ» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«ժ) լիցենզիայի պայմանների կատարման, վերահսկման, Հանձնաժողով
ներկայացված հաշվետվությունների ու տեղեկությունների հավաստիության
ուսումնասիրության նպատակով իրականացնում կամ կազմակերպում է
լիցենզավորված անձանց գործունեության մոնիթորինգ (մշտադիտարկում)՝
Հանձնաժողովի ընդունած կարգով.».
2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ժզ» և «ժէ» կետեր.
«ժզ) սահմանում է էլեկտրաէներգետիկական համակարգում Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքով էլեկտրական էներգիայի
(հզորության) տարանցիկ փոխադրման և հավասարակշռման կարգը.
ժէ) սահմանում է էլեկտրաէներգետիկական համակարգում վթարային
կամ անհաղթահարելի ուժի հետևանքով առաջացած իրավիճակների
ժամանակ էլեկտրական էներգիայի (հզորության) ներկրման և արտահանման
կարգը:»:
Հոդված 4. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 5-րդ կետի երկրորդ նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Հանձնաժողովը սակագինը
սահմանում, վերանայում (վերահաստատում կամ փոփոխում) և որոշում է
կայացնում լիցենզավորված անձի՝ սահմանման (վերանայման) հայտի
փաթեթը Հանձնաժողով ներկայացնելու օրվանից հետո` 80 աշխատանքային
օրվա ընթացքում (փոքր հիդրոէլեկտրակայանների և էներգիայի վերականգնվող այլ աղբյուրների կիրառմամբ գործող կայանների դեպքում` 25
աշխատանքային օրվա ընթացքում):»:
Հոդված 5. Օրենքի 17-րդ հոդվածում`
1) 1-ին կետից հանել «էլեկտրաէներգետիկայի և ջերմաէներգետիկայի
ոլորտներում նոր արտադրական հզորությունների կառուցման կամ
վերականգնման, ինչպես նաև էլեկտրաէներգետիկայի, ջերմաէներգետիկայի և
բնական գազի ոլորտներում հաղորդման (փոխադրման) կամ բաշխման
ցանցերի կառուցման,» բառերը.
2) 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«2. Սույն հոդվածով սահմանված լիցենզավորման ենթակա գործունեությունների էությունը կազմող գործառույթները սահմանվում են համապատասխան գործունեության լիցենզիաներով:
Կարգավորման ենթակա չեն՝
ա) բացառապես սեփական կարիքների համար ջերմային էներգիայի
արտադրության, փոխադրման և բաշխման գործունեությունները.
բ) ջերմային էներգիայի արտադրության, փոխադրման և բաշխման
գործունեությունները, եթե այդ համակարգերի դրվածքային հզորությունը չի
գերազանցում 5.8 մեգավատտը.
գ) մինչև 150 կիլովատտ (ներառյալ) հզորությամբ արևային
էլեկտրակայանների
արտադրության
գործունեությունը՝
կառուցման
ժամանակահատվածում.
դ) բացառապես սեփական կարիքների համար էլեկտրական և ջերմային
էներգիայի համակցված արտադրության, ինչպես նաև դիզել-գեներատորային
կայաններում էլեկտրական էներգիայի արտադրության գործունեությունը.
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ե) բացառապես սեփական կարիքների համար, ինչպես նաև մինչև 150
կիլովատտ դրվածքային հզորությամբ ինքնավար արտադրողների կողմից
էլեկտրական էներգիայի արտադրության գործունեությունը՝ արտադրության
ժամանակահատվածում:»:
Հոդված 6. Օրենքի 18-րդ հոդվածում`
1) 4-րդ կետում «60 օրը» բառերը փոխարինել «80 աշխատանքային օրը
(փոքր հիդրոէլեկտրակայանների և էներգիայի վերականգնվող այլ
աղբյուրների կիրառմամբ գործող կայանների դեպքում` 25 աշխատանքային
օրը)» բառերով.
2) 5-րդ կետում «10-օրյա ժամկետում» բառերը փոխարինել «հինգ
աշխատանքային օրվա ընթացքում» բառերով:
Հոդված 7. Օրենքի 20-րդ հոդվածի «արտադրող կայանների կառուցման
կամ վերականգնման» բառերը փոխարինել «էլեկտրական կամ ջերմային
էներգիայի (ներառյալ` էլեկտրական և ջերմային էներգիայի համակցված
արտադրության) արտադրության» բառերով, և հոդվածը լրացնել հետևյալ
բովանդակությամբ նախադասությունով. «Էլեկտրական կամ ջերմային
էներգիայի (ներառյալ` էլեկտրական և ջերմային էներգիայի համակցված
արտադրության)
արտադրության
լիցենզիա
տրամադրելու
համար
Հանձնաժողովի
կողմից
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
օրենսդրությանը չհակասող երաշխիքների ներկայացման պահանջը
տարածվում է էլեկտրական կամ ջերմային էներգիայի (ներառյալ`
էլեկտրական և ջերմային էներգիայի համակցված) կայանների կառուցման
ժամանակահատվածի վրա:»:
Հոդված 8. Օրենքի 21-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ
4-րդ կետով.
«4. Փոքր հիդրոէլեկտրակայաններում և էներգիայի վերականգնվող այլ
աղբյուրների կիրառմամբ գործող կայաններում էլեկտրական էներգիայի
(հզորության) արտադրության գործունեության լիցենզիա ունեցող անձինք
սույն հոդվածի 1-3-րդ կետերում նշված գործարքներն իրականացնում են
առանց Հանձնաժողովի թույլտվության (համաձայնության), եթե այդ անձինք
էներգետիկայի բնագավառում չունեն գործունեության այլ տեսակի լիցենզիա
կամ այլ կայաններում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության
լիցենզիա: Փոքր հիդրոէլեկտրակայաններում և էներգիայի վերականգնվող այլ
աղբյուրների կիրառմամբ գործող կայաններում էլեկտրական էներգիայի
(հզորության) արտադրության գործունեության լիցենզիա ունեցող անձինք
սույն հոդվածի 1-3-րդ կետերում նշված գործարքների իրականացման
օրվանից 15 աշխատանքային օր առաջ այդ մասին գրավոր տեղեկացնում են
Հանձնաժողովին:»:
Հոդված 9. Օրենքի 27-րդ հոդվածի 1-ին կետի առաջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Էլեկտրական էներգիայի
(հզորության) արտահանման լիցենզիա ունեցող անձին տրվում է էլեկտրական
էներգիա (հզորություն) գնելու և (կամ) իր արտադրած էլեկտրական էներգիան
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(հզորությունը) շուկայի կանոններին և
համապատասխան արտահանելու իրավունք:»:

լիցենզիայի

պայմաններին

Հոդված 10. Օրենքի 28-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել:
Հոդված 11. Օրենքի 29-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Հոդված 29. Արտադրության լիցենզիաները
1. Էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա
ունեցող անձին տրվում է լիցենզիայով սահմանված տարածքում էլեկտրական
էներգիա արտադրող կայան (ներառյալ՝ էլեկտրական և ջերմային էներգիայի
համակցված արտադրության կայան) կառուցելու (վերակառուցելու,
ընդլայնելու), էլեկտրական էներգիա (հզորություն) արտադրելու և շուկայի
կանոններով դա վաճառելու իրավունք: Էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության լիցենզիա ունեցող անձի համար սակագինը սահմանվում է
կայանի կառուցման ավարտից հետո:
2. Ջերմային էներգիայի արտադրության լիցենզիա ունեցող անձին
տրվում է լիցենզիայով սահմանված տարածքում ջերմային էներգիա
արտադրող կայան կառուցելու (վերակառուցելու, ընդլայնելու), ջերմային
էներգիա արտադրելու և Հանձնաժողովի սահմանած կարգով դա վաճառելու
իրավունք: Ջերմային էներգիայի արտադրության լիցենզիա ունեցող անձի
համար սակագինը սահմանվում է կայանի կառուցման ավարտից հետո:
3. Էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա
ունեցող անձանց, էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի և
շուկայի այլ մասնակիցների փոխհարաբերությունները կարգավորվում են
շուկայի կանոններով և պայմանագրերով:
4. Սույն հոդվածով սահմանված լիցենզիաները տրվում են՝ հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էներգետիկայի զարգացման
հեռանկարային
ծրագրերը,
տեղական
պաշարների
արդյունավետ
օգտագործման անհրաժեշտությունը և ներքին շուկայի սպառողների շահերի
պաշտպանությունը:»:
Հոդված 12. Օրենքի 30-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Հոդված 30.

Հաղորդման (փոխադրման) լիցենզիաները

1. Էլեկտրական էներգիայի (հզորության) հաղորդման լիցենզիա
ունեցող անձին տրվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
տարածքում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) հաղորդման ծառայություն
իրականացնելու, էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ցանց կառուցելու
(վերակառուցելու, ընդլայնելու) և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
տարածքով երրորդ երկրներ էլեկտրական էներգիա (հզորություն)
տարանցելու իրավունք: Էլեկտրական էներգիայի (հզորության) հաղորդման
լիցենզիա ունեցող անձը պարտավոր է իր գործունեությունն իրականացնել
շուկայի կանոններին և պայմանագրերին համապատասխան:
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2. Էլեկտրական էներգիայի (հզորության) հաղորդման լիցենզիա ունեցող անձանց, համակարգի օպերատորի և շուկայի մասնակիցների փոխհարաբերությունները կարգավորվում են շուկայի կանոններով և պայմանագրերով:
3. Բնական գազի փոխադրման լիցենզիա ունեցող անձին տրվում է
Հանձնաժողովի սահմանած կարգով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
տարածքում բնական գազի փոխադրման ցանց կառուցելու (վերակառուցելու,
ընդլայնելու), բնական գազ փոխադրելու, արտադրողից (արդյունահանողից)
կամ ներկրողից բնական գազ գնելու, բաշխման, արտահանման լիցենզիա
ունեցող անձանց կամ անմիջապես սպառողին բնական գազ վաճառելու,
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքով երրորդ երկրներ
բնական գազ տարանցելու իրավունք:
4. Ջերմային էներգիայի փոխադրման լիցենզիա ունեցող անձին տրվում
է Հանձնաժողովի սահմանած կարգով լիցենզիայով սահմանված տարածքում
ջերմային էներգիայի փոխադրման ցանց կառուցելու (վերակառուցելու,
ընդլայնելու), արտադրողից ջերմային էներգիա ստանալու կամ գնելու,
բաշխման լիցենզիա ունեցող անձանց առաքելու կամ անմիջապես սպառողին
ջերմային էներգիա վաճառելու և կարգավարական ծառայություն
իրականացնելու իրավունք: Ջերմային էներգիայի փոխադրման գործունեության իրավունքը, պայմանավորված ջերմային էներգիայի առաքման
տեխնոլոգիայով, կարող է տրվել ջերմային էներգիայի արտադրության կամ
բաշխման լիցենզիա ունեցող անձին միևնույն լիցենզիայով:»:
Հոդված 13. Օրենքի 32-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Հոդված 32.

Բաշխման լիցենզիաները

1. Էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձն ունի
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
որոշակի
տարածքում
սպառողներին էլեկտրական էներգիա (հզորություն) բաշխելու բացառիկ
իրավունք, ինչպես նաև էլեկտրական էներգիայի բաշխման ցանց կառուցելու
(վերակառուցելու, ընդլայնելու), շուկայի կանոններին և լիցենզիայի
պայմաններին համապատասխան` էլեկտրական էներգիա (հզորություն)
գնելու և վաճառելու իրավունք: Բացառություն կարող են կազմել միայն
սույն օրենքի 38-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված դեպքերը:
2. Էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձանց,
համակարգի օպերատորի և շուկայի այլ մասնակիցների փոխհարաբերությունները կարգավորվում են շուկայի կանոններով և պայմանագրերով:
3. Բնական գազի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձին տրվում է
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
որոշակի
տարածքում
սպառողներին բնական գազ բաշխելու բացառիկ իրավունք, ինչպես նաև
բաշխման ցանց կառուցելու (վերակառուցելու, ընդլայնելու), Հանձնաժողովի
սահմանած կարգով բնական գազ գնելու և վաճառելու իրավունք:
Բացառություն կարող են կազմել միայն սույն օրենքի 38-րդ հոդվածի 2-րդ
կետով սահմանված դեպքերը:
4. Ջերմային էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձին տրվում է
լիցենզիայով սահմանված տարածքում սպառողներին ջերմային էներգիա
բաշխելու իրավունք, ինչպես նաև ջերմային էներգիայի բաշխման ցանց
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կառուցելու (վերակառուցելու, ընդլայնելու), Հանձնաժողովի սահմանած
կարգով ջերմային էներգիա գնելու և վաճառելու իրավունք: Բացառություն
կարող են կազմել միայն սույն օրենքի 38-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված դեպքերը:»:
Հոդված 14. Օրենքի 34-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Հոդված 34. Պայմանագրերը և դրանց գրանցումը
1. Լիցենզավորված անձանց միջև կնքված, ինչպես նաև արտահանման
և ներկրման պայմանագրերն ուժի մեջ են մտնում Հանձնաժողովում
գրանցվելու պահից: Պայմանագրերի գրանցման կամ մերժման առավելագույն
ժամկետը չի կարող գերազանցել 10 աշխատանքային օրը, իսկ փոքր
հիդրոէլեկտրակայանների և էներգիայի վերականգնվող այլ աղբյուրների
կիրառմամբ
գործող
կայանների
և
էներգետիկայի
բնագավառում
լիցենզավորված այլ անձանց միջև կնքվող պայմանագրերի գրանցման կամ
մերժման ժամկետը՝ 5 աշխատանքային օրը:»:
Հոդված 15. Օրենքի 36-րդ հոդվածում «հանձնաժողովի» և «հանձնաժողովն» բառերի առաջին տառերը փոխարինել մեծատառերով, 4-րդ կետում
«արտադրական հզորությունների կառուցման կամ վերականգնման» բառերը
փոխարինել «Էլեկտրական (ներառյալ` էլեկտրական և ջերմային էներգիայի
համակցված) կամ ջերմային էներգիայի արտադրության լիցենզիա ունեցող
անձանց
վրա՝
կայանների
կառուցման
համար
նախատեսված
ժամանակահատվածում» բառերով, իսկ «10 ՄՎտ» բառերը փոխարինել «30
մեգավատտ» բառերով:
Հոդված 16. Օրենքի 50-րդ հոդվածի 1-ին կետի «գ» ենթակետի առաջին
պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա
ունեցող անձի համար Հանձնաժողովի կողմից էլեկտրական էներգիայի
սակագնի սահմանման վերաբերյալ առաջին որոշումն ուժի մեջ մտնելու
պահից 15 տարվա ընթացքում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կողմից և
էներգիայի վերականգնվող այլ ռեսուրսների (հողմային, արեգակնային,
երկրաջերմային և կենսազանգվածի) կիրառմամբ էլեկտրակայանների կողմից
20 տարվա ընթացքում արտադրվող ամբողջ էլեկտրաէներգիան (հզորությունը) ենթակա է գնման` շուկայի կանոններով սահմանված կարգով:»:
Հոդված 17. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը տրված արտադրական
հզորությունների կառուցման կամ վերականգնման լիցենզիաները գործում են
մինչև այդ լիցենզիաների գործողության ժամկետի ավարտը: Արտադրական
հզորությունների կառուցման կամ վերականգնման գործունեության լիցենզիա
ունեցող անձի կողմից այդ լիցենզիայի գործողության ժամկետի
երկարաձգման կամ վերաձևակերպման նպատակով Հանձնաժողով դիմելու
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դեպքում տրամադրվում է «Էներգետիկայի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 29-րդ հոդվածին համապատասխան արտադրության լիցենզիա, որը ներառում է նաև կառուցման ժամանակահատվածը:
Սույն օրենքի 16-րդ հոդվածով սահմանված պահանջը չի տարածվում
մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելն էլեկտրական էներգիա (հզորություն)
արտադրող փոքր հիդրոէլեկտրակայանների և էներգիայի վերականգնվող
աղբյուրների օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա (հզորություն) արտադրող կայանների վրա: Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելն էլեկտրական
էներգիա (հզորություն) արտադրող փոքր հիդրոէլեկտրակայանների և
էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների օգտագործմամբ էլեկտրական
էներգիա (հզորություն) արտադրող կայանների արտադրած էլեկտրաէներգիան (հզորությունը) 15 տարվա ընթացքում ենթակա է գնման շուկայի
կանոններով սահմանված կարգով՝ էլեկտրական էներգիայի (հզորության)
արտադրության առաջին լիցենզիան ուժի մեջ մտնելու պահից:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2017թ. հոկտեմբերի 11
Ստեփանակերտ
ՀՕ-28-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

Ընդունված է 2017 թվականի
սեպտեմբերի 28-ին
«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի մարտի 28-ի ՀՕ-202 օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի աղյուսակի «8. ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ» բաժնում՝
1) 1-ին կետի առաջին սյունակից հանել «, փոխադրման և բաշխման
ցանցի կառուցում» բառերը.
2) 2-րդ կետի առաջին սյունակից հանել «Էլեկտրական կայանների
կառուցում և վերականգնում,» և «, հաղորդման և բաշխման ցանցի կառուցում»
բառերը.
3) 3-րդ կետի առաջին սյունակից հանել «ջերմային կայանների կառուցում
և վերականգնում,», «, փոխադրման և բաշխման ցանցի կառուցում» բառերը:
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում
հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

պաշտոնական

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2017թ. հոկտեմբերի 11
Ստեփանակերտ
ՀՕ-29-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2017 թվականի
սեպտեմբերի 28-ին
«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի 18-րդ հոդվածի
աղյուսակի «7. էներգետիկայի բնագավառ» բաժնի «ե» ենթակետը շարադրել
հետևյալ խմբագրությամբ.
«
ե) էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար,
այդ թվում՝
ե.1) Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում նոր
բազային տուրքի
արտադրական հզորությունների կառուցման
100-ապատիկի չափով
(վերակառուցման) ժամանակահատվածի համար՝
տարեկան
ե.2) մինչև 6 ՄՎտ (ներառյալ) դրվածքային
բազային տուրքի
հզորության կայանների համար՝ տարեկան
50-ապատիկի չափով
ե.3) 6-15 ՄՎտ (ներառյալ) դրվածքային հզորության
բազային տուրքի
կայանների համար՝ տարեկան
500-ապատիկի չափով
ե.4) 15-25 ՄՎտ (ներառյալ) դրվածքային հզորության
բազային տուրքի
կայանների համար՝ տարեկան
1500-ապատիկի չափով
ե.5) 25-50 ՄՎտ (ներառյալ) դրվածքային հզորության
բազային տուրքի
կայանների համար՝ տարեկան
2000-ապատիկի չափով
ե.6) 50 ՄՎտ-ից բարձր դրվածքային հզորության
բազային տուրքի
կայանների համար՝ տարեկան
6000-ապատիկի չափով
ե.7) էլեկտրական էներգիայի ներկրման համար՝
բազային տուրքի
տարեկան
2000-ապատիկի չափով
ե.8) էլեկտրական էներգիայի հաղորդման համար՝
բազային տուրքի
տարեկան
2000-ապատիկի չափով
ե.9) էլեկտրական էներգիայի բաշխման համար՝
բազային տուրքի
տարեկան
5000-ապատիկի չափով
ե.10) էլեկտրական էներգիայի արտահանման համար՝
բազային տուրքի
տարեկան
3000-ապատիկի չափով
ե.11) ջերմային էներգիայի արտադրության համար՝
բազային տուրքի
տարեկան
50-ապատիկի չափով
ե.12) ջերմային էներգիայի համակարգում նոր արտաբազային տուրքի
դրական հզորությունների կառուցման (վերականգն- 100-ապատիկի չափով
ման) ժամանակահատվածի համար՝ տարեկան
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ե.13) ջերմային էներգիայի փոխադրման համար՝
տարեկան
ե.14) ջերմային էներգիայի բաշխման համար՝
տարեկան
ե.15) էլեկտրաէներգետիկական և գազամատակարարման համակարգերի օպերատորի ծառայությունների համար՝ տարեկան
ե.16) էներգետիկ շուկային մատուցվող
ծառայությունների համար՝ տարեկան
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ
հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`

է

բազային տուրքի
50-ապատիկի չափով
բազային տուրքի
50-ապատիկի չափով
բազային տուրքի
2000-ապատիկի չափով
բազային տուրքի
2000-ապատիկի չափով
»:
մտնում պաշտոնական

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2017թ. հոկտեմբերի 11
Ստեփանակերտ
ՀՕ-30-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹԻՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի
աշխատակազմի կանոնադրության 17-րդ կետի 2-րդ ենթակետը`
ո ր ո շ ու մ եմ.
1. Հաստատել Արցախի Հանրապետության Նախագահի
աշխատակազմի աշխատողների ընդհանուր թիվը` 137 միավորֈ
2.
Ուժը
կորցրած
ճանաչել
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի փետրվարի 24-ի
«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
Նախագահի
աշխատակազմի աշխատողների ընդհանուր թիվը հաստատելու
մասին» ՆԿ-2-Ն կարգադրությունըֈ
3. Սույն կարգադրությունն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակման պահիցֈ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

2017թ. հոկտեմբերի 13
Ստեփանակերտ
ՆԿ-8-Ն
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ
ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 3րդ մասով՝ ո ր ո շ ու մ եմ.
1. Հաստատել Արցախի Հանրապետության Նախագահի
աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների
անձնագրերը՝ համաձայն հավելվածիֈ
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության Նախագահի 2010 թվականի մայիսի 27-ի
«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
Նախագահի
աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների
անձնագրերը հաստատելու մասին» ՆԿ-2-Ն կարգադրությունըֈ
3. Սույն կարգադրությունն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական
հրապարակման պահիցֈ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
2017թ. հոկտեմբերի 13
Ստեփանակերտ
ՆԿ-9-Ն
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության Նախագահի
2017 թվականի հոկտեմբերի 13-ի
ՆԿ-9-Ն կարգադրության

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ
ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԸ

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
քարտուղարության ղեկավարի պաշտոնի անձնագիր N 1
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
քարտուղարության ընդհանուր բաժնի վարիչի պաշտոնի
անձնագիր N 2
Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական
ծառայության ղեկավարի տեղակալի պաշտոնի անձնագիր N 3
Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական
ծառայության ծրագրերի վերահսկողության բաժնի վարիչի
պաշտոնի անձնագիր N 4
Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական
ծառայության հանձնարարականների վերահսկողության բաժնի
վարիչի պաշտոնի անձնագիր N 5
Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական
ծառայության իրավական վերլուծությունների բաժնի վարիչի
պաշտոնի անձնագիր N 6
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
քարտուղարության արձանագրային բաժնի վարիչի պաշտոնի
անձնագիր N 7
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
քարտուղարության պարգևների և կոչումների բաժնի վարիչի
պաշտոնի անձնագիր N 8
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Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
քարտուղարության
քաղաքացիների
ընդունելության
և
նամակների բաժնի վարիչի պաշտոնի անձնագիր N 9
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
քարտուղարության արխիվի վարիչի պաշտոնի անձնագիր N 10
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետի տեղակալի
պաշտոնի անձնագիր N 11
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
տեղեկատվության գլխավոր վարչության տեղեկատվության և
հասարակայնության հետ կապերի բաժնի վարիչի պաշտոնի
անձնագիր N 12
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
տեղեկատվության գլխավոր վարչության տեղեկատվության և
հասարակայնության հետ կապերի բաժնի վարիչի տեղակալի
պաշտոնի անձնագիր N 13
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
պետաիրավական վարչության իրավաբանական բաժնի վարիչի
պաշտոնի անձնագիր N 14
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
պետաիրավական վարչության ներման և քաղաքացիության
հարցերի բաժնի վարիչի պաշտոնի անձնագիր N 15
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
ֆինանսատնտեսական բաժնի վարիչ-գլխավոր հաշվապահի
պաշտոնի անձնագիր N 16
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
արարողակարգի բաժնի վարիչի պաշտոնի անձնագիր N 17
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
Անվտանգության խորհրդի աշխատանքների ապահովման
բաժնի վարիչի պաշտոնի անձնագիր N 18
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Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական
ծառայության ծրագրերի վերահսկողության բաժնի գլխավոր
մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 19
Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական
ծառայության հանձնարարականների վերահսկողության բաժնի
գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 20
Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական
ծառայության իրավական վերլուծությունների բաժնի գլխավոր
մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 21
Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական
ծառայության իրավական վերլուծությունների բաժնի գլխավոր
մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 22
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
քարտուղարության պարգևների և կոչումների բաժնի գլխավոր
մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 23
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
քարտուղարության
քաղաքացիների
ընդունելության
և
նամակների բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր
N 24
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
քարտուղարության
քաղաքացիների
ընդունելության
և
նամակների բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր
N 25
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
տեղեկատվության գլխավոր վարչության գլխավոր մասնագետի
պաշտոնի անձնագիր N 26
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
տեղեկատվության գլխավոր վարչության գլխավոր մասնագետի
պաշտոնի անձնագիր N 27
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
տեղեկատվության գլխավոր վարչության գլխավոր մասնագետի
պաշտոնի անձնագիր N 28
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Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
տեղեկատվության գլխավոր վարչության գլխավոր մասնագետի
պաշտոնի անձնագիր N 29
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
տեղեկատվության գլխավոր վարչության գլխավոր մասնագետի
պաշտոնի անձնագիր N 30
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
պետաիրավական վարչության ներման և քաղաքացիության
հարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N
31
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
տնտեսագիտական
վարչության
գլխավոր
մասնագետի
պաշտոնի անձնագիր N 32
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
տնտեսագիտական
վարչության
գլխավոր
մասնագետի
պաշտոնի անձնագիր N 33
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
ֆինանսատնտեսական բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի
անձնագիր N 34
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
արարողակարգի բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի
անձնագիր N 35
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
Անվտանգության խորհրդի աշխատանքների ապահովման
բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 36
Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական
ծառայության հանձնարարականների վերահսկողության բաժնի
առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 37
Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական
ծառայության հանձնարարականների
վերահսկողության
բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 38
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Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական
ծառայության
իրավական
վերլուծությունների
բաժնի
առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 39
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
քարտուղարության
արձանագրային
բաժնի
առաջատար
մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 40
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
քարտուղարության
քաղաքացիների
ընդունելության
և
նամակների բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի
անձնագիր N 41
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
տեղեկատվության
գլխավոր
վարչության
առաջատար
մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 42
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
տեղեկատվության գլխավոր վարչության տեղեկատվության և
հասարակայնության հետ կապերի բաժնի առաջատար
մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 43
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
տեղեկատվության գլխավոր վարչության տեղեկատվության և
հասարակայնության հետ կապերի բաժնի առաջատար
մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 44
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
պետաիրավական
վարչության
իրավաբանական
բաժնի
առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 45
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
պետաիրավական
վարչության
իրավաբանական
բաժնի
առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 46
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
պետաիրավական վարչության ներման և քաղաքացիության
հարցերի բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնի անձնագիր
N 47
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Արցախի Հանրապետության Նախագահի վերահսկողական
ծառայության ծրագրերի վերահսկողության բաժնի առաջին
կարգի մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 48
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջին կարգի
մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 49
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
քարտուղարության արձանագրային բաժնի առաջին կարգի
մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 50
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
քարտուղարության
քաղաքացիների
ընդունելության
և
նամակների բաժնի առաջին կարգի մասնագետի պաշտոնի
անձնագիր N 51
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
քարտուղարության արխիվի առաջին կարգի մասնագետի
պաշտոնի անձնագիր N 52
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
տեղեկատվության գլխավոր վարչության առաջին կարգի
մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 53
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
տեղեկատվության գլխավոր վարչության առաջին կարգի
մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 54
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
տեղեկատվության գլխավոր վարչության առաջին կարգի
մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 55
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
տեղեկատվության գլխավոր վարչության տեղեկատվության և
հասարակայնության հետ կապերի բաժնի առաջին կարգի
մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 56
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
պետաիրավական վարչության իրավաբանական բաժնի առաջին
կարգի մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 57
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Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
ֆինանսատնտեսական բաժնի առաջին կարգի մասնագետի
պաշտոնի անձնագիր N 58
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
Անվտանգության խորհրդի աշխատանքների
ապահովման
բաժնի առաջին կարգի մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N
59

Արցախի Հանրապետության Նախագահի
աշխատակազմի ղեկավար՝
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Մ.ՄՈՒՍԱՅԵԼՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
29 սեպտեմբերի 2017թ.

N 12-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ
ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017
թվականի սեպտեմբերի 25-ի «Արցախի Հանրապետության կառավարության
կառուցվածքի սահմանումից բխող մի շարք միջոցառումների մասին» ՆՀ-107Ն հրամանագրի 7-րդ կետը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը

ո ր ո շ ու մ է.
1. Մինչև համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների
կատարումը՝ սահմանել Արցախի Հանրապետության կառավարության նոր
կառուցվածքով, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության Նախագահի
աշխատակազմի կառուցվածքային փոփոխություններով պայմանավորված`
մի շարք պաշտոնատար և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող
անձանց պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները՝
համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2017 թվականի
սեպտեմբերի 25-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի
սեպտեմբերի 29-ի N 12-Ն որոշման
ՄԻ ՇԱՐՔ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ

Հ/Հ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Պաշտոնի անվանումը

Գործակից
14,40

ԱՀ պետական նախարար
ԱՀ Նախագահի աշխատակազմ
ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալպետաիրավական վարչության պետ
ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ-ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ
ԱՀ Նախագահի խորհրդական-տնտեսագիտական վարչության պետ
ԱՀ Նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար (նախկին
պաշտոնը՝ ԱՀ վարչապետի վերահսկողական ծառայության ղեկավար)
ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի «Կառավարության գործերի
կառավարչություն» առանձնացված ստորաբաժանում
ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության պետ-աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ
ԱՀ Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի
կառավարչության պետի տեղակալ (նախկին պաշտոնը՝ ԱՀ
կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարարի տեղակալ)

8,00
8,00
8,00
5,50

9,60
6,80

8.

Խորհրդական (նախկին պաշտոնը՝ ԱՀ վարչապետի խորհրդական)

5,23

9.

Օգնական (նախկին պաշտոնը՝ ԱՀ վարչապետի օգնական)

4,40

10.

Մամուլի քարտուղար (նախկին պաշտոնը՝ ԱՀ վարչապետի մամուլի
քարտուղար)
Խորհրդական (նախկին պաշտոնը՝ ԱՀ փոխվարչապետի
խորհրդական)

11.
12.

Օգնական (նախկին պաշտոնը՝ ԱՀ փոխվարչապետի օգնական)

13.

Պետի օգնական (նախկին պաշտոնը՝ ԱՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարարի օգնական)
Տնտեսական մասի ղեկավար (նախկին պաշտոնը՝ ԱՀ կառավարության
աշխատակազմի տնտեսական մասի ղեկավար)
Մեխանիկ (նախկին պաշտոնը՝ ԱՀ կառավարության աշխատակազմի
մեխանիկ)
Քարտուղար (նախկին պաշտոնը՝ ԱՀ վարչապետի քարտուղար)
Քարտուղար (նախկին պաշտոնը՝ ԱՀ փոխվարչապետի քարտուղար)
Պետի քարտուղար (նախկին պաշտոնը՝ ԱՀ կառավարության
աշխատակազմի ղեկավար-նախարարի քարտուղար)
Վարորդ (նախկին պաշտոնը՝ ԱՀ կառավարության աշխատակազմի
վարորդ)

14.
15.
16.
17.
18.
19.

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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4,40
3,85
3,58
2,50
3,90
2,50
2,20
2,10
2,10
2,00

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
10 հոկտեմբերի 2017թ.

N 33-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ
26-Ի N 865-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 3րդ մասին, «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի
պետական բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի
9-րդ հոդվածին, «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան
և
ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի
սեպտեմբերի 25-ի «Արցախի Հանրապետության կառավարության և պետական կառավարման այլ մարմինների գործունեության կազմակերպման կարգը
սահմանելու մասին» ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92րդ կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական
բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 26-ի
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի
կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 865-Ն որոշմամբ սահմանված N 2 հավելվածի N 1 աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2017 թվականի
հուլիսի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 10-ի N 33-Ն որոշման
«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1
ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 865-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

10
2

7

Դաս

Խումբ

Բաժին

(հազար դրամ)
Բյուջետային ծախսերի
գործառական դասակարգման
բաժինների, խմբերի և դասերի,
ֆինանսավորվող ծրագրերի և
վերջիններս իրականացնող
մարմինների անվանումները

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ծերություն
1
Ծերություն
05 Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատ»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը
ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարություն
Սոցիալական հատուկ
արտոնություններ (այլ դասերին
չպատկանող)
1
Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)
04 Ամենամսյա դրամական օգնություններ և պարգևավճարներ
ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարություն

Համամասնությունների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)
Առաջին Առաջին
Ինն
եռամկիսամՏարի
ամիս
սյակ
յակ
-

-

-

-

-

-

14000.0
14000.0

14000.0
14000.0

-

-

14000.0

14000.0

-

-

14000.0

14000.0

-

-

(14000.0)

(14000.0)

-

-

(14000.0)

(14000.0)

-

-

(14000.0)

(14000.0)

-

-

(14000.0)

(14000.0)

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
10 հոկտեմբերի 2017թ.

N 34-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 575 ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ
23-Ի N 891-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006
թվականի նոյեմբերի 28-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ» պետական
հիմնարկները վերակազմակերպելու, «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական
ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 575 որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 213-րդ տողի
«Ալաշկերտի միջնակարգ դպրոց» բառերը փոխարինել «Մուշի միջնակարգ
դպրոց» բառերով:
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014
թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
«Շրջանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների
տնօրենություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ ստեղծելու
և օրինակելի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 891-Ն որոշմամբ
հաստատված N3 հավելվածի 7-րդ ցանկի 47-րդ տողի «Ալաշկերտի միջնակարգ դպրոց» բառերը փոխարինել «Մուշի միջնակարգ դպրոց» բառերով:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
10 հոկտեմբերի 2017թ.

N 35-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 902-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան` Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015
թվականի դեկտեմբերի 28-ի ««Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց
սոցիալական երաշխիքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին» N 902-Ն որոշման մեջ կատարել
հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները.
1) որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածի 3-րդ կետում`
ա. 2-րդ ենթակետում «տեղակալի» բառից հետո լրացնել «, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքում ընդգրկված`
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի
ղեկավարի տեղակալի» բառերով,
բ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին, 2.2-րդ, 2.3-րդ և 2.4-րդ
ենթակետեր.
«2.1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախարարների խորհրդի
(Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության) գործերի
կառավարչի, կառավարչի տեղակալի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքում չընդգրկված` Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի, ղեկավարի
տեղակալի պաշտոն զբաղեցնելու ժամանակահատվածը.
2.2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի նախագահի, նախագահի տեղակալի, խորհրդի անդամի պաշտոն զբաղեցնելու
ժամանակահատվածը.
2.3) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի վերահսկողական ծառայության պետի պաշտոն զբաղեցնելու ժամանակահատվածը.
2.4) Հայաստանի Հանրապետությունում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության տնտեսական հարցերով լիազոր ներկայացուցչի
պաշտոն զբաղեցնելու ժամանակահատվածը.».
2) որոշմամբ հաստատված N 3 հավելվածում`
ա. 12-րդ կետից հանել «, բացառությամբ սույն կարգի 39-րդ կետով սահմանված դեպքի» բառերը և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասություն.
«Աշխատանքային կամ զինվորական կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը
դադարեցնելուց (օրենքով սահմանված կենսաթոշակը նշանակելուց) հետո
ընկած ժամանակահատվածի համար անձին վճարված աշխատանքային կամ
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զինվորական կենսաթոշակի գումարը պահվում (հաշվանցվում) է օրենքով
նշանակված կենսաթոշակի գումարից:»,
բ. 13-րդ կետի 6-րդ ենթակետում «համար» բառը փոխարինել «, Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի տեղակալի համար» բառերով և
լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6.1-ին, 6.2-րդ, 6.3-րդ, 6.4-րդ, 6.5-րդ,
6.6-րդ, 6.7-րդ, 6.8-րդ և 6.9-րդ ենթակետեր.
«6.1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության
կառուցվածքում ընդգրկված` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի համար` 9.60.
6.2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության
կառուցվածքում ընդգրկված` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի համար` 6.80.
6.3) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախարարների խորհրդի
(Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության) գործերի
կառավարչի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության
կառուցվածքում չընդգրկված` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի համար` 9.60.
6.4) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախարարների խորհրդի
(Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության) գործերի կառավարչի տեղակալի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության
կառուցվածքում չընդգրկված` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի համար` 6.45.
6.5) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի
նախագահի համար` 12.00.
6.6) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի
նախագահի տեղակալի համար` 8.00.
6.7) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի
խորհրդի անդամի համար` 6.80.
6.8)
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
վարչապետի
վերահսկողական ծառայության պետի համար` 5.50.
6.9)
Հայաստանի
Հանրապետությունում
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության տնտեսական հարցերով լիազոր
ներկայացուցչի համար` 4.40.»,
գ. 39-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչելֈ
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
10 հոկտեմբերի 2017թ.

N 36-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ
ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ (ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ) ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ
ԵՆԹԱԿԱ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ, ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՀԵՏ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՇՓՄԱՆ
ՄԵՋ ԳՏՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՑԱՆԿԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ
կետով` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել՝
1)
Արցախի
Հանրապետությունում
սանիտարահամաճարակային
հսկողության (վերահսկողության) ենթակա սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ
անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի ցանկը՝ համաձայն N 1 հավելվածի.
2) Արցախի Հանրապետությունում անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթի առկայությամբ` պետական գրանցման ենթակա սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի ցանկը՝ համաձայն
N 2 հավելվածիֈ
2. Սահմանել, որ պետական գրանցման ենթակա սննդամթերքի ներմուծումը և շրջանառությունն իրականացվում են Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված՝ դրանց անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթի առկայությամբ՝ Արցախի Հանրապետության սահմանը հատող անձանց և փոխադրամիջոցների, Արցախի Հանրապետության սահմանով և մաքսային տարածքով տեղաշարժվող՝ վերահսկողության ենթակա սննդամթերքի,
սննդամթերքի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերի նկատմամբ
պետական սանիտարահամաճարակային հսկողության (վերահսկողության)
իրականացման կարգի համաձայն:
3. Արցախի Հանրապետության տարածք ներմուծվող և շրջանառվող՝
(հսկողության) վերահսկողության ենթակա սննդամթերքը, սննդամթերքի հետ
անմիջական շփման մեջ գտնվող նյութերը սույն որոշման N 1 հավելվածի
ցանկում ընդգրկելու համար հիմք են հանդիսանում տրանսպորտային
(փոխադրական) և (կամ) առևտրային փաստաթղթերում կամ ապրանքն
արտադրողի տեղեկատվական նամակում պարունակվող տեղեկությունները,
որոնցով հավաստվում է սույն որոշման N 1 հավելվածի ցանկում նշված
արտադրանքի կիրառման ոլորտը:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 10-ի N 36-Ն որոշման
ՑԱՆԿ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ
ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ (ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ) ԵՆԹԱԿԱ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ,
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՀԵՏ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՇՓՄԱՆ
ՄԵՋ ԳՏՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ

1. Արցախի Հանրապետությունում սանիտարահամաճարակային հսկողության
(վերահսկողության) ենթակա սննդամթերքն ու սննդամթերքի հետ անմիջական շփման
մեջ գտնվող նյութերն են՝
1) սննդամթերքը (մարդու կողմից սննդում օգտագործվող բնական կամ վերամշակված տեսքով մթերքներ), այդ թվում՝ գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների
օգտագործմամբ ստացված (Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային
անվանացանկի՝ ԱՏԳ ԱԱ հետևյալ խմբերից՝ 02-05, 07-25, 27-29, 32-34, 35).
2) սննդամթերքի արտադրության, պահման, փոխադրման, իրացման, փաթեթավորման ու մակնշման փուլերում օգտագործված, սննդամթերքի հետ անմիջական
շփման մեջ գտնվող և սննդամթերք չհամարվող ցանկացած նյութֈ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 10-ի N 36-Ն որոշման
ՑԱՆԿ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՎԱՍՏՈՂ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՄԲ՝ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ, ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՀԵՏ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՇՓՄԱՆ
ՄԵՋ ԳՏՆՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ

1. Արցախի Հանրապետությունում անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթի
առկայությամբ պետական գրանցման ենթակա են`
1) հանքային ջուրը (սեղանի՝ բնական, սեղանի՝ բուժիչ), շշալցված, տարայավորված խմելու ջուր (այդ թվում՝ մանկական սննդում օգտագործելու համար), տոնուսավորող ըմպելիքներ, ալկոհոլային (ներառյալ թույլալկոհոլային) արտադրանք, գարեջուր.
2) հատուկ նշանակության սննդամթերքը, այդ թվում՝ մանկական սննդամթերք,
սննդամթերք՝ հղի և կերակրող կանանց համար, դիետիկ (բուժիչ և կանխարգելիչ
նպատակներով) սննդամթերք, մարզիկների սնուցման համար սննդամթերք,
կենսաբանական ակտիվ հավելումներ, դրանց արտադրության համար հումք,
օրգանական սննդամթերք.
3) գենետիկորեն ձևափոխված (տրանսգենային) օրգանիզմների օգտագործմամբ
ստացված սննդամթերքը, այդ թվում՝ գենետիկորեն ձևափոխված միկրոօրգանիզմները.
4) սննդային հավելումները, համալիր սննդային հավելումները, բուրավետիչները,
համաբուրավետիչ նյութերը և հումքային բաղադրիչներ հանդիսացող բույսերի
թուրմերը, մանրէների առաջնային կուլտուրաները, տեխնոլոգիական օժանդակ
միջոցները, այդ թվում՝ ֆերմենտային պրեպարատներըֈ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
10 հոկտեմբերի 2017թ.

N 37-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 23-Ի N 331-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2016
թվականի հունիսի 23-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում
ձեռքբերվելիք տոհմային ցածր մթերատու կովերի արժեքի մասնակի
սուբսիդավորման կարգը հաստատելու մասին» N 331-Ն որոշման հավելվածը
շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ գործողությունը տարածվում է 2017 թվականի
մայիսի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 10-ի N 37-Ն որոշման
«Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության
2016 թվականի հունիսի 23-ի N 331-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՁԵՌՔԲԵՐՎԵԼԻՔ ՏՈՀՄԱՅԻՆ ՑԱԾՐ
ՄԹԵՐԱՏՈՒ ԿՈՎԵՐԻ ԱՐԺԵՔԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգով կանոնակարգվում են տեղական նախրի բարելավման և
մթերատվության բարձրացման նպատակով Արցախի Հանրապետությունում
ձեռքբերվելիք
տոհմային
ցածր
մթերատու
կովերի
արժեքի
մասնակի
սուբսիդավորմանն
ուղղված
միջոցառումների
(այսուհետ՝
միջոցառում)
իրականացման հետ կապված հարաբերությունները:
2. Սույն կարգի իմաստով օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են`
1) հայտատու՝ տոհմային ցածր մթերատու կով (եր) ձեռք բերելու նպատակով
համայնքը սպասարկող անասնաբույժներին դիմած ֆիզիկական կամ իրավաբանական
անձ, անհատ ձեռնարկատեր.
2) տոհմային ցածր մթերատու կովեր` բոնիտավորման արդյունքում 100 բալային
սանդղակով 64 և ցածր բալ ստացած, պարտադիր հղի, հինգ և ավելի բարձր տարիքի
ջերսեյ, ֆլեկվի, շվից և այլ ցեղատեսակների կովերը, որոնք մթերատու
հատկություններով գերազանցում են տեղական կովերին.
3) տոհմային ցածր մթերատու
կովերի
արժեքի
մասնակի
սուբսիդավորում՝
տոհմային ցածր մթերատու կովերի արժեքի մասնակի
փոխհատուցում.
4) տոհմային ցածր մթերատու կովի արժեք՝ տոհմային ցածր մթերատու կովի
կենդանի քաշի 97 տոկոսը (3 տոկոսը չի հաշվարկվում` հաշվի առնելով կենդանու
աղեստամոքսային ուղու պարունակությունը) բազմապատկած շուկայական գնով.
5) փակ պահվածք՝ անասնապահական մթերքների արտադրության շահավետ
կազմակերպման, արտադրության ծավալի ավելացման, կենդանիների մթերատվության բարձրացման, նրանց անկորուստ վերարտադրությունն ապահովելու նպատակով խոշոր եղջերավոր կենդանին ամբողջ տարվա ընթացքում անասնաշենքերում և
կից մեկուսացված տարածքում
պահելը՝ բացառելով կենդանու տեղափոխումը
հեռավոր արոտներ:
II. ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
3. Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը
(այսուհետ` նախարարություն) համակարգում և վերահսկողություն է իրականացնում
միջոցառման իրականացման գործընթացի նկատմամբ:
4. Հայտատուները նախարարության կողմից նշված ժամկետում տվյալ համայնքը
սպասարկող անասնաբույժներին են ներկայացնում հայտ՝ համաձայն N 1 ձևի՝ նշելով
գործունեության իրականացման վայրի, պայմանների ու տոհմային ցածր մթերատու
կովերի պահանջարկի մասին տեղեկությունները:
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5. Արցախի Հանրապետության անասնաբուժական սպասարկման կայանները
(այսուհետ՝ կայաններ), համայնքային անասնաբույժներին ներկայացրած հայտերի
հիման վրա՝ նախարարության կողմից սահմանած ժամկետում նախարարություն են
ներկայացնում տեղեկություններ՝ համաձայն N 2 ձևի` նշելով գործունեության վայրը
(համայնքը, գյուղը), հայտատուների տվյալները (անունը, ազգանունը, հայրանունը,
անվանումը, անձնագրային տվյալները, հեռախոսահամարը), տնօրինող գլխաքանակը
և ձեռքբերման ենթակա տոհմային ցածր մթերատու կովերի ցեղը և քանակը:
6. Մասնակի սուբսիդավորման ենթակա է ձեռքբերվելիք տոհմային ցածր
մթերատու կովի արժեքի 35 տոկոսը: Տոհմային ցածր մթերատու կովի արժեքի 22,75
տոկոսը իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից վճարվում է որպես
կանխավճար, իսկ մնացած 42,25 տոկոսը տրամադրվում է Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի
(այսուհետ՝ հիմնադրամ) միջոցով, անտոկոս փոխառության տեսքով, երեք տարի
մարման ժամկետով և տոհմային ցածր մթերատու կովը մեկ տարի փակ պահվածքով
պահելու և տոհմային ցածր մթերատու կովերից սերունդ ստանալու պարտադիր
պայմանով: Իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից կանխավճարը
վճարվում է հիմնադրամին՝ անտոկոս փոխառության պայմանագրերը կնքելու պահին:
Տոհմային ցածր մթերատու կովից սերունդ չստանալու, փակ պահվածքով մեկ
տարի չպահելու կամ անփույթ պահելու հետևանքով տոհմային ցածր մթերատու կովի
անկման դեպքում իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից տոհմային ցածր
մթերատու կովի չսուբսիդավորված արժեքը՝ հաշվանցած մինչև անկումը մարված
փոխառության գումարը, ենթակա է վերադարձման պետական բյուջե անկումը
հայտնաբերելուց երեք ամսվա ընթացքում:
Տոհմային ցածր մթերատու կովի հարկադիր սպանդը կամ հիվանդության
պատճառով խոտանումը պետք է հիմնավորված լինի համայնքը սպասարկող
անասնաբույժի ակտով:
7. Նախարարությունը, սույն կարգի 5-րդ կետում նշված տեղեկությունները
ստանալուց հետո տասնօրյա ժամկետում ընդհանրացնում և դրանց հիման վրա
հիմնադրամ է ներկայացնում տեղեկություններ՝ տոհմային ցածր մթերատու կովի
ձեռքբերման պահանջարկի մասին:
8. Հիմնադրամը՝
1) Արցախի Հանրապետությունում տոհմային ցածր մթերատու կովի անասնաբուծություն իրականացնող ընկերությունների հետ կնքում է տոհմային ցածր մթերատու
կովերի ձեռքբերման պայմանագրեր.
2) հիմք ընդունելով սույն կարգի 7-րդ կետում նշված տեղեկությունները՝ հայտատուների հետ կնքում է տոհմային ցածր մթերատու կովերի ձեռքբերման համար
անտոկոս փոխառության պայմանագրեր՝ նախատեսելով սույն կարգի 6-րդ կետից
բխող պայմանների կատարումը սահմանող դրույթներ.
3) յուրաքանչյուր խմբաքանակի տրամադրումից հետո, տասնօրյա ժամկետում
նախարարություն է ներկայացնում տեղեկություններ տոհմային ցածր մթերատու
կովերի ձեռքբերման և անտոկոս փոխառությունների տրամադրման ուղղությամբ
կատարած աշխատանքների մասին:
9. Նախարարությունը՝ հիմք ընդունելով սույն կարգի 8-րդ կետի 3-րդ
ենթակետում նշված տեղեկությունները, իրականացնում է սույն կարգի 6-րդ կետում
նշված սուբսիդավորումը՝ հիմնադրամին տրամադրելով անհրաժեշտ ֆինանսական
միջոցներ
յուրաքանչյուր
տարվա
պետական
բյուջեում
նախատեսված
համապատասխան միջոցներից:
10.
Գործունեության
իրականացման
վայրի
փոփոխության
դեպքում
հայտատուները պարտավոր են գրավոր տեղեկացնել համայնքը սպասարկող
անասնաբույժներին, իսկ համայնքը սպասարկող անասնաբույժները՝ կայաններին:
11. Կայանները՝ յուրաքանչյուր ամիս, մինչև տվյալ ամսվանը հաջորդող ամսվա
տասը, նախարարություն են ներկայացնում տեղեկություններ՝ անասնաբուծության
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զարգացման և մթերատվության բարձրացման նպատակով տրամադրված տոհմային
ցածր մթերատու կովերի և ստացված մատղաշների մասին՝ համաձայն N 3 ձևի:
III. ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԻՑ
ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
12. Արցախի Հանրապետությունում ձեռքբերվելիք տոհմային ցածր մթերատու
կովերի արժեքի մասնակի սուբսիդավորման գործընթացի իրականացումից
ակնկալվող արդյունքներն են`
1) կենդանիների մթերատվության մակարդակի բարձրացում.
2) բարելավված և տոհմային բարձր մթերատու հատկանիշներով օժտված
տնտեսությունների ցանցի ձևավորում.
3) անասնաբուծության վարման ինտենսիվ տեխնոլոգիաների ներդրման
հնարավորություն.
4) գյուղական վայրերում վերամշակման նոր ձեռնարկությունների ստեղծման
համար նպաստավոր պայմանների ապահովում.
5) անասնաբուծության մասնագիտացման շնորհիվ բնական կերահանդակների
առավել արդյունավետ օգտագործում.
6) գյուղական վայրերում նոր աշխատատեղերի ստեղծում.
7) անասնաբուծական մթերքների ինքնաբավության մակարդակի բարձրացում:»:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Ձև N 1
ՀԱՅՏ
Դիմող ________________________________________________________________________
(ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր)

_______________________________________________________________________________
Բնակության վայրը (գտնվելու վայրը),
հեռախոսահամարը ____________________________________________________________
Անձնագրի և հանրային ծառայությունների համարանիշի
կամ սոցիալական քարտի համարը ______________________________________________
Գործունեության իրականացման վայրը __________________________________________
Դիմում եմ Ձեզ Արցախի Հանրապետությունում ձեռքբերվելիք տոհմային ցածր
մթերատու կովերի արժեքի մասնակի սուբսիդավորման կարգի համաձայն___________
_______________________________________________________________________________
(տոհմային ցածր մթերատու կովի ցեղը և քանակը)

ձեռք բերելու նպատակով:

Հայտին կից ներկայացվում են`
1._____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________________
6._____________________________________________________________________________

_____________________________

______________________

(անուն,ազգանուն (անվանում))

(ստորագրությունը)

Կ.Տ.
«____» ______________ 20___ թ.
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Ձև N 2

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՀ ______________ շրջանում անասնաբուծության զարգացման և մթերատվության բարձրացման նպատակով
տոհմային ցածր մթերատու կովեր ձեռք բերելու համար դիմած հայտատուների մասին

Հ/Հ

Հայտատուի Ա.Ա.Հ.
(անվանումը)

Գործունեության
վայրը՝ համայնք,
գյուղ

Անձնագրային
տվյալները

Հեռախոսահամարը

Տնօրինվող
խ.ե.կ. քանակը
(գլուխ)

Անասնաբուժական սպասարկման կայանի տնօրեն՝

որից՝ կով,
երինջ
(գլուխ)

Անհրաժեշտ
տոհմային ցածր մթերատու
կովերի քանակը (գլուխ)

______________________
Ա.Ա.Հ.

Կ.Տ.
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Ծանոթություն

Ձև N 3
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՀ ______________ շրջանում անասնաբուծության զարգացման և մթերատվության բարձրացման նպատակով
տրամադրված տոհմային ցածր մթերատու կովերի և ստացված մատղաշների մասին

Հ/Հ

Հայտատուի Ա.Ա.Հ.
(անվանումը)

Գործունեության վայրը՝
համայնք, գյուղ

Հեռախոս

Տրամադրված տոհմային
ցածր մթերատու կովի
համարը և ցեղը

Անասնաբուժական սպասարկման կայանի տնօրեն՝

Տրամադրման
ամիս, ամսաթիվ

______________________
Ա.Ա.Հ.

Կ.Տ.
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Տվյալ կովից ծնված
մատղաշների քանակը
(գլուխ)

Ծանոթություն

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
10 հոկտեմբերի 2017թ.

N 38-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՁԵՌՔԲԵՐՎԵԼԻՔ ՏՈՀՄԱՅԻՆ
ՀՈՐԹԵՐԻ, ՏՈՀՄԱՅԻՆ ՄԱՏՂԱՇՆԵՐԻ ԵՎ ՏՈՀՄԱՅԻՆ ԵՐԻՆՋՆԵՐԻ
ԱՐԺԵՔԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 13-րդ հոդվածին համապատասխան` Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել Արցախի Հանրապետությունում ձեռքբերվելիք տոհմային
հորթերի, տոհմային մատղաշների և տոհմային երինջների արժեքի մասնակի
սուբսիդավորման կարգը` համաձայն հավելվածի:
2. Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը՝
տնտեսական տարին ավարտելուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում Արցախի
Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել հաշվետվություն՝ սույն
որոշման հիման վրա կատարած աշխատանքների և իրականացրած
միջոցառումների մասին:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ գործողությունը տարածվում է 2017 թվականի
մայիսի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 10-ի N 38-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՁԵՌՔԲԵՐՎԵԼԻՔ ՏՈՀՄԱՅԻՆ
ՀՈՐԹԵՐԻ, ՏՈՀՄԱՅԻՆ ՄԱՏՂԱՇՆԵՐԻ ԵՎ ՏՈՀՄԱՅԻՆ ԵՐԻՆՋՆԵՐԻ
ԱՐԺԵՔԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգով կանոնակարգվում են տեղական նախրի բարելավման և
մթերատվության բարձրացման նպատակով Արցախի Հանրապետությունում
ձեռքբերվելիք տոհմային հորթերի, տոհմային մատղաշների և տոհմային երինջների
(միասին այսուհետ՝ տոհմային կենդանի) արժեքի մասնակի սուբսիդավորմանն
ուղղված միջոցառումների (այսուհետ՝ միջոցառում) իրականացման հետ կապված
հարաբերությունները:
2. Սույն կարգի իմաստով օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են`
1) հայտատու՝
տոհմային կենդանի ձեռք բերելու նպատակով համայնքը
սպասարկող անասնաբույժներին դիմած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ,
անհատ ձեռնարկատեր.
2) տոհմային երինջ՝ սահմանված կարգով գրանցված խոշոր եղջերավոր
կենդանիների ջերսեյ, ֆլեկվի, շվից և այլ ցեղատեսակներին պատկանող տավարի
ընդհանրապես չծննդաբերած հղի էգ առանձնյակ.
3) տոհմային հորթ՝ սահմանված կարգով գրանցված խոշոր եղջերավոր
կենդանիների ջերսեյ, ֆլեկվի, շվից և այլ ցեղատեսակների կովերից ստացված
մաքրացեղ էգ և արու առանձնյակներ՝ մեկից հինգ ամսական.
4) տոհմային մատղաշ՝ կաթնային կերակրման շրջանը վերջացրած հինգ
ամսականից բարձր տարիքի խոշոր եղջերավոր կենդանիների ջերսեյ, ֆլեկվի, շվից և
այլ ցեղատեսակների էգ և արու առանձնյակներ.
5) տոհմային կենդանու արժեք` տոհմային կենդանու կենդանի քաշի 97 տոկոսը (3
տոկոսը չի հաշվարկվում` հաշվի առնելով կենդանու աղեստամոքսային ուղու
պարունակությունը) բազմապատկած շուկայական գնով.
6) տոհմային կենդանու արժեքի մասնակի սուբսիդավորում՝ տոհմային կենդանու
արժեքի մասնակի փոխհատուցում.
7) փակ պահվածք՝ անասնապահական մթերքների արտադրության շահավետ
կազմակերպման, արտադրության ծավալի ավելացման, կենդանիների մթերատվության բարձրացման, նրանց անկորուստ վերարտադրությունն ապահովելու նպատակով տոհմային կենդանին ամբողջ տարվա ընթացքում անասնաշենքերում և կից
մեկուսացված տարածքում պահելը՝ բացառելով կենդանու տեղափոխումը հեռավոր
արոտներ:
II. ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
3. Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը
(այսուհետ` նախարարություն) համակարգում և վերահսկողություն է իրականացնում
միջոցառման իրականացման գործընթացի նկատմամբ:
4. Հայտատուները նախարարության կողմից նշված ժամկետում տվյալ համայնքը
սպասարկող անասնաբույժներին են ներկայացնում հայտ՝ համաձայն N 1 ձևի՝ նշելով
գործունեության իրականացման վայրի, պայմանների ու տոհմային կենդանիների
պահանջարկի մասին տեղեկությունները:
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5. Արցախի Հանրապետության անասնաբուժական սպասարկման կայանները
(այսուհետ՝ կայաններ), համայնքային անասնաբույժներին ներկայացրած հայտերի
հիման վրա՝ նախարարության կողմից սահմանած ժամկետում նախարարություն են
ներկայացնում տեղեկություններ՝ համաձայն N 2 ձևի` նշելով գործունեության վայրը
(համայնքը, գյուղը), հայտատուների տվյալները (անունը, ազգանունը, հայրանունը,
անվանումը, անձնագրային տվյալները, հեռախոսահամարը), տնօրինող գլխաքանակը
և ձեռքբերման ենթակա տոհմային կենդանու ցեղը և քանակը:
6. Մասնակի սուբսիդավորման ենթակա է ձեռքբերվելիք տոհմային կենդանու
արժեքի 35 տոկոսը: Տոհմային կենդանու արժեքի 22,75 տոկոսը իրավաբանական կամ
ֆիզիկական անձանց կողմից վճարվում է որպես կանխավճար, իսկ մնացած 42,25
տոկոսը տրամադրվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղի և
գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի (այսուհետ՝ հիմնադրամ) միջոցով,
անտոկոս փոխառության տեսքով, տոհմային հորթ ձեռք բերելու դեպքում՝ մեկ տարի,
իսկ տոհմային մատղաշ և (կամ) տոհմային երինջ ձեռք բերելու դեպքում՝ երեք տարի
մարման ժամկետով և տոհմային հորթը հինգ տարի, իսկ տոհմային մատղաշը և
տոհմային երինջը երեք տարի փակ պահվածքով պարտադիր պահելու պայմանով:
Իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից կանխավճարը վճարվում է
հիմնադրամին՝ անտոկոս փոխառության պայմանագրերը կնքելու պահին:
Փակ պահվածքով տոհմային հորթը հինգ տարի, իսկ տոհմային մատղաշը և
տոհմային երինջը երեք տարի չպահելու կամ անփույթ պահելու հետևանքով դրանց
անկման դեպքում իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից տոհմային
կենդանու չսուբսիդավորված արժեքը՝ հաշվանցած մինչև անկումը մարված
փոխառության գումարը, ենթակա է վերադարձման պետական բյուջե անկումը
հայտնաբերելուց երեք ամսվա ընթացքում:
Տոհմային կենդանու հարկադիր սպանդը կամ հիվանդության պատճառով
խոտանումը պետք է հիմնավորված լինի համայնքը սպասարկող անասնաբույժի
ակտով:
7. Նախարարությունը, սույն կարգի 5-րդ կետում նշված տեղեկությունները
ստանալուց հետո տասնօրյա ժամկետում ընդհանրացնում և դրանց հիման վրա
հիմնադրամ է ներկայացնում տեղեկություններ՝ տոհմային կենդանիների ձեռքբերման
պահանջարկի մասին:
8. Հիմնադրամը՝
1) Արցախի Հանրապետությունում տոհմային կենդանիների անասնաբուծություն
իրականացնող ընկերությունների հետ կնքում է տոհմային կենդանիների ձեռքբերման
պայմանագրեր.
2) հիմք ընդունելով սույն կարգի 7-րդ կետում նշված տեղեկությունները՝
հայտատուների հետ կնքում է տոհմային կենդանիների ձեռքբերման համար անտոկոս
փոխառության պայմանագրեր՝ նախատեսելով սույն կարգի 6-րդ կետից բխող պայմանների կատարումը սահմանող դրույթներ.
3) յուրաքանչյուր խմբաքանակի տրամադրումից հետո, տասնօրյա ժամկետում
նախարարություն է ներկայացնում տեղեկություններ կենդանիների ձեռքբերման և
անտոկոս փոխառությունների տրամադրման ուղղությամբ կատարած աշխատանքների մասին:
9. Նախարարությունը՝ հիմք ընդունելով սույն կարգի 8-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկությունները, իրականացնում է սույն կարգի 6-րդ կետում նշված
սուբսիդավորումը՝ հիմնադրամին տրամադրելով անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ
յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեում նախատեսված համապատասխան
միջոցներից:
10. Գործունեության իրականացման վայրի փոփոխության դեպքում հայտատուները պարտավոր են գրավոր տեղեկացնել համայնքը սպասարկող անասնաբույժներին, իսկ համայնքը սպասարկող անասնաբույժները՝ կայաններին:
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11. Կայանները՝ յուրաքանչյուր ամիս, մինչև տվյալ ամսվանը հաջորդող ամսվա
տասը, նախարարություն են ներկայացնում տեղեկություններ՝ անասնաբուծության
զարգացման և մթերատվության բարձրացման նպատակով տրամադրված տոհմային
կենդանիների մասին՝ համաձայն N 3 ձևի:
III. ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԻՑ
ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
12. Արցախի Հանրապետությունում ձեռքբերվելիք տոհմային կենդանիների
արժեքի մասնակի սուբսիդավորման գործընթացի իրականացումից ակնկալվող
արդյունքներն են`
1) կենդանիների մթերատվության մակարդակի բարձրացում.
2) բարելավված և տոհմային բարձր մթերատու հատկանիշներով օժտված
տնտեսությունների ցանցի ձևավորում.
3) անասնաբուծության վարման ինտենսիվ տեխնոլոգիաների ներդրման
հնարավորություն.
4) գյուղական վայրերում վերամշակման նոր ձեռնարկությունների ստեղծման
համար նպաստավոր պայմանների ապահովում.
5) անասնաբուծության մասնագիտացման շնորհիվ բնական կերահանդակների
առավել արդյունավետ օգտագործում.
6) գյուղական վայրերում նոր աշխատատեղերի ստեղծում.
7) անասնաբուծական մթերքների ինքնաբավության մակարդակի բարձրացում:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Ձև N 1
ՀԱՅՏ
Դիմող ________________________________________________________________________
(ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր)

_______________________________________________________________________________
Բնակության վայրը (գտնվելու վայրը),
հեռախոսահամարը ____________________________________________________________
Անձնագրի և հանրային ծառայությունների համարանիշի
կամ սոցիալական քարտի համարը ______________________________________________
Գործունեության իրականացման վայրը __________________________________________
Դիմում եմ Ձեզ Արցախի Հանրապետությունում ձեռքբերվելիք տոհմային հորթերի,
տոհմային մատղաշների և տոհմային երինջների արժեքի մասնակի սուբսիդավորման
կարգի համաձայն ______________________________________________________________
(տոհմային հորթի (տոհմային մատղաշի, տոհմային երինջի) ցեղը և քանակը)

ձեռք բերելու նպատակով:

Հայտին կից ներկայացվում են`
1._____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________________
6._____________________________________________________________________________

_____________________________

______________________

(անուն, ազգանուն (անվանում))

(ստորագրությունը)

Կ.Տ.
«____» ______________ 20___ թ.
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Ձև N 2

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՀ ______________ շրջանում անասնաբուծության զարգացման և մթերատվության բարձրացման նպատակով
տոհմային կենդանի ձեռք բերելու համար դիմած հայտատուների մասին

Հ/Հ

Հայտատուի Ա.Ա.Հ.
(անվանումը)

Գործունեության
վայրը՝ համայնք,
գյուղ

Անձնագրային
տվյալները

Հեռախոսահամարը

Տնօրինվող
խ.ե.կ. քանակը
(գլուխ)

Անասնաբուժական սպասարկման կայանի տնօրեն՝

Անհրաժեշտ
տոհմային
կենդանու ցեղը

______________________
Ա.Ա.Հ.

Կ.Տ.
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Անհրաժեշտ
տոհմային կենդանիների
քանակը (գլուխ)

Ծանոթություն

Ձև N 3
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՀ ______________ շրջանում անասնաբուծության զարգացման և մթերատվության բարձրացման նպատակով
տրամադրված տոհմային կենդանիների և դրանց պահվածքի գնահատականի մասին

Հ/Հ

Հայտատուի Ա.Ա.Հ.
(անվանումը)

Գործունեության վայրը՝
համայնք, գյուղ

Հեռախոս

Տրամադրված
տոհմային կենդանու
համարը

Անասնաբուժական սպասարկման կայանի տնօրեն՝

Տրամադրված
տոհմային
կենդանու ցեղը

Տրամադրման
ամիս,
ամսաթիվ

______________________
Ա.Ա.Հ.

Կ.Տ.
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Պահվածքի
գնահատականը

Ծանոթություն

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
10 հոկտեմբերի 2017թ.

N 39-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԵՏԱԳԱ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ
ՀԱՄԱՐ ՈՉ ՊԻՏԱՆԻ ԱՆԱՍՆԱԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑՆԵՐԻ ՓԱԿՄԱՆ
ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել Արցախի Հանրապետությունում հետագա շահագործման
համար ոչ պիտանի անասնագերեզմանոցների փակման կարգը՝ համաձայն
հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 10-ի N 39-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԵՏԱԳԱ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ
ՀԱՄԱՐ ՈՉ ՊԻՏԱՆԻ ԱՆԱՍՆԱԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑՆԵՐԻ ՓԱԿՄԱՆ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգով կանոնակարգվում են Արցախի Հանրապետության տարածքում
գտնվող և հետագա շահագործման համար ոչ պիտանի անասնագերեզմանոցների
(այսուհետ՝
անասնագերեզմանոց)
փակման
նպատակով
իրականացվող
միջոցառումների (այսուհետ՝ միջոցառում) հետ կապված հարաբերությունները:
2. Միջոցառման նպատակներն են՝
1) անասնագերեզմանոցի տարածքում կենսաբանական թափոնների չթույլատրված թաղման կանխարգելումը և որպես հետևանք մարդկանց և կենդանիների համար
ընդհանուր հիվանդություններով վարակման կանխումը.
2) շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը աղտոտումներից:
3. Սույն կարգի իմաստով անասնագերեզմանոց են համարվում կենսաբանական
թափոնների վերամշակման համար օգտագործվող կենսաջերմային և (կամ) հողային
հորերը, մետաղյա տարողությունները, Բեկարի հորերը, որոնց հետագա
օգտագործումը այդ նպատակով աննպատակահարմար է՝ սանիտարապաշտպանիչ
գոտու խախտման, կենսաջերմային հորի շահագործման կանոնների խախտման
հանգամանքներից ելնելով:
II. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
4. Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը
(այսուհետ` նախարարություն) համակարգում և վերահսկողություն է իրականացնում
միջոցառման իրականացման գործընթացի նկատմամբ:
5. Արցախի Հանրապետության անասնաբուժական սպասարկման կայանները
(այսուհետ՝ կայաններ) նախարարության կողմից սահմանած ժամկետում նախարարություն են ներկայացնում տեղեկություններ՝ նշելով համայնքը, այն տեղամասը,
որտեղ գտնվում է անասնագերեզմանոցը, հնարավորության դեպքում այն
իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց տվյալները (իրավաբանական անձի
դեպքում անվանումը, ֆիզիկական անձի դեպքում անունը, ազգանունը, հայրանունը,
անձնագրային տվյալները), որոնց սեփականության կամ այլ իրավունքով պատկանող
հողատարածքի վրա է տեղակայված անասնագերեզմանոցը:
6. Միջոցառումը ներառում է երեք փուլեր՝
1) առաջին փուլ՝ անասնագերեզմանոցի գրանցումը և հողատարածքի, որի վրա
գտնվում է անասնագերեզմանոցը, սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի կամ
օգտագործողի պարզումը.
2) երկրորդ փուլ՝ անասնագերեզմանոցի անասնաբուժասանիտարական
հետազոտությունը, սիբիրախտի հարուցչի առկայությունը պարզելու նպատակով հողի
և անասնագերեզմանոցի նստվածքի լաբորատոր փորձաքննությունը.
3) երրորդ փուլ՝ անասնագերեզմանոցի փակումը:
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III. ԱՆԱՍՆԱԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔԻ, ՈՐԻ ՎՐԱ
ԳՏՆՎՈՒՄ Է ԱՆԱՍՆԱԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑԸ, ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ԿԱՄ
ՏԻՐԱՊԵՏՈՂԻ ԿԱՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՊԱՐԶՈՒՄԸ
7. Անասնագերեզմանոցի գրանցումը, հաշվառումը և հաստատումն իրականացվում է նախարարության կողմից անասնագերեզմանոցների համաճարակաբանական
մատյանում՝ կայանների ներկայացրած համապատասխան տեղեկությունների հիման
վրա:
8. Նախարարությունը միջոցներ է ձեռնարկում հողատարածքի սեփականատիրոջը կամ տիրապետողին կամ օգտագործողին պարզելու ուղղությամբ, հողի
նպատակային նշանակության և դրա նկատմամբ իրավունքների պարզման նպատակով հարցում է կատարում պետական և տարածքային կառավարման մարմիններին,
որոնք հարցումը ստանալուց հետո մեկշաբաթյա ժամկետում նախարարություն են
ներկայացնում անհրաժեշտ տեղեկությունները:
9. Նախարարությունը կազմում և հաստատում է անասնագերեզմանոցի փակման
համար անհրաժեշտ աշխատանքների ծավալները և դրանց իրականացման գրաֆիկը:
IV. ԱՆԱՍՆԱԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑԻ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԻԲԻՐԱԽՏԻ ՀԱՐՈՒՑՉԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՊԱՐԶԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀՈՂԻ ԵՎ ԱՆԱՍՆԱԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑԻ ՆՍՏՎԱԾՔԻ
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
10. Անասնագերեզմանոցը ենթարկվում է անասնաբուժասանիտարական հետազոտության, սիբիրախտի հարուցչի առկայությունը պարզելու նպատակով հողի և
անասնագերեզմանոցի նստվածքի լաբորատոր փորձաքննության՝ դրանց անասնաբուժասանիտարական վտանգավորությունը (անվտանգությունը) պարզելու համար:
11. Անասնագերեզմանոցի անասնաբուժասանիտարական հետազոտությունը
իրականացվում է կայանների տնօրենների հրամաններով ստեղծված հանձնաժողովների կողմից՝ նախարարության հետ նախնական համաձայնեցումից հետո:
12. Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են՝
1) մեկ ներկայացուցիչ նախարարության անասնաբուժության գծով ստորաբաժանումից.
2) այն կայանի ներկայացուցիչները, որի գործունեության տարածքում գտնվում է
փակման ենթակա անասնագերեզմանոցը.
3) այն համայնքի ներկայացուցիչը, որի տարածքում գտնվում է փակման ենթակա
անասնագերեզմանոցը, իսկ համայնքի վարչական սահմաններից դուրս գտնվող
անասնագերեզմանոցի դեպքում՝ համապատասխան շրջանի վարչակազմի ներկայացուցիչը.
4) այն անձը կամ տնտեսավարող սուբյեկտի ներկայացուցիչը, որին սեփականության կամ այլ իրավունքով պատկանում է այն հողատարածքը, որի վրա գտնվում է
փակման ենթակա անասնագերեզմանոցը:
13. Անասնագերեզմանոցի անասնաբուժասանիտարական հետազոտության արդյունքների հիման վրա կազմվում է հետագա շահագործման համար ոչ պիտանի
անասնագերեզմանոցի
անասնաբուժասանիտարական
հետազոտության
ակտ՝
համաձայն N 1 ձևի:
14. Սիբիրախտի հարուցչի առկայությունը պարզելու նպատակով հողի և
անասնագերեզմանոցի նստվածքի լաբորատոր փորձաքննությունն իրականացվում է
անասնաբուժության ոլորտում պետական հավատարմագրված լաբորատորիայի
կողմից՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան: Հողում և
անասնագերեզմանոցի նստվածքում սիբիրախտի հարուցչի առկայության դեպքում
համաճարակաբանական մատյանում կատարվում է համապատասխան նշում:
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V. ԱՆԱՍՆԱԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑԻ ՓԱԿՈՒՄԸ
15. Անասնագերեզմանոցի փակման հետ կապված միջոցառումներն իրականացվում են նախարարության կողմից պետական բյուջեի միջոցների հաշվին՝ «Գնումների
մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:
Անասնագերեզմանոցներով զբաղված հողատարածքներում հողաշինարարություն չի իրականացվում:
16. Անասնագերեզմանոցի փակումն իրականացվում է՝
1) լիազոր մարմնի կողմից սահմանված անասնաբուժական հսկողության
ենթակա օբյեկտների ախտահանման և վարակազերծման պահանջներին համապատասխան անասնագերեզմանոցի ախտահանման միջոցով.
2) մակերեսային կառույցների ապամոնտաժման միջոցով` դրանց առկայության
դեպքում.
3) կենսաջերմային և հողային հորերը, մետաղյա տարողություննները, բլուրները
և խրամատները հողով ծածկելու միջոցով.
4) օբյեկտի ողջ մակերեսի երկայնքով կենտրոնում երկու մետրից ոչ պակաս
բարձրությամբ հողային բլուրի բարձրացման և այդ բլուրի վրա «Փակ անասնագերեզմանոց» մետաղյա ցուցանակի տեղադրման միջոցով.
5) փորձաքննության ենթարկված հողում և նստվածքում սիբիրախտի հարուցչի
առկայության, ինչպես նաև նախկինում սիբիրախտով հիվանդ կենդանիների թաղման
դեպքում օբյեկտի ողջ մակերեսի երկայնքով եզրերում 0,4 մետր, իսկ կենտրոնում 0,8
մետր բարձրությամբ բետոնե գմբեթի հիմնման և «Սիբիրախտ» մետաղյա ցուցանակի
տեղադրման միջոցով:
17. Անասնագերեզմանոցի փակումն իրականացվում է շրջակա միջավայրի
պահպանության ոլորտի լիազոր մարմնի՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
փորձաքննության, դրական եզրակացությունը ստանալուց հետո:
18. Անասնագերեզմանոցի փակման կապակցությամբ կատարվող աշխատանքների ավարտից հետո նախարարության և անասնագերեզմանոցի փակման
աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպության կողմից կազմվում է հետագա
շահագործման համար ոչ պիտանի անասնագերեզմանոցի փակման ակտը՝ համաձայն
N 2 ձևի, և համապատասխան նշում է կատարվում համաճարակաբանական
մատյանում:
Անասնագերեզմանոցի
փակման
մասին
տեղեկությունները
հինգ
աշխատանքային օրվա ընթացքում ուղարկվում են այն համայնքին, որի տարածքում
գտնվում է անասնագերեզմանոցը, իսկ համայնքի վարչական սահմաններից դուրս
գտնվող անասնագերեզմանոցի դեպքում՝ համապատասխան շրջանի վարչակազմին և
հողամասի սեփականտիրոջը կամ տիրապետողին կամ օգտագործողին:
19. Կայանները ոչ պակաս, քան տարին երկու անգամ իրականացնում են
փակված անասնագերեզմանոցի անասնաբուժասանիտարական վիճակի հետազոտություն, ինչի մասին համապատասխան նշում է կատարվում համաճարակաբանական
մատյանում:
VI. ԱՆԱՍՆԱԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑԻ ԼԻԿՎԻԴԱՑՈՒՄԸ
20. Փակ անասնագերեզմանոցները, որոնցում վերջին թաղման ժամկետը
կենսաջերմային հորի դեպքում ոչ պակաս, քան երկու տարի է, իսկ հողային հորի
դեպքում՝ ոչ պակաս, քան 25 տարի, ենթակա են լիկվիդացման: Անասնագերեզմանոցները, որոնցում թաղվել կամ այրվել են սիբիրախտի հետևանքով անկած
կենդանիները, թաղման վաղեմության ժամկետից անկախ լիկվիդացման ենթակա չեն:
21. Բոլոր լիկվիդացված անասնագերեզմանոցները Արցախի Հանրապետության
գյուղատնտեսության նախարարի հրամանի հիման վրա հանվում են անասնաբուժական հաշվառումից, ինչի մասին նշում է կատարվում համապատասխան
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անասնագերեզմանոցի համաճարակաբանական մատյանում: Լիկվիդացված անասնագերեզմանոցի անասնաբուժական հաշվառումից հանման մասին տեղեկություններն
անասնաբուժական հաշվառումից հանելուց երկշաբաթյա ժամկետում ուղարկվում են
նախարարություն, այն համայնքին, որի տարածքում գտնվում է անասնագերեզմանոցը, իսկ համայնքի վարչական սահմաններից դուրս գտնվող
անասնագերեզմանոցի դեպքում՝ համապատասխան շրջանի վարչակազմին,
բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովումը և շրջակա
միջավայրի պահպանությունն իրականացնող լիազոր պետական մարմիններին:
22. Լիկվիդացված անասնագերեզմանոցի տարածքի հետագա օգտագործումն
իրականացվում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Ձև 1
ԱԿՏ
Հետագա շահագործման համար ոչ պիտանի անասնագերեզմանոցի
անասնաբուժասանիտարական հետազոտության

«____»______________ 20__թ.
Հետազոտության անցկացման վայրը ________________________________________
_______________________________________________________________________________
(շրջանի և (կամ) համայնքի անվանումը)

Հանձնաժողովի կազմը
1. _____________________________________________________________________________
(ազգանուն, անուն, հայրանուն, պաշտոնը)

2. __________________________________________________________________________
(ազգանուն, անուն, հայրանուն, պաշտոնը)

3. __________________________________________________________________________
(ազգանուն, անուն, հայրանուն, պաշտոնը)

4. __________________________________________________________________________
(ազգանուն, անուն, հայրանուն, պաշտոնը)

5. __________________________________________________________________________
(ազգանուն, անուն, հայրանուն, պաշտոնը)

Իրականացրել ենք ______________-ից ___________ ուղղությամբ _______________
(բնակավայր)

կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող անասնագերեզմանոցի անասնաբուժասանիտարական հետազոտությունը, գրանցման համարը _________________:
Հողատարածքի կադաստրային համարը (առկայության դեպքում) _____________,
հողատարածքի մակերեսը _________________ քառակուսի մետր, ինչը հաստատվում է
ցանկապատով, խրամատով, աշխարհագրական կոորդինատներով (անհրաժեշտն
ընդգծել):
Այլ կողմնորոշիչներ (եթե առկա են) _________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ցանկապատման տեսքը ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(նշել ցանկապատման տեսակը և նյութը, որից պատրաստված է, դարպասների առկայությունը)

Խրամատի չափսերը՝ երկարությունը ________ մետր, լայնությունը ________
մետր, խորությունը ____________ մետր:
Քայլուղու առկայությունը

առկա է, առկա չէ
(անհրաժեշտն ընդգծել)

Անասնագերեզմանոցում կենսաբանական թափոնների ոչնչացումն իրականացվել է այրման, հողային հորում թաղման, կենսաբանական խցում թաղման միջոցով
(անհրաժեշտն ընդգծել):
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Կենսաբանական խուցն իրենից ներկայացնում է մետաղյա տարողություն,
փայտաշեն տնակ, աղյուսից (բետոնե) փոս (անհրաժեշտն ընդգծել):
Կենսաբանական խուցի չափսերը, երկարություն ________ մետր, լայնություն
_______ մետր, խորություն _________ մետր, ծավալը (մետաղյա տարողության համար)
_______ խորանարդ մետր:
Կափույր _________________________________________________________________
(նշել առկայությունը (տրամագիծը և բարձրությունը))

Հովանոցի առկայությունը __________________________________________________
(նշել առկայությունը (երկարությունը, լայնությունը, բարձրությունը))

Դիահերձարանի առկայությունը

առկա է, առկա չէ
(անհրաժեշտն ընդգծել)

Կենսաբանական թափոնների առաջին թաղումն իրականացվել է ___ թվականին:
Կենսաբանական թափոնների վերջին թաղումն իրականացվել է ___ թվականին:
Անասնագերեզմանոցում վարակված կամ ախտոտված կենսաբանական թափոնների առկայությունը
եղել են, չեն եղել
(անհրաժեշտն ընդգծել)

ինչը հաստատվում է _________________________________________________________
(անասնաբուժական սպասարկման կայանի անվանումը)

________________________________________________________________ տեղեկությամբ:
(տեղեկության աղբյուրը)

Հողի և անասնագերեզմանոցի նստվածքում սիբիրախտի առկայության նմուշները
վերցրված են և լաբորատոր փորձաքննության համար ուղարկված __________________
_______________________________________________________________________________
(թույլտվություն ունեցող կազմակերպության անվանումը)

Հանձնաժողովի անդամներ
______________________________________

_________________________

(Ա.Ա.Հ.)

(ստորագրություն)

______________________________________

_________________________

(Ա.Ա.Հ.)

(ստորագրություն)

______________________________________

_________________________

(Ա.Ա.Հ.)

(ստորագրություն)

______________________________________

_________________________

(Ա.Ա.Հ.)

(ստորագրություն)

______________________________________

_________________________

(Ա.Ա.Հ.)

(ստորագրություն)
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Ձև 2

ԱԿՏ
Հետագա շահագործման համար ոչ պիտանի
անասնագերեզմանոցի փակման
«____»______________ 20__ թ.
Հետագա շահագործման համար ոչ պիտանի անասնագերեզմանոցների փակման
կարգին համապատասխան և պետության կարիքների համար աշխատանքների
իրականացման առ ____________________ N __________________ պայմանագրի հիման
վրա, իրականացվել է ____________________-ից _______________________ ուղղությամբ
(բնակավայր)

____________ կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող _____________ կադաստրային
համարով (առկայության դեպքում) հողատարածքում տեղակայված _________________
համաճարակաբանական մատյանի համարով անասնագերեզմանոցի զննումը, հողում
և անասնագերեզմանոցի նստվածքում սիբիրախտի առկայության պարզման
նպատակով
նմուշները
լաբորատոր
փորձաքննության
են
ենթարկվել
_______________________________________________________________________ կողմից:
(կազմակերպության անվանումը)

Հետազոտության արդյունքները հաստատվել են ______ կայանի տնօրենի կողմից
20__ թվականի _________ ___-ի N _____ հրամանով ստեղծված հանձնաժողովի կողմից:
Անասնագերեզմանոցի փակումն իրականացվել է՝
Հ/Հ

Աշխատանքի անվանումը

___________________
(պաշտոնը)

___________________
(պաշտոնը)

___________________
(պաշտոնը)

Չափման միավորը

_________________
(ստորագրություն)

_________________
(ստորագրություն)

_________________
(ստորագրություն)
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Քանակը

___________________
(Ա.Հ.ազգանուն)

___________________
(Ա.Հ.ազգանուն)

___________________
(Ա.Հ.ազգանուն)

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
11 հոկտեմբերի 2017թ.

N 40-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ
26-Ի N 865-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 3րդ մասին, «Իրավական ակտերի մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի
71-րդ հոդվածին համապատասխան և հիմք ընդունելով Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն
հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերը՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական
բյուջեի մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 1
աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 26-ի «Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի
կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 865-Ն որոշման N 2
հավելվածի N 1 աղյուսակի ցուցանիշներում կատարել փոփոխություններ`
համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 11-ի N 40-Ն որոշման
«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ
N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի
N 865-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ
ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բյուջետային ծախսերի
գործառական դասակարգման
բաժինների, խմբերի և դասերի,
ֆինանսավորվող ծրագրերի և
վերջիններս իրականացնող
մարմինների անվանումները

Դաս

Խումբ

Բաժին

(հազ. դրամ)

01
7
1
01

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ
այդ թվում`
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Պետական պարտքի գծով
գործառնություններ
Պետական պարտքի գծով
գործառնություններ
Ներգրավված փոխառու
միջոցների սպասարկման
ծախսեր (տոկոսավճարներ)
ԼՂՀ ֆինանսների նախարարություն

11
2
1
02

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ
ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ
Այլ ծախսեր
Այլ ծրագրեր
Կապիտալ ներդրումներ
ԼՂՀ քաղաքաշինության
նախարարություն

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական
նշանով, իսկ նվազեցումները`
փակագծերում)
Առաջին
Առաջին
Ինն
եռամկիսամՏարի
ամիս
սյակ
յակ
-

-

-

-

(575,000.0)

-

-

-

(575,000.0)

-

-

-

(575,000.0)

-

-

-

(575,000.0)

-

-

-

(575,000.0)

-

-

-

575,000.0
575,000.0
575,000.0
575,000.0

-

-

-

575,000.0

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
12 հոկտեմբերի 2017թ.

N 44-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածը և Արցախի Հանրապետության
Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագիրը՝
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել`
1) Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի կանոնադրությունը` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի աշխատակազմի
կառուցվածքը` համաձայն N 2 հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 12-ի N 44-Ն որոշման
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Արցախի Հանրապետության պետական նախարարը (այսուհետ՝ պետական
նախարար) մշակում և իրականացնում է Արցախի Հանրապետության կառավարության
տարածքային կառավարման քաղաքականությունը, ինչպես նաև համակարգում է
Արցախի Հանրապետության Նախագահի կողմից սահմանված նախարարների
գործունեությունը:
2. Պետական նախարարը գործում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը
համապատասխան և իր խնդիրներն իրագործելու նպատակով իրականացնում է
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ ու սույն կանոնադրությամբ իրեն
վերապահված լիազորությունները: Պետական նախարարն իր իրավասության
սահմաններում պատասխանատու է իր առջև դրված խնդիրների և գործառույթների
կատարման համար:
3. Պետական նախարարի աշխատակազմը (այսուհետ՝ նաև աշխատակազմ) իր
գործունեությունն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությանը,
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը, Արցախի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերին և սույն կանոնադրությանը համապատասխան:
4. Աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և
իր հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշներ և անհատականացման
այլ միջոցներ:
5. Աշխատակազմը պետական կառավարչական հիմնարկ է, որն Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ենթակա է հաշվառման
իրավաբանական անձանց պետական գրանցում իրականացնող մարմնի կողմից:
6. Աշխատակազմը, իր իրավասության սահմաններում, Արցախի Հանրապետության անունից կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ
գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես
հայցվոր կամ պատասխանող:
7. Աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ:
8. Աշխատակազմը չի կարող իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեություն:
9. Աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն իրականացնում է
գանձապետական համակարգի միջոցով: Աշխատակազմի կարիքների համար
գնումները կատարվում են «Գնումների մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքով
նախատեսված կարգով:
10. Աշխատակազմի պարտավորությունների համար պատասխանատվություն է
կրում Արցախի Հանրապետությունը:
11. Աշխատակազմի գտնվելու վայրն է` քաղաք Ստեփանակերտ, Փետրվարի 20-ի
փողոց, N 1, կառավարության շենք:
12. Պետական մարմնի անվանումն է`
հայերեն լրիվ անվանումը` Արցախի Հանրապետության պետական նախարար,
ռուսերեն լրիվ անվանումը` Гօсударственный министр Республики Арцах,
անգլերեն լրիվ անվանումը` State minister of the Republic of Artsakh:
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2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
13. Պետական նախարարը՝
1) համակարգում է Հանրապետության Նախագահի կողմից սահմանված
նախարարների գործունեությունը.
2) ապահովում է Արցախի Հանրապետության Նախագահի տվյալ տարվա
գործունեության միջոցառումների ծրագրի նախագծի մշակման աշխատանքները.
3) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով պետական սեփականությունը և ֆինանսական միջոցները կառավարելու
Արցախի Հանրապետության Նախագահի կողմից վերապահված գործառույթները.
4) Հանրապետության Նախագահի հանձնարարությամբ վարում է կառավարության նիստերը.
5) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն վերապահված խնդիրներն ու գործառույթները և պատասխանատու է լիազորված
բնագավառներում քաղաքականության մշակման և իրականացման, տիրող իրավիճակի
գնահատման և վերլուծության, հեռանկարային զարգացման ապահովման համար.
6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով
սահմանված գործունեության բնագավառների, նպատակների և խնդիրների վերաբերյալ
առաջարկություններ է ներկայացնում Հանրապետության նախագահին և կառավարություն.
7) լսում և կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում իր համակարգի մեջ
մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների գործունեության մասին
տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը.
8) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և այլ
իրավական ակտերով սահմանված այլ գործառույթներ:
3. ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
14. Աշխատակազմի հիմնական խնդիրներն են`
1) Արցախի Հանրապետության պետական նախարարին վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացման, քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նրա մասնակցության, նախարարի բնականոն գործունեության ապահովումը.
2) օրենսդրությամբ սահմանված այլ խնդիրների և նպատակների իրականացումը:
15. Աշխատակազմն իր հիմնական խնդիրներին համապատասխան, Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, ըստ ոլորտների, իրականացնում է հետևյալ գործառույթները`

1) սոցիալ-տնտեսական ոլորտում`
ա. իրականացնում է սոցիալ-տնտեսական վիճակի վերլուծություն և համապատասխան տեղեկություններ ներկայացնում Արցախի Հանրապետության պետական
նախարարին,
բ. ապահովում է Արցախի Հանրապետության Նախագահի տվյալ տարվա գործունեության միջոցառումների ծրագրի մշակման աշխատանքների կատարումը,
գ. իրականացնում է իրեն վերապահված այլ լիազորություններ.

2) տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման ոլորտում`
ա. ապահովում է Արցախի Հանրապետության կառավարության տարածքային
քաղաքականության մշակումը և դրա իրականացման ընթացքի դիտարկումը,
բ. Արցախի Հանրապետության հանրապետական գործադիր մարմիններից,
տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններից սահմանված կարգով ստանում է Արցախի Հանրապետության կառավարության տարածքային
քաղաքականությանը վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվությունը,
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գ. ապահովում է Արցախի Հանրապետության կառավարությանը և Արցախի
Հանրապետության պետական նախարարին` Արցախի Հանրապետության շրջանների
սոցիալ-տնտեսական վիճակին վերաբերվող անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ,
դ. քննարկում է Արցախի Հանրապետության շրջանների սոցիալ-տնտեսական
զարգացման ծրագրերը և ամփոփում դրանք` Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը ներկայացնելու համար,
ե. իրականացնում է համայնքների ղեկավարների աշխատակազմերի կադրային
գործի վարման մեթոդական ղեկավարումը և վերահսկումը,
զ. հաստատում է Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի
ղեկավարների կողմից իրականացվող իրավական և մասնագիտական հսկողության
ամենամյա աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև այդ ծրագրերում չընդգրկված
միջոցառումներին տալիս է համաձայնություն,
է. ապահովում է համայնքի ղեկավարի սեփական և պետության պատվիրակված
լիազորությունների ու համայնքի ավագանու լիազորությունների իրականացման
նկատմամբ իրավական հսկողության իրականացումը,
ը. Արցախի Հանրապետության համայնքային բյուջեների ձևավորման և
կատարման ընթացքում իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված լիազորություններ,
թ. դիտարկում է Արցախի Հանրապետության համայնքների բյուջեների կատարման ընթացքը,
ժ. տեղական ինքնակառավարման մարմինների պահանջով, սահմանված կարգով
տալիս է սեփական և պատվիրակված լիազորությունների հետ կապված պաշտոնական
պարզաբանումներ և խորհրդատվություններ,
ժա. իրականացնում է իրավական հսկողություն շրջանների վարչակազմերի
ղեկավարների ընդունած որոշումների նկատմամբ.

3) տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի ոլորտում`
ա. ապահովում է Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի գործունեության ամենօրյա լուսաբանումը (այդ թվում` համացանցի միջոցով),
բ. իրականացնում է զանգվածային լրատվության միջոցների հետ ամենօրյա
աշխատանք, օրվա մամուլի, հեռուստառադիոհաղորդումների լրաքաղ և դիտարկում,
գ. արտասահմանյան երկրների մամուլի և լրատվության միջոցներին ապահովում
է Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի գործունեությանը վերաբերվող
նյութերով,
դ. համագործակցում է տարբեր գերատեսչությունների լրատվական ծառայությունների հետ,
ե. Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի ելույթների, ուղերձների
նախապատրաստման համար ապահովում է անհրաժեշտ նյութերն ու տեղեկատվությունը,
զ. կազմակերպում է հասարակայնության հետ կապի ապահովումը` զանգվածային լրատվության միջոցներում քաղաքացիների կողմից Արցախի Հանրապետության
պետական նախարարին ուղղված հարցերին և բարձրացված ահազանգերին
արձագանքումը.

4) փաստաթղթաշրջանառության ապահովման ոլորտում`
ա. իրականացնում է Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի
գործավարության կազմակերպումը,
բ. ապահովում է աշխատակազմ մտնող պաշտոնական փաստաթղթերի և
քաղաքացիների դիմումների, բողոքների և առաջարկությունների ընդունումը,
գրանցումը, ըստ անհրաժեշտության վերահասցեագրումը, ինչպես նաև պատասխան
գրությունների առաքումը համապատասխան գերատեսչություններին,
գ. կազմակերպում է Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի մոտ
քաղաքացիների ընդունելությունը, ինչպես նաև նրանց դիմումների, բողոքների և
առաջարկությունների քննարկումը, վերլուծումն ու ամփոփումը` պարբերաբար
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Արցախի Հանրապետության պետական նախարարին տեղեկացնելով դիմումների
վիճակի մասին,
դ. կազմում է ամենամսյա վերլուծական տեղեկանք` աշխատակազմ մտնող
փաստաթղթերի շարժի, դրանցում բարձրացված հարցերի բնույթի վերաբերյալ.
5) իրավական սպասարկման ոլորտում՝ կազմակերպում է աշխատակազմի
գործունեության իրավական ապահովումը, ինչպես նաև իրականացնում է այլ
լիազորություններ:
4. ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
16. Աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում են Արցախի Հանրապետության պետական նախարարը, իսկ ղեկավարումը` աշխատակազմի ղեկավարը` Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ իրենց վերապահված
իրավասությունների սահմաններում:
17. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը`
1) վերակազմակերպում և դադարեցնում է աշխատակազմի գործունեությունը.
2) հաստատում է աշխատակազմի կանոնադրությունը և դրանում կատարվող
փոփոխությունները.
3) որոշում է աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և չափը:
18. Արցախի Հանրապետության պետական նախարարը`
1) իր իրավասության սահմաններում Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ընդունում է գերատեսչական իրավական ակտեր.
2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված
գործունեության բնագավառների ու խնդիրների վերաբերյալ համապատասխան
առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի Հանրապետության Նախագահին և
կառավարություն.
3) արձակում է հրամաններ և տալիս ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է
գալիս Արցախի Հանրապետության անունից, ինչպես նաև տալիս է Արցախի
Հանրապետության կամ պետական նախարարի անունից հանդես գալու լիազորագրեր,
այդ թվում՝ նաև վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.
4) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նշանակումներ է կատարում պետական նախարարի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսանքի և
կարգապահական տույժի միջոցներ.
5) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է իր խորհրդականներին,
մամուլի քարտուղարին ու օգնականներին.
6) օրենքին և սույն կանոնադրությանը համապատասխան սահմանում է պետական նախարարի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասության սահմանները.
7) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորության սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում պետական նախարարի աշխատակազմի ղեկավարի, պետական նախարարի աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարների, ինչպես նաև պետական նախարարի աշխատակազմի
ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների Արցախի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները, հանձնարարագրերը, կարգադրությունները և ցուցումները.
8) վերահսկողություն է իրականացնում պետական նախարարի աշխատակազմին
ամրացված պետական սեփականության պահպանության ու օտարման նկատմամբ.
9) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում
պետական նախարարի կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը.
10) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում աշխատողների թիվը.
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11) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով շնորհում
է Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճաններ.
12) ստեղծում է խորհրդակցական մարմիններ.
13) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններֈ
19. Աշխատակազմը ղեկավարում է աշխատակազմի ղեկավարը, որը պաշտոնում
նշանակվում և ազատվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից:
Պետական նախարարը պատասխանատու է աշխատակազմի առջև դրված
խնդիրների և գործառույթների պատշաճ կատարման համար, ինչպես նաև դրանց`
օրենքներին և այլ իրավական ակտերին համապատասխանության համար:
20. Աշխատակազմի ղեկավարը`
1) առանց լիազորագրի` իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս
Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, իր լիազորության
սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող,
տալիս է լիազորագրեր` վերը նշված գործողություններն իրականացնելու համար.
2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով, հիմնադրի կանոնադրությամբ և սույն
կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է հիմնարկին ամրացված
պետական գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները.
3) իր իրավասության սահմաններում տալիս է Արցախի Հանրապետության
անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով
լիազորագրեր.
4) ապահովում է աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության մասին
Արցախի Հանրապետության օրենսդրության և այլ իրավական ակտերին համապատասխան` անձնակազմի կառավարման հետ կապված գործառույթների իրականացումը.
5) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված իր լիազորությունների
սահմաններում պաշտոնի (աշխատանքի) նշանակում և պաշտոնից (աշխատանքից)
ազատում է պետական նախարարի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողներին և
տեխնիկական սպասարկումն ապահովող աշխատողներին, նրանց նկատմամբ
կիրառում խրախուսանքի ու կարգապահական տույժի միջոցներ.
6) oրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված իր
լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր
կատարման համար ցուցումներ.
7) պետական նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում պետական նախարարի աշխատակազմի տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, այդ
թվում` ապահովում է պետական նախարարի աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառումը վարելը, ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը,
պետական նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում պետական նախարարի աշխատակազմի տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը,
տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, միջոցներ է
ձեռնարկում ստուգումներով հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների վերացման
համար.
8) պետական նախարարին է ներկայացնում առաջարկություններ պետական
նախարարի աշխատակազմի գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ.
9) կազմակերպում է բյուջեի նախագծի նախապատրաստական աշխատանքները
և ապահովում բյուջետային միջոցներից ծախսերի կատարումը.
10) կազմակերպում է քննարկումների և խորհրդակցությունների անցկացումը.
11) վերահսկում է պետական նախարարի աշխատակազմի կողմից` սահմանված
ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը.
12) պետական նախարարի ստորագրությանն է ներկայացնում պետական
նախարարի հրամանները.
13) ապահովում է համագործակցությունը Արցախի Հանրապետության պետական
իշխանության այլ մարմինների աշխատակազմերի հետ.
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14) կազմակերպում է պետական նախարարի գործավարության և տեխնիկական
սպասարկման աշխատանքները.
15) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն
կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:
5. ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ
21. Աշխատակազմի գույքն օրենքով սահմանված կարգով ձևավորվում է Արցախի
Հանրապետության կառավարության կողմից նրա տիրապետմանը, տնօրինմանն ու
օգտագործմանը հանձնված (ամրացված) գույքից: Արցախի Հանրապետության
կառավարության որոշմամբ աշխատակազմին կարող են վերապահվել նաև պետական
բաժնետոմսերի կամ բաժնետոմսերի տիրապետման իրավասություն:
22. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած
ժամանակ հետ վերցնելու աշխատակազմին հանձնված գույքը:
23. Աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով և իր
կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում ու կարգով, իր գործունեության
նպատակներին և գույքի նշանակությանը համապատասխան օգտագործելու և
տիրապետելու իրեն հանձնված գույքը (գույքային իրավունքները): Աշխատակազմն
օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով կարող է տնօրինել (օտարել,
վարձակալության տալ) իրեն հանձնված գույքը և գույքային իրավունքները:
6. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
24. Աշխատակազմն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և համապատասխան մարմիններին
ներկայացնում ֆինանսական, բյուջետային, հարկային, պարտադիր վճարների մասին ու
վիճակագրական հաշվետվություններ, հաշվարկներ, հայտարարագրեր:
25. Աշխատակազմի գործունեության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել աուդիտի (վերստուգման)` Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
26. Աշխատակազմի ֆինանսատնտեսական բաժնի վարիչը պատասխանատու է
հաշվապահական հաշվառումը վարելու, աշխատակազմի ֆինանսական, բյուջետային,
հարկային, վիճակագրական, պարտադիր վճարների հաշվետվությունները ժամանակին
կազմելու համար:
7. ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԸ
27. Աշխատակազմի կառուցվածքը ներառում է ստորաբաժանումները, որոնք
իրենց գործառույթներն իրականացնում են համագործակցելով միմյանց հետ:
Աշխատակազմի
ստորաբաժանումների
ղեկավարները
գործում
են
աշխատակազմի ղեկավարի անմիջական ղեկավարությամբ:
28. Աշխատակազմի ստորաբաժանումների ղեկավարները կազմակերպում ու
ղեկավարում են ստորաբաժանումների գործունեությունը, իրականացնում են
ստորաբաժանման աշխատողների միջև աշխատանքի բաշխումը, ապահովում
աշխատանքային կարգապահությունը և պատասխանատու են իրենց առջև դրված
խնդիրների իրականացման համար:
Աշխատակազմի ստորաբաժանման ղեկավարը կարող է մասնակցել Արցախի
Հանրապետության պետական նախարարի մոտ անցկացվող խորհրդակցություններին:
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8. ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ
29. Աշխատակազմի վերակազմակերպումը և գործունեության դադարումն իրականացվում են օրենքով սահմանված կարգով:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 12-ի N 44-Ն որոշման

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

I.

Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

1. Սոցիալ- տնտեսական վարչություն
2. Տարածքային կառավարման վարչություն
3. Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին
4. Ընդհանուր բաժին
5. Ֆինանսատնտեսական բաժին:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
12 հոկտեմբերի 2017թ.

N 45-Ն
ք.Ստեփանակերտ

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԸ
ՎԵՐԱՆՎԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 16-Ի N 63 ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 13-րդ, 71-րդ հոդվածները և Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագիրը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության
նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը
վերանվանել «Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ:
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004
թվականի մարտի 16-ի ««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական
հիմնարկ ստեղծելու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը, գույքի կազմը և չափը հաստատելու մասին» N 63 որոշման (այսուհետ՝
որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1) որոշման վերնագրում, 1-ին ու 2-րդ կետերում «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության»
բառերով.
2) որոշմամբ հաստատված N 1 և N 2 հավելվածները շարադրել նոր
խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 և N 2 հավելվածների.
3) որոշմամբ հաստատված N 3 հավելվածի վերնագրում «ԼՂՀ»
հապավումը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության» բառերով:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

67

Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 12-ի N 45-Ն որոշման
«Հավելված 1
Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության
«16» մարտի 2004թ. N 63 որոշման
Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
1.

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը
(այսուհետ՝ նախարարություն) գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է,
որը մշակում և իրականացնում է գյուղատնտեսության բնագավառում Արցախի
Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը:
2. Նախարարությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և լուծարվում է
Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով:
3. Նախարարությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությանը, Արցախի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան և դրանցով իրեն
վերապահված լիազորությունների շրջանակներում:
4. Նախարարությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի
պատկերով ու իր անվանմամբ հայերեն կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և
անհատականացման այլ միջոցներ: Նախարարությունը կարող է ունենալ Արցախի
Հանրապետության զինանշանի պատկերով իր անվանմամբ հայերեն և այլ լեզվով կլոր
կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ:
5. Նախարարությունը իր համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և
կազմակերպությունների նկատմամբ վերադաս մարմին է:
6. Նախարարության համակարգը կազմված է նախարարից, նախարարի
տեղակալներից, խորհրդականներից, օգնականներից, նախարարության աշխատակազմից, տարածքային ստորաբաժանումներից, նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնից, ինչպես նաև նախարարության ենթակայությանը
հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից:
7. Նախարարության նպատակները և խնդիրներն են`
1) ագրոպարենային ոլորտում Արցախի Հանրապետության կառավարության
տնտեսական քաղաքականության մշակումը և իրականացումը.
2) գիտատեխնիկական միասնական քաղաքականության հիման վրա Արցախի
Հանրապետության գյուղատնտեսության ներուժի առավելագույնս օգտագործման
միջոցով գյուղատնտեսության զարգացման, գյուղատնտեսական գործունեության
արդյունավետության բարձրացման ապահովումը.
3) ագրոպարենային ոլորտում կատարվող գործընթացների համալիր
վերլուծությունների, համապատասխան կանխատեսումների հիման վրա ագրարային
և ինվեստիցիոն քաղաքականության հիմնադրույթների, հայեցակարգերի, ծրագրերի
մշակումն ու իրականացումը, շուկայական հարաբերությունների ձևավորման և
համապատասխան ենթակառուցվածքների զարգացման գործընթացին աջակցությունը.
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4) տեղական արտադրողների մարքեթինգային գործունեության իրականացման
աջակցության ապահովումը և գյուղատնտեսական մթերքների ու հումքի
արտահանման խթանումը.
5) օրենքով սահմանված կարգով գյուղատնտեսական տեխնիկայի տեսչական
գործունեության իրականացման ապահովումը.
6) օրենքով սահմանված կարգով ջրային համակարգերի տեսչական
գործունեության իրականացման ապահովումը.
7) կոոպերացիայի զարգացման ու ընդլայնման ապահովումը.
8) ագրովերամշակող արդյունաբերության զարգացման ու ընդլայնման
ապահովումը.
9) սննդի շղթայի (արտադրության և շրջանառության փուլեր) բոլոր փուլերում
վտանգի վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետերի (ՎՎՀԿԿ) համակարգի
ներդրման գործընթացի աջակցության ապահովումը.
10) գյուղատնտեսական գործունեության իրականացման լիցենզիաների և (կամ)
արտոնագրերի տրամադրման ապահովումը.
11) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Արցախի
Հանրապետության պետական բյուջեից հատկացված միջոցների նպատակային ու
արդյունավետ օգտագործման ապահովումը.
12) նախարարության համակարգի զորահավաքային նախապատրաստության,
զորահավաքի և քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների պլանավորման
և իրականացման ապահովումը.
13) սննդամթերքի անվտանգության, անասնաբուժության, բուսասանիտարիայի
բնագավառներում պետական քաղաքականության մշակումը և իրականացումը.
14) պետական սեփականություն հանդիսացող ջրային համակարգերի
կառավարման և անվտանգ օգտագործման ապահովումը.
15) ջրային համակարգերի կառավարման քաղաքականության մշակման և
իրականացման ապահովումը:
8. Նախարարության անվանումն է՝
հայերեն՝ Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն,
ռուսերեն՝ Министерство сельского хозяйства Республики Арцах,
անգլերեն՝ Ministry of agriculture of the Artsakh Republic:
Նախարարության գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապետություն, քաղաք
Ստեփանակերտ, Թումանյան 115:
2.

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

9. Նախարարությունն իր նպատակների և խնդիրների իրագործման համար
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է
հետևյալ գործառույթները.
1) ագրոպարենային ոլորտում ձեռնարկատիրական գործունեությանը
նպաստող ծրագրերի մշակում և իրականացման մոնիթորինգ.
2) Արցախի Հանրապետության ագրարային ու պարենային ապահովության
ծրագրերի մշակում և իրականացման մոնիթորինգ.
3) գյուղատնտեսության բնագավառում միջպետական համագործակցության
ծրագրերի մշակում և դրանց իրականացման մոնիթորինգ.
4)
ոլորտում
համապատասխան
վարչական
վիճակագրական
հաշվետվությունների ձևերի հաստատում և հավաքագրված տվյալների ու
տեղեկությունների հիման վրա վարչական վիճակագրական ռեգիստրների վարում.
5) գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնող սուբյեկտների
աջակցության ծրագրերի մշակում և իրականացման մոնիթորինգ.
6) գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սերմնաբուծության աջակցության,
բույսերի, բուսական արտադրանքի ու կարգավորող առարկաների կարանտին
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հիվանդությունների ու առավել վնասակար օրգանիզմների դեմ պայքարի
միջոցառումների ծրագրերի մշակում և իրականացման մոնիթորինգ (բացառությամբ
տեսչական գործառույթների).
7) կենդանիների տոհմային գործի զարգացման, անասնաբուժության ու հակաանասնահամաճարակային միջոցառումների ծրագրերի մշակում և իրականացման
մոնիթորինգ (բացառությամբ տեսչական գործառույթների).
8) ոռոգման ծրագրերի մշակում և իրականացման մոնիթորինգ.
9) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` Արցախի
Հանրապետության գյուղատնտեսական հողերի օգտագործման արդյունավետության
բարձրացման ու մելիորացիայի (բարելավման) ծրագրերի մշակում և իրականացման
մոնիթորինգ.
10) ջրային համակարգերի շահագործման հայեցակարգերի, ծրագրերի մշակում
և իրականացման մոնիթորինգ.
11) Արցախի Հանրապետության ջրային օրենսգրքով նախատեսված գետերի
ջրերի վնասակար ներգործության կանխման և վերացման միջոցառումների մշակում և
իրականացման մոնիթորինգ.
12) ոլորտում կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման և վերաորակավորման մասնագիտական պահանջարկի ծրագրավորում, քաղաքականության ու
ծրագրերի մշակում և իրականացման մոնիթորինգ.
13) ոլորտում գիտատեխնիկական քաղաքականության և առաջադիմական
տեխնոլոգիաների ներդրման, ինովացիոն ծրագրերի մշակման և իրականացման
մոնիթորինգ.
14) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
պետական գնումների գործընթացի կազմակերպում.
15) գյուղատնտեսության բնագավառին առնչվող հարցերի վերաբերյալ
միջազգային պայմանագրերի (համաձայնագրերի) մշակման ու քննարկման
գործընթացներին` սահմանված կարգով մասնակցություն.
16) բնագավառին առնչվող օրենսդրական ակտերի նախագծերի մշակում,
ինչպես նաև օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում բնագավառը կարգավորող
այլ իրավական ակտերի մշակում և հաստատում.
17) իր ենթակայության կազմակերպություններին ամրացված պետական
սեփականության օգտագործման և պահպանության նկատմամբ վերահսկողություն,
իսկ հիմնադրի որոշմամբ կամ կազմակերպության կանոնադրությամբ նախատեսված
դեպքերում` գույքի օտարման կամ վարձակալության հանձնման համար
համաձայնության տրամադրում.
18) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բաժնետիրական ընկերություններում` պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերի կառավարում.
19) նախարարության տեղեկատվական քաղաքականության և հասարակայնության հետ կապերի կազմակերպում ու իրականացում:
3.

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

10. Նախարարությունը գլխավորում և նախարարության համակարգի մեջ
մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների գործունեությունը
կառավարում է Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարը
(այսուհետ՝ նախարար), որը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և հաշվետու է
Արցախի Հանրապետության Նախագահին:
Նախարարն ունի տեղակալ (տեղակալներ), որին (որոնց) պաշտոնի նշանակում
և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:
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11. Նախարարն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ, Արցախի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերով և այլ իրավական ակտերով:
12. Նախարարն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
իրեն վերապահված խնդիրներն ու գործառույթները և պատասխանատու է լիազորված
բնագավառներում քաղաքականության մշակման ու իրականացման, տիրող իրավիճակի գնահատման և վերլուծության, հեռանկարային զարգացման ապահովման համար:
13. Նախարարը՝
1) իր իրավասության սահմաններում ընդունում և օրենքով սահմանված
կարգով հրապարակում է գերատեսչական իրավական ակտեր.
2) ղեկավարում, համակարգում և վերահսկում է նախարարության և նախարարության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է նախարարության առջև դրված
խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար.
3) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով
սահմանված գործունեության բնագավառների, նպատակների ու խնդիրների վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի Հանրապետության Նախագահին և կառավարություն.
4) իրականացնում է նախարարության աշխատակազմի կառավարումը`
օրենքով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված իրավասությունների
սահմաններում.
5) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ և տալիս
ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության կամ
նախարարության անունից, ինչպես նաև տալիս է Արցախի Հանրապետության կամ
նախարարության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև
վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.
6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և
դեպքերում պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարության
համակարգի աշխատողներին, նշանակումներ է կատարում նախարարության
քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ
կիրառում է խրախուսանքի և կարգապահական տույժի միջոցներ.
7) տրամադրում է արձակուրդ նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին՝
Արցախի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությանը և դրանով սահմանված
կարգին համապատասխան.
8) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը և սույն կանոնադրությանը
համապատասխան՝ սահմանում է նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասության սահմանները.
9) կատարում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև.
10) կարող է կազմավորել աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ.
11) հաստատում է նախարարության կառավարման ոլորտում գործող
պետական մարմնի տարեկան գործունեության ծրագիրը.
12) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների
սահմաններում նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի
ղեկավարին տալիս է պարտադիր կատարման ենթակա հանձնարարականներ և
հսկում է դրանց կատարման ընթացքը.
13) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, սույն կանոնադրությամբ և
այլ իրավական ակտերով նախատեսված իր լիազորության սահմաններում կասեցնում
կամ ուժը կորցրած է ճանաչում իր տեղակալների, նախարարության համակարգի
պետական մարմնի ղեկավարի, նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի,
նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարների, ինչպես նաև նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությունների և հիմնարկների ղեկավարների` Արցախի
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Հանրապետության
օրենսդրության
պահանջներին
հակասող
հրամանները,
հրահանգները, հանձնարարագրերը, կարգադրությունները և ցուցումները.
14) լսում և Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է
ներկայացնում նախարարության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմնի և
կազմակերպությունների գործունեության մասին տարեկան հաշվետվություններն ու
տարեկան հաշվեկշիռը, քննում է դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները,
հաստատում նախարարության մարմինների տարեկան պահպանման ծախսերի
նախահաշիվը, դրա կատարողականը և ֆինանսական հաշվետվությունների
արժանահավատության վերստուգման արդյունքները.
15) վերահսկողություն է իրականացնում նախարարության կողմից պետական
գույքի տնօրինման, տիրապետման և օգտագործման, աշխատակազմին ամրացված
պետական սեփականության պահպանության ու օտարման նկատմամբ.
16) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան՝ կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության և նախարարության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմնի և կազմակերպությունների կանոնադրությունները և կառուցվածքները.
17) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության համակարգի աշխատողների թիվը.
18) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով շնորհում է Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային
աստիճաններ, հատուկ կոչումներ.
19) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նախարարության համակարգի աշխատողներին ներկայացնում է Արցախի Հանրապետության պետական պարգևներով պարգևատրման.
20) ստեղծում է խորհրդակցական մարմիններ.
21) իր լիազորության սահմաններում հիմնում է գերատեսչական պարգևներ.
22) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում
համաձայնություն է տալիս նախարարության համակարգի պետական մարմնի
պաշտոնում նշանակում կատարելու համար.
23) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Արցախի
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և այլ իրավական ակտերով և սույն
կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:
14. Նախարարի բացակայության դեպքում, նրա հանձնարարությամբ, նախարարի պարտականությունները կատարում է նախարարի տեղակալը (տեղակալներից
մեկը):
15. Նախարարի տեղակալը՝
1) համակարգում է նախարարության համակարգի աշխատանքները՝ նախարարությանը վերապահված քաղաքականության իրականացման իրեն հանձնարարված
բնագավառներում.
2) իր լիազորության սահմաններում համակարգում է նախարարության՝ իրեն
հանձնարարված բնագավառներում քաղաքականության ապահովման համար
անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումը՝ նախարարության համակարգի
պետական մարմինների և նախարարության կառավարման ոլորտում գործող
կազմակերպությունների
աշխատակազմի
կառուցվածքային և առանձնացված
ստորաբաժանումների միջոցով տալով ցուցումներ ու հանձնարարականներ.
3) նախարարության նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան՝ իրեն
հանձնարարված բնագավառներում նախարարության համակարգի մարմիններին տալիս է հանձնարարականներ և առաջադրանքներ, վերահսկողություն իրականացնում
դրանց կատարման նկատմամբ.
4) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է նախարարի մոտ
քննարկվելիք հարցերի նախնական քննարկումները.
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5) համակարգում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարության համակարգի մարմինների կողմից իրականացվող աշխատանքների մասնագիտական ուսումնասիրությունները և աշխատանքների ընթացքի օպերատիվ
վերլուծությունը.
6) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական
կառավարման և այլ մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ.
7) իրեն հանձնարարված բնագավառներում համակարգում է համապատասխան զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքները.
8) նախարարին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն իրեն
հանձնարարված բնագավառներում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ.
9) ապահովում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարի
հրամանների ու ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը և
արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին.
10) նախարարին և աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է
առաջարկություններ նրանց վերաբերող հարցերի մասին.
11) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է այլ գործառույթներ.
12) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ
իրավական ակտերով նախատեսված այլ լիազորություններ:
16. Նախարարը կարող է ունենալ մամուլի քարտուղար և ռեֆերենտներ, որոնց
միջև սահմանում է պարտականությունների բաշխումը:
17. Նախարարության առջև դրված խնդիրներն ու գործառույթներն արդյունավետ իրականացնելու նպատակով նախարարին կից ստեղծվում է կոլեգիա, որը`
1) օժանդակում է նախարարության գործունեության ռազմավարական
պլանավորման, քաղաքական որոշումների կայացման, միջոցառումների ծրագրերի
մշակման գործընթացներին.
2) նպաստում է ռազմավարական ծրագրերի իրականացմանը, գնահատմանը և
այդ գործընթացներին քաղաքացիական հասարակության մասնակցությանը.
3) մշակում և ներկայացնում է նախարարության կառավարման արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ առաջարկություններ:
4.
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18. Նախարարության աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը նախարարության
(այդ թվում՝ նրա կազմում գործող գործակալությունների ու տեսչությունների)՝ օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ վերապահված լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացման, ինչպես նաև քաղաքացիական
իրավահարաբերություններին նախարարության մասնակցության ապահովումն է:
19. Նախարարության աշխատակազմն իրավաբանական անձի կարգավիճակ
չունեցող պետական կառավարչական հիմնարկ է, որն Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, որպես պետական կառավարչական հիմնարկ,
ենթակա է հաշվառման իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի
կողմից:
20. Նախարարության աշխատակազմը գործում է Արցախի Հանրապետության
քաղաքացիական օրենսգրքի, «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին»
Արցախի Հանրապետության օրենքի, այլ օրենքների ու իրավական ակտերի, Արցախի
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և սույն կանոնադրության հիման
վրա:
21. Նախարարության աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, ամրացված գույք, իր իրավասության սահմաններում Արցախի Հանրապետության անունից
կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր
կամ պատասխանող:
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22. Նախարարության աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության
զինանշանի պատկերով և իր հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր,
խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ:
23. Նախարարության աշխատակազմը չի կարող իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեություն: Նախարարության աշխատակազմի կատարած գործառույթների և մատուցած ծառայությունների դիմաց կարող է գանձվել միայն պետական
տուրք` օրենքով սահմանված չափով և կարգով:
24. Նախարարության աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն
իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Նախարարության
աշխատակազմի պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև նախարարության
լիազորությանը վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները
կատարվում են «Գնումների մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքով սահմանված
կարգով:
25. Նախարարության աշխատակազմի պարտավորությունների համար պատասխանատվությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունը:
26. Նախարարության աշխատակազմի անվանումն է` Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմ:
27. Նախարարության աշխատակազմի գտնվելու վայրն է` Արցախի Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Թումանյան 115:
5.
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28. Նախարարության աշխատակազմի գույքն օրենքով սահմանված կարգով
ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից, ինչպես նաև
Արցախի Հանրապետության անունից աշխատակազմի կնքած գործարքների միջոցով
ձեռք բերված և աշխատակազմի տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը
հանձնված (ամրացված) գույքից (ներառյալ գույքային իրավունքները), որը
հաշվառվում է նրա հաշվեկշռում: Արցախի Հանրապետության կառավարության
որոշմամբ նախարարության աշխատակազմին կարող է վերապահվել նաև պետական
բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի տիրապետման իրավասություն:
29. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած
ժամանակ վերցնելու իր կողմից նախարարության աշխատակազմին հանձնված գույքը:
30. Նախարարության աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, այլ իրավական
ակտերով և իր կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով իր
գործունեության նպատակներին ու գույքի նշանակությանը համապատասխան
օգտագործելու, տիրապետելու և տնօրինելու իրեն հանձնված գույքը:
31. Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից նախարարության
աշխատակազմին հանձնված գույքը ենթակա է հաշվառման՝ կառավարության
սահմանած կարգով:
6.

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

32. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը ներառում է նրա կառուցվածքային ստորաբաժանումները (վարչություններ, բաժիններ, քարտուղարություն) և
առանձնացված ստորաբաժանումները (գործակալություններ, տեսչություններ):
33. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների
կանոնադրությունները հաստատում է նախարարը:
34. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների
կանոնադրությունները հաստատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը` Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի ներկայացմամբ:
35. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն
օրենքով, իսկ առանձին դեպքերում՝ նաև Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
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նախատեսված ծառայությունների մատուցման, վերահսկողության գործառույթներ և
պատասխանատվության միջոցներ կիրառող մարմին է:
36. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն
իրականացնում է նաև նախարարության աշխատակազմի առանձին գործառույթները
կամ դրանց մի մասը և հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության անունից:
37. Առանձնացված ստորաբաժանումն իրավունք ունի Արցախի Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային ու անձնական ոչ գույքային
իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, դատարանում հանդես գալու որպես
հայցվոր կամ պատասխանող:
38. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն ունի
Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և նախարարության աշխատակազմի ու իր՝ հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ:
7.
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39. Նախարարության աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում են
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը և նախարարը՝ օրենքով և սույն
կանոնադրությամբ իրենց վերապահված իրավասությունների սահմաններում:
Նախարարության
աշխատակազմը
ղեկավարում
է
նախարարության
աշխատակազմի ղեկավարը, որին օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնի է
նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:
40. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝
1) վերակազմակերպում և դադարեցնում է նախարարության աշխատակազմի
գործունեությունը.
2) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կանոնադրությունը և
դրանում կատարում փոփոխություններ.
3) որոշում է նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և
չափը.
4) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը.
5) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և
օրենքով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:
41. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, այլ իրավական
ակտերով, նախարարի որոշումներով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված
լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի
ընթացիկ գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն օրենքների, այլ
իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության կառավարության և նախարարի
որոշումների, սույն կանոնադրության պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ
կատարելու համար:
42. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով սահմանված կարգով գույքային պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով պետությանը պատճառված գույքային վնասի համար: Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի
լիազորությունների դադարեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ պատճառված
նյութական վնասը հատուցելու պարտականությունները չկատարելու համար:
43. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը պարտավոր է չկատարել
Արցախի Հանրապետության կառավարության, նախարարի՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող որոշումները, կարգադրությունները, հրամաններն ու
հրահանգները և դրանց չկատարման համար չի կարող ենթարկվել պատասխանատվության:
44. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի բացակայության կամ
պաշտոնական պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում նրան
փոխարինում է նրա տեղակալը կամ այլ աշխատող՝ նախարարի հրամանով:
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45. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը՝
1) առանց լիազորագրի՝ իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս
Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, իր լիազորության
սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող,
տալիս է լիազորագրեր՝ դատարանում գործը վարելու և դատավարական այլ
գործողություններ իրականացնելու համար.
2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով, Արցախի Հանրապետության կառավարության և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է հիմնարկին
ամրացված պետական գույքը, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցները.
3) իր իրավասության սահմաններում տալիս է Արցախի Հանրապետության
անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև վերալիազորման իրավունքով
լիազորագրեր.
4) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների
սահմաններում պաշտոնի (աշխատանքի) նշանակում և պաշտոնից (աշխատանքից)
ազատում է նախարարության աշխատակազմի աշխատողներին, նրանց նկատմամբ
կիրառում խրախուսանքի ու կարգապահական տույժի միջոցներ.
5) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով շնորհում է Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճաններ.
6) ապահովում է աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության մասին
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերին
համապատասխան` անձնակազմի կառավարման հետ կապված գործառույթների
իրականացումը.
7) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված
իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր
կատարման ցուցումներ.
8) նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, այդ թվում՝
ապահովում է նախարարության աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառումը
վարելը, ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը, նախարարի
հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը, միջոցներ է ձեռնարկում
ստուգումներով հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների վերացման համար.
9) նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ նախարարության
աշխատակազմի գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ.
10) կազմակերպում է նախարարության բյուջեի նախագծի նախապատրաստական աշխատանքները և ապահովում բյուջետային միջոցների ծախսերի կատարումը.
11) կազմակերպում է նախարարությունում քննարկումների և խորհրդակցությունների անցկացումը.
12) վերահսկում է նախարարության աշխատակազմի կողմից սահմանված
ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը.
13) նախարարի ստորագրությանն է ներկայացնում նախարարի հրամանները,
ինչպես նաև կարգադրությունները.
14) ապահովում է համագործակցությունը Արցախի Հանրապետության
պետական իշխանության մարմինների աշխատակազմերի հետ.
15) կազմակերպում է նախարարությունում գործավարության և տեխնիկական
սպասարկման աշխատանքները.
16) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:
46. Նախարարության աշխատակազմի գլխավոր ֆինանսիստը ղեկավարում է
նախարարության աշխատակազմի ֆինանսական և հաշվապահական ծառայությունները, գործում է նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի անմիջական ենթակա-
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յությամբ և իրականացնում «Գանձապետական համակարգի մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով իր վրա դրված լիազորությունները:
47. Նախարարության աշխատակազմի գլխավոր ֆինանսիստը պատասխանատու է հաշվապահական հաշվառումը վարելու, նախարարության աշխատակազմի
ֆինանսական, բյուջետային, հարկային, վիճակագրական, պարտադիր վճարների
հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու համար:
8.

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

48. Նախարարության աշխատակազմը Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և համապատասխան մարմիններին ներկայացնում է ֆինանսական, հարկային, մաքսային, պարտադիր
վճարների և վիճակագրական հաշվետվություններ, հաշվարկներ, հայտարարագրեր:
49. Նախարարության աշխատակազմի գործունեության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել աուդիտի
(վերստուգման)՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:
9.

ՆԱԽԱՐԱՐՈԻԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ

50. Նախարարության աշխատակազմի վերակազմակերպման և նրա գործունեության դադարման կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով:»:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 12-ի N 45-Ն որոշման
«Հավելված 2
Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության
«16» մարտի 2004թ. թիվ 63 որոշման

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
1. Վարչություններ
1) Անասնաբուծության և անասնաբուժության վարչություն
2. Բաժիններ
1) Գյուղատնտեսության ծրագրավորման, մարքեթինգի և ագրովերամշակման
բաժին
2) Ջրային տնտեսության և ինժեներական մելիորացիայի բաժին
3) Ֆինանսաբյուջետային բաժին
4) Հաշվապահական հաշվառման բաժին
5) Բուսաբուծության և բույսերի պաշտպանության բաժին
6) Իրավաբանական բաժին
7) Տեղեկատվության, հասարակայնության հետ կապերի և համակարգչային սպասարկման բաժին
8) Ընդհանուր բաժին
II. Առանձնացված ստորաբաժանումներ
1) Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետական տեսչություն
2) Ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանության պետական տեսչություն»:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
12 հոկտեմբերի 2017թ.

N 46-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՀՈՒԼԻՍԻ 14-Ի N 457-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ
ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 13-րդ, 73-րդ հոդվածները և Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագիրը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել՝
1) Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության կանոնադրությունը` համաձայն N 1
հավելվածի.
2) Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը` համաձայն N 2 հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 14-ի «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության կանոնադրությունը և
աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 457-Ն որոշումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 12-ի N 46-Ն որոշման
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
I.

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարությունը (այսուհետ` նախարարություն) գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է Արցախի
Հանրապետության օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ
իր իրավասությանը վերապահված բնագավառներում Արցախի Հանրապետության
կառավարության քաղաքականությունը:
2. Նախարարությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և լուծարվում է
Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով:
3. Նախարարության լիազորությունները սահմանվում են Արցախի Հանրապետության oրենքներով, Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով և
կարգադրություններով, Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումներով,
ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով:
4. Նախարարությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը, Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան և դրանցով իրեն վերապահված
լիազորությունների շրջանակներում:
5. Նախարարությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով ու իր անվանմամբ հայերեն կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ: Նախարարությունը կարող է ունենալ Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով իր անվանմամբ հայերեն և այլ լեզվով կլոր կնիք,
ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ:
6. Նախարարության համակարգը կազմված է նախարարից, նախարարի
տեղակալներից, խորհրդականներից, մամուլի քարտուղարից, օգնականներից և ռեֆերենտներից, նախարարության աշխատակազմից, տարածքային ստորաբաժանումներից, նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմիններից,
նախարարության ենթակայությանը հանձնված 20 տոկոսից ավելի պետական
բաժնեմաս ունեցող բաժնետիրական ընկերություններից, ինչպես նաև նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից:
7. Նախարարության անվանումն է`
հայերեն լրիվ անվանումը` Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և
արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն,
ռուսերեն լրիվ անվանումը` Министерство экономики и производственных
инфраструктур Республики Арцах,
անգլերեն լրիվ անվանումը` Ministry օf Economy and industrial infrastructures of
the Republic of Artsakh:
Նախարարության գտնվելու վայրն է` Արցախի Հանրապետություն, քաղաք
Ստեփանակերտ, Փետրվարի 20-ի փողոց, N 1:
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8. Նախարարության խնդիրներն են `
1) իր իրավասության սահմաններում էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների՝ էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, պետական գույքի, անշարժ
գույքի պետական միասնական կադաստրի վարման քաղաքականության և
քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտի գործունեության պետական կառավարումը,
կարգավորումը, ինչպես նաև այդ ոլորտների պետական քաղաքականության
մշակումն ու իրականացումը.
2) իր իրավասության սահմաններում էկոնոմիկայի, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, պետական գույքի, անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի
վարման քաղաքականության և քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառների
նորմատիվ իրավական ակտերի կատարման նկատմամբ վերահսկողության
իրականացումը.
3) էկոնոմիկայի, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, պետական գույքի,
անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարման քաղաքականության և
քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառներում մոբիլիզացիոն ծրագրերի մշակումն
ու արտակարգ իրավիճակներում գործող տրանսպորտային միջոցների, էլեկտրոնային
հաղորդակցության և ցանկացած այլ ցանցերի և կապի այլ միջոցների գործունեության
համակարգումը.
4) էկոնոմիկայի ոլորտում.
ա. մրցակցային տնտեսության զարգացման պայմանների ապահովումը,
սպառողների շահերի պաշտպանության համակարգի զարգացումը,
բ. տարածքային զարգացման անհամաչափությունների նվազեցումը,
գ. գործարարության, ներդրումների և արտահանման խթանումը, գործարարության համար բարենպաստ և միջազգային մակարդակով մրցունակ միջավայրի ապահովումը, բարձրարժեք ծառայություն մատուցող ոլորտների զարգացումը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը,
դ. նախարարության կողմից բարձրորակ ծառայությունների ապահովումը.
5) էներգետիկայի ոլորտում.
ա. Արցախի Հանրապետության էներգետիկ անկախությանը նպաստելը, այդ
թվում` ներկրվող և տեղական էներգետիկ պաշարների տարատեսակումը և
արտադրական հզորությունների առավելագույն օգտագործման ապահովումը,
բ. էներգետիկայի ոլորտում մրցակցության և արդյունավետ գործունեության
խթանումն ու մրցակցային միջավայրի զարգացման համար անհրաժեշտ պայմանների
ստեղծումը,
գ. էներգետիկական շուկաների ընդլայնման ապահովումը,
դ. էներգետիկայի բնագավառում ներդրումների համար բարենպաստ պայմանների ապահովումը, մասնավոր հատվածի կայացմանն ու զարգացման նպաստումը.
6) տրանսպորտի ոլորտում.
ա. տրանսպորտի համակարգում տեղեկատվության համակարգումը,
վերլուծությունը և կանխատեսումը,
բ. տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների
հետ տրանսպորտի ոլորտում գործունեության համակարգումը,
գ. տրանսպորտի համալիր զարգացման, ամբողջական, արդյունավետ,
անվտանգ և որակյալ գործունեության կազմակերպման ապահովումը,
դ. ուղևորափոխադրումների միասնական համակարգի կազմակերպումը,
ե. տրանսպորտի շահագործման անվտանգության նկատմամբ հսկողության
իրականացման ապահովումը.
7) կապի ոլորտում.
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ա. տեղեկատվական ռեսուրսների և ծառայությունների, տեղեկատվական
համակարգերի, տեխնոլոգիաների և դրանց ապահովման միջոցների շուկայի
ձևավորման աջակցությունը,
բ. Արցախի Հանրապետության տարածքում էլեկտրոնային հաղորդակցության
զարգացմանը նպաստելը,
գ. Արցախի Հանրապետության ամբողջ տարածքում էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների հասանելիության ապահովումը,
դ. Արցախի Հանրապետությունում էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների մատուցման նպատակով էլեկտրոնային հաղորդակցության բնագավառի
զարգացմանը խթանելը,
ե. ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրմանը և ծառայությունների
տեսականու ավելացմանը խթանելը և ենթակառուցվածքների բնագավառում
ներդրումների տնտեսապես արդյունավետ օգտագործմանը նպաստելը.
8) պետական գույքի կառավարման ոլորտում.
ա. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կառավարում է պետական գույքը` պետությանը, որպես գույքի սեփականատեր, դարձնելով
շուկայական հարաբերությունների լիարժեք մասնակից` առաջնորդվելով արդյունավետության սկզբունքով,
բ. մշակում և Արցախի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացնում
պետական գույքի կառավարման` ներառյալ մասնավորեցման վերաբերյալ առաջարկություններ,
գ. իր իրավասության սահմաններում լուծում է պետական գույքի
կառավարմանը վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության
կառավարություն է ներկայացնում պետական սեփականություն հանդիսացող
շենքերի,
շինությունների,
տարածքների
արդյունավետ
օգտագործման
և
սպասարկման վերաբերյալ առաջարկություններ,
դ. իր իրավասության սահմաններում իրականացնում է պետական բաժնեմաս
ունեցող առևտրային կազմակերպություններում Արցախի Հանրապետության
սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերի կառավարման լիազորությունները,
ինչպես նաև իր ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների
կառավարումը,
ե. իրականացնում է լուծարված առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպություններից պետական բաժնեմաuի դիմաց uտացվող մնացորդային գույքի
կազմում ընդգրկված գույքային իրավունքների կառավարումը,
զ. կատարում է հoգուտ պետությանը բռնագրավված, տիրազուրկ, նվիրատվությամբ և ժառանգության իրավունքով պետությանն անցած գույքի տնoրինման, ինչպեu
նաև հարկային և ոչ հարկային պարտավորությունների դիմաց բռնագանձված գույքի
իրացման աշխատանքները,
է. Արցախի Հանրապետության կառավարություն առաջարկություններ է
ներկայացնում պետական հիմնարկների գույքի պահպանման կամ օգտագործման
վիճակի բարելավման վերաբերյալ,
ը. իր իրավասության սահմաններում վերահսկողություն է իրականացնում
պետական և այլ իրավասու մարմինների մասնակցությամբ պետական գույքի
օգտագործման նկատմամբ,
թ. Արցախի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացնում պետական
գույքի օգտագործումից ու մասնավորեցումից ստացվելիք միջոցների վերաբերյալ
կանխատեսումները և իրականացնում դրանց ապահովման համար միջոցառումները,
ժ. իր իրավասության սահմաններում պետական գույքը տիրապետող կամ
օգտագործող սուբյեկտներից օրենքով կամ Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով ընդունում է տեղեկատվություն պետական գույքը
տիրապետողի, օգտագործողի, ինչպես նաև այդ գույքի կազմի ու որակի փոփոխությունների մասին,
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ժա. պետական գույքի գույքագրման աշխատանքներում համագործակցում է
պետական մարմինների հետ, ընդունում գույքագրման վերաբերյալ հաշվետվություններ, իսկ հատուկ լիազորության դեպքում կազմակերպում է գույքագրման աշխատանքները,
ժբ. իր իրավասության սահմաններում նպաստում է պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների ներդրումային գրավչության բարձրացմանը,
ժգ. իր իրավասության սահմաններում մասնակցում է պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսական առողջացման ծրագրերի
մշակմանն ու իրագործմանը, այդ կազմակերպությունների լուծարման, վարձակալված պետական գույքի կառավարման քաղաքականության մշակմանն ու իրականացմանը,
ժդ. մշակում և Արցախի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացնում
պետական գույքի մասնավորեցման և մասնավորեցման գործընթացը կանոնակարգող
իրավական ակտերի մասին Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումների նախագծերը,
ժե. իրականացնում է գույքի գնահատում, մասնավորեցում, մշակում և Արցախի
Հանրապետության կառավարություն է ներկայացնում իրավաբանական անձանց
լուծարումը կարգավորող նորմատիվ ակտերի նախագծերը, ապահովում Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ
սահմանված
կարգով
մասնավորեցվող
պետական գույքի վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակումը,
ժզ. մշակում և Արցախի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացնում
պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրերի, ինչպես նաև այդ ծրագրերում
առաջարկվող լրացումների և փոփոխությունների վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության օրենքների նախագծերը,
ժէ. Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված
դեպքերում և կարգով իրականացնում է պետական մասնակցությամբ առևտրային
կազմակերպությունների բաժնետոմսերի, «փոքր» ու անավարտ շինարարության
օբյեկտների մասնավորեցման, ինչպես նաև այդ առնչությամբ պետական
մասնակցությամբ կազմակերպությունների վերակազմակերպման աշխատանքները,
ժը. Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ պետական
մասնակցությամբ
առևտրային
կազմակերպություններում
մասնավորեցման
նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով նշանակում է
կառավարիչ և վարձում փորձագետներ,
ժթ. մասնավորեցման ծրագրին համապատասխան և Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ընդունում և ընթացքավորում է
մասնավորեցման հայտերը,
ի. Արցախի Հանրապետության անունից կնքում է մասնավորեցման
գործարքներ,
իա. վերահսկողություն է իրականացնում իր կողմից կնքված պայմանագրով
նախատեսված պարտավորությունների կատարման նկատմամբ և եզրակացություն
տալիս պարտավորությունների կատարման մասին,
իբ. մասնավորեցվող առևտրային կազմակերպություններում կատարում է
վերլուծություններ,
իգ. իրականացնում է պետական գույքի մասնավորեցման, տնօրինման, ինչպես
նաև հաշվառման գործընթացների վերլուծությունը և ընդհանրացնում դրանց
վերաբերյալ առաջարկությունները,
իդ. Արցախի Հանրապետության կառավարություն առաջարկություններ է
ներկայացնում մասնավորեցման ծրագրի պահանջներից ելնելով` օրենքով սահմանված դեպքերում մասնավորեցման մասնակիցների և մասնավորեցման օբյեկտների
նկատմամբ սահմանափակումներ կիրառելու վերաբերյալ,
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իե. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
Արցախի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացնում մասնավորեցման
ընթացիկ ծրագրի կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունների նախագծերը,
իզ. կազմակերպում է մասնավորեցման ենթակա պետական մասնակցությամբ
առևտրային կազմակերպությունների և անավարտ շինարարության օբյեկտների
մասին տեղեկությունների ու ազդագրերի հրապարակումը,
իէ. պետական գույքի հավանական գնորդներին տրամադրում է մասնավորեցման գործընթացին վերաբերող տեղեկություններ,
իը. իր իրավասության սահմաններում աջակցում է պետական սեփականություն հանդիսացող հողի, անտառների, ջրային և այլ բնական ռեսուրսների տնօրինման ու օգտագործման պետական քաղաքականության հիմնադրույթների մշակմանը.
9) անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարման
քաղաքականության ոլորտում.
ա. գույքի (անկախ սեփականության ձևից) նկատմամբ իրավունքների, սահմանափակումների և օգտագործման նկատմամբ սահմանափակումների պետական
գրանցման իրականացում,
բ. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Արցախի
Հանրապետության հողային ֆոնդի (հողային հաշվեկշռի) կազմում,
գ. անշարժ գույքի կադաստրային և տեղագրական քարտեզների ստեղծում,
թվային կադաստրային և տեղագրական քարտեզների կազմում,
դ. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան անշարժ
գույքի կադաստրային գնահատում, հողի հարկի, գույքահարկի բազայի ստեղծում,
բազմաբնույթ կադաստրների վարման նպատակով անշարժ գույքի` հողերի, շենքերի,
շինությունների գնահատման մեթոդիկայի մշակմանը մասնակցություն,
ե. անշարժ գույքի ծածկագրման (կոդավորման) համակարգի, պետական
գրանցման ծածկագրերի մշակում ու ներդրում,
զ. գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման, անշարժ գույքի
հաշվառման, կադաստրային քարտեզագրման, գնահատման, տեղագրական քարտեզների ստեղծման ոլորտներում համաշխարհային փորձի ուսումնասիրում ու ներդրում,
է. անշարժ գույքի պետական համակարգված դիտարկումների (մոնիթորինգ)
կազմակերպում ու իրականացում, անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություն և
տեղեկատվության հրապարակում,
ը. անշարժ գույքի շուկայի ձևավորման ու կայացման միջոցառումների
կազմակերպում,
թ. անշարժ գույքի և դրա նկատմամբ իրավունքների, սահմանափակումների
մասին տեղեկատվական բանկի ստեղծում ու կառավարում, կադաստրային գործերի
և պետական գրանցման փաստաթղթերի պահպանում,
ժ. Արցախի Հանրապետության տարածքում «Անշարժ գույքի գնահատում»
որակավորման ենթակա գործունեության տեսակի հայտատուների որակավորման
իրականացում, քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման (հաշվառման) և
հողաշինարարության գործունեության բնագավառում հայտատուների որակավորման
անցկացում, որակավորման վկայականների տրամադրում, դրանց գործողության
կասեցում կամ դադարեցում,
ժա. համակարգում ավտոմատացված կադաստրի ներդրում,
ժբ. անշարժ գույքի և դրա նկատմամբ իրավունքների ու սահմանափակումների
մասին տեղեկատվության հավաստիության, ամբողջականության, մատչելիության,
արդիականության և հրապարակայնության ապահովում,
ժգ. իր իրավասության սահմաններում հողային հարաբերությունների
կարգավորման, հողային քաղաքականության, հողային ռեսուրսների կառավարման
սկզբունքների մշակում` հողի նկատմամբ իրավունքների, հողի շուկայի ձևավորման
մասով,
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ժդ. քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի կազմման համար անշարժ
գույքի մասին տեղեկատվության տրամադրում, կազմված նախագծերի և դրանց
ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների մասին, Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում, եզրակացությունների տրամադրում,
ժե. իր իրավասության սահմաններում հողաշինարարական նպատակային
ծրագրերի, հողերի միավորման նախագծերի մշակման ապահովում,
ժզ. բազմաբնույթ, ճյուղային կադաստրի վարման համար անշարժ գույքի
մասին տեղեկատվության տրամադրում,
ժէ. համակարգի եկամուտների և ծախսերի պլանավորում, հաշվապահական
հաշվառման խնդիրների լուծում,
ժը. բնագավառի գործունեությունը կարգավորող օրենսդրական և այլ
իրավական ակտերի նախագծերի, նորմատիվ փաստաթղթերի (պետական
ստանդարտներ, հրահանգներ, մեթոդական ցուցումներ և այլն) մշակում,
ժթ. անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի տեղեկագրի
հրապարակում,
ի. իր իրավասության սահմաններում օտարերկրյա պետությունների և
միջազգային կազմակերպությունների համագործակցության ապահովում, անշարժ
գույքի կադաստրի ծրագրերի իրականացում,
իա. պետական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական
նպատակային ծրագրերի մշակում և իրականացում,
իբ. Արցախի Հանրապետության երկրատեղեկատվական համակարգի,
տեղագրական քարտեզների, հանութային նյութերի և հատակագծերի հիման վրա
պետական քարտեզագրական ֆոնդի ստեղծում ու կառավարում,
իգ. պետական գեոդեզիական ցանցի ստեղծման և պարբերաբար թարմացման
աշխատանքների իրականացում, կոորդինատային, բարձունքային, գրավիմետրական
չափումների միասնական համակարգի ձևավորման ապահովում,
իդ. ֆոտոգրամետրական աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում,
իե. գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների իրականացման համար սահմանված կարգով թույլտվությունների տրամադրում և այդ աշխատանքների
նկատմամբ վերահսկողության իրականացում,
իզ. Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների, բնակչության կարիքների համար գեոդեզիական
տվյալների ու քարտեզագրական նյութերի ապահովում, իր իրավասության
սահմաններում համայնքների և շրջանների սահմանների նկարագրման և
քարտեզագրման աշխատանքներին մասնակցություն,
իէ. իր իրավասության սահմաններում Արցախի Հանրապետության վարչատարածքային միավորների և պետական սահմանի սահմանագծման (դելիմիտացիա) ու
սահմանազատման (դեմարկացիա) աշխատանքներին մասնակցություն,
իը. աշխարհագրական անվանումների ազգային տեղեկատվական բանկի և
Արցախի Հանրապետության աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադարանի ստեղծման ու վարման աշխատանքների ղեկավարում,
իթ. տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ներբնակավայրային
օբյեկտների անվանափոխումների ու անվանակոչումների համաձայնեցում և
հաշվառում,
լ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 41-րդ
հոդվածով նախատեսված պետական վերահսկողության իրականացում,
լա. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ գործառույթների իրականացում.
10) քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտում.
ա. թռիչքային անվտանգության և արդյունավետության, oդային տարածքի
oգտագործման պետական քաղաքականության հիմնադրույթների, միջազգային
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oդային հաղորդակցություններին վերաբերող միջազգային համաձայնագրերի
նախապատրաuտումը, քննարկումը և uահմանված կարգով Արցախի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը, քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտի
միջազգային կազմակերպություններում Արցախի Հանրապետությունը ներկայացնելը,
բ. քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառի պետական կառավարման
իրականացումը, քաղաքացիական ավիացիայի և ոչ ռազմական պետական
ավիացիայի գործունեության, oդային երթևեկության uպաuարկման, ինչպեu նաև
ավիացիայի բնագավառում շահագործվող վերգետնյա միջոցների և մատուցվող
ծառայությունների ապահովության ու անվտանգության կանոնակարգումը և վերահuկողությունը` Արցախի Հանրապետության oրենuդրության և Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի պահանջներին նրանց համապատաuխանությունն
ապահովելու համար և oդանավակայանների շահագործման, oդային երթևեկության
կառավարման, oդերևութաբանական, աերոնավիգացիոն տեղեկատվական, տեխնիկական և այլ վերգետնյա ծառայություններ մատուցող մարմինների նշանակումն ու
դրանց գործունեության վերահuկումը` քաղաքացիական ավիացիայում թռիչքային
անվտանգության ապահովման համար,
գ. խաղաղ ժամանակ oդային երթևեկության uպաuարկման, ինչպեu նաև
«Ավիացիայի մաuին» Արցախի Հանրապետության oրենքով uահմանված կարգով քաղաքացիական ավիացիայի աերոնավիգացիոն հեռահաղորդակցության ծառայությունների և աերոնավիգացիոն տեղեկատվության ծառայությունների կանոնակարգումը,
դ. քաղաքացիական ավիացիայում մանրամաuն ու համապարփակ կանոնակարգերի հաuտատումն ու ներդրումը, ընթացակարգերի կանոնակարգումը, Արցախի
Հանրապետության oդային տարածքի oգտագործման uահմանափակումների ու արգելքների uահմանումը` ռազմական ավիացիային առնչվող մաuով` դրանք համաձայնեցնելով Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հետ,
ե. Արցախի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով ավիացիայի համակարգում գործունեություն իրականացնելու համար համապատաuխան
uերտիֆիկատներ, լիցենզիաներ, վկայականներ և թույլտվություններ տալը, oդանավերի թռիչքային պիտանիության, աերոնավիգացիոն միջոցների ու այլ ավիացիոն
uարքավորումների, թռիչքային անձնակազմերի, oդային երթևեկության կարգավարների և oդանավերի տեխնիկական uպաuարկման անձնակազմերի վկայականների
տալն ու վավերացումը, անհրաժեշտության դեպքում` համապատաuխան փորձագետների և մաuնագետների ներգրավմամբ,
զ. քաղաքացիական ավիացիայի համակարգում գործունեություն իրականացնող բոլոր շահագործողների, կազմակերպությունների ու ընկերությունների շարունակական վերահuկողությունը և դրանց կողմից կատարվող աշխատանքների ու
մատուցվող ծառայությունների որակի վերահuկողության տեuչական uտուգումների
անցկացումը` միջազգային չափանիշներին և կանոնակարգերին համապատաuխանության ապահովման նպատակով,
է. Արցախի Հանրապետության տարածքում պատահարների և միջադեպերի
մաuնագիտական քննությունը (պատահարների և միջադեպերի քննություն), այլ
պետությունում` Արցախի Հանրապետությունում գրանցված կամ Արցախի
Հանրապետության շահագործողի կողմից շահագործվող oդանավի հետ կապված
նման քննությանը մաuնակցությունը, ապահովության հարցերում առկա միտումների
վերլուծությունը և ավիացիոն գործունեություն իրականացնողներին հետագա
վթարների կանխարգելման նպատակով համապատաuխան տեղեկատվության
մատուցումը, Արցախի Հանրապետության տարածք թռիչքներ իրականացնող այլ
պետությունների oդանավերի տեuչական uտուգումների անցկացումը,
ը. Արցախի Հանրապետության ավիացիոն անվտանգության ազգային ծրագրի
ներդրումը և վարումը,
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թ. Արցախի Հանրապետությունում քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառում որոնողական-փրկարարական աշխատանքների համակարգումը,
ժ. քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառում միջազգային կազմակերպությունների կողմից հրապարակված միջազգային uտանդարտների և առաջարկվող
գործելաձևերի կիրառումը,
ժա. Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական oդանավերի պետական
ռեգիuտրների վարումը,
ժբ. քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառում գործունեություն իրականացնողներից ֆինանuական և արտադրական գործունեությանը վերաբերող վիճակագրական բնույթի տվյալների հավաքագրումն ու գնահատումը, հավաքագրված տվյալների և տեղեկությունների հիման վրա վարչական վիճակագրական ռեգիuտրների
վարումը,
ժգ. առևտրային նպատակներով իրականացվող oդային փոխադրումների
թույլտվություններ տալը, թռիչքային անվտանգության ապահովման նպատակով
նման փոխադրումների նկատմամբ տեխնիկական, ֆինանuական և այլ պահանջների
ու պայմանների uահմանումը, թռիչքների շահագործման և քաղաքացիական
ավիացիայի բնագավառի գործունեության դադարեցումը և (կամ) կաuեցումը և (կամ)
փոփոխումը, եթե նման շահագործումը կամ գործունեությունը վտանգում է թռիչքային
անվտանգությունը կամ չի համապատաuխանում միջազգային չափանիշներին և
կանոնակարգերին,
ժդ. տրված թույլտվության` Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով (համաձայնագրերով) իրականացվող oդային հաղորդակցությունների,
պայմանների uահմանումը, ինչպեu նաև կիրառվող uակագների ու չվերթերի
ծրագրերի հաuտատումը` համաձայնագրերով կամ տրված թույլտվությամբ
նախատեuված ծավալով,
ժե. Արցախի Հանրապետության oրենuդրությամբ իրեն վերապահված այլ
խնդիրների իրականացումը:
III.

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

9. Նախարարությունը նշված խնդիրների իրականացման համար Արցախի
Հանրապետության oրենսդրությամբ սահմանված կարգով` ըստ ոլորտների,
իրականացնում է հետևյալ գործառույթները`
1) իր իրավասությունների սահմաններում էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, պետական գույքի,
անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի վարման քաղաքականության և
քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառներին վերաբերող իրավական ակտերի
մշակումը, Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, պետական գույքի, անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի
վարման քաղաքականության և քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառների
գործունեությունը կարգավորող գերատեսչական ակտերի ընդունումը.
2) ոլորտին հատկացված բյուջետային միջոցների արդյունավետ օգտագործման
ապահովումը և վերահսկումը.
3) միջազգային կազմակերպությունների և օտարերկյա պետությունների
կողմից ֆինանսավորող ծրագրեր իրականացնող գրասենյակների հետ իր
իրավասության սահմաններում համագործակցությունը.
4) իր իրավասությունների սահմաններում՝ պետական մասնակցությամբ
առևտրային կազմակերպություններում մասնակցի (բաժնետիրոջ) լիազորությունների
իրականացումը, ինչպես նաև պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ու
պետական հիմնարկների կառավարումը.
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5) իր իրավասության սահմաններում հանրապետության սոցիալ-տնտեսական
ամենամյա ծրագրերի մշակմանը մասնակցությունը.
6) իր իրավասության սահմաններում տրանսպորտի և փոստային կապի
բնագավառներում օրենքով նախատեսված գործունեության առանձին տեսակների
լիցենզավորումը.
7) էկոնոմիկայի բնագավառ.
ա. տնտեսական քաղաքականության և ռազմավարության ոլորտում`
հետազոտում և վերլուծում է Արցախի Հանրապետության տնտեսությունը,
բացահայտում և նախանշում է տնտեսության զարգացման հիմնական ոլորտները և
ուղղությունները, մշակում է պետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման և
տնտեսական աճի երկարաժամկետ քաղաքականությունը, իրականացնում դրանց
դիտանցում, մշակում է տնտեսության մրցունակության բարձրացման քաղաքականությունը, մշակում է միկրոտնտեսական քաղաքականությունը և իրականացնում
դրա դիտանցում, առաջարկություններ է ներկայացնում մակրոտնտեսական
քաղաքականության վերաբերյալ` կարճաժամկետ տնտեսական աճի կանխատեսման
և դրա ապահովմանն ուղղված ծրագրերի մասով, գնահատում է տնտեսական
քաղաքականության իրականացման արդյունքները և ազդեցությունը տնտեսության և
հասարակության վրա, նախապատրաստում է տնտեսության վիճակի մասին
հաշվետվությունները, իրականացնում է տնտեսության զարգացման պետական և
մասնավոր երկարաժամկետ ներդրումային ծրագրերի ընթացքի դիտանցումը և
արդյունքների գնահատումը, առաջարկություններ է ներկայացնում հարկային և ոչ
հարկային եկամուտների քաղաքականության վերաբերյալ` երկարաժամկետ
տնտեսական աճի մարտահրավերների տեսակետից, առաջարկություններ է
ներկայացնում սոցիալական, ֆինանսական, բյուջետային, դրամավարկային և
սակագնային քաղաքականության վերաբերյալ, մշակում է արտաքին տնտեսական
քաղաքականությունը և իրականացնում է դրա դիտանցում, իրականացնում է
օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կառույցների հետ առևտրատնտեսական
և գիտատեխնիկական համագործակցության աշխատանքները, մշակում է
«պետական-մասնավոր» համագործակցության շրջանակը և քաղաքականությունը,
վարում է տնտեսության ճյուղերի վարչական ռեգիստր,
բ. գիտելիքի տնտեսության, նորամուծության և ձեռներեցության ոլորտում`
մշակում է գիտելիքի տնտեսության ենթակառուցվածքների ձևավորման քաղաքականությունը, նորամուծության խթանման քաղաքականությունը, կազմակերպությունների և ձեռնարկատիրության պետական աջակցության քաղաքականությունը,
գիտական գործունեության արդյունքի առևտրայնացման քաղաքականությունը,
մտավոր սեփականության պաշտպանության քաղաքականությունը, մշակում է
գիտելիքի տնտեսության և նորամուծական նպատակային ծրագրերը և դիտանցում
դրանց իրականացումը, մշակում և շահագրգիռ այլ մարմինների հետ համատեղ
իրականացնում է «տնտեսություն-գիտություն», «գիտություն-համալսարաններ»
կապերի ընդլայնման քաղաքականությունը, դիտանցում է տնտեսական աճին
նպաստող գիտահետազոտական պետական կառույցների ծրագրերի իրականացումը,
գ. արդյունավետ շուկաների ոլորտում` ուսումնասիրում է ներքին շուկաները,
բացահայտում առկա խոչընդոտները, մշակում է ներքին շուկայի պաշտպանության և
հակագնագցման միջոցների կիրառման քաղաքականությունը և իրականացնում
դիտանցում, մշակում և ներդնում է սպառողների անվտանգության ապահովման
գործուն մեխանիզմներ, կատարելագործում սպառողների շահերի պաշտպանության
պետական
վերահսկողության
համակարգը,
իրականացնում
սպառողների
իրավունքների և շահերի պաշտպանության միջոցառումների վերաբերյալ
հանրությանն իրազեկման ծրագրերը, ներդնում է որակի արդյունավետ համակարգ
(ստանդարտացում, չափագիտություն, սերտիֆիկացում և հավատարմագրում),
մշակում է տվյալ ոլորտի քաղաքականությունը, և իրականացնում դիտանցում,
մշակում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության քաղաքականությունը,
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մշակում է կորպորատիվ կառավարման իրավական դաշտը և կանոնները,
ուսումնասիրում և վերլուծում է արտաքին շուկաները և ներկայացնում
առաջարկություններ տեղական արտադրողների համար արտաքին շուկաների
հասանելիության,
ինչպես
նաև
արտահանման
խթանման
վերաբերյալ,
առաջարկություններ է ներկայացնում պետական գործառնություններում մասնավոր
հատվածի դերի բարձրացման վերաբերյալ,
դ. գործարար միջավայրի բարելավման և տեղեկատվական հասարակության
ոլորտում` ձևավորում է Արցախի Հանրապետության` որպես գործարարության
իրականացման համար բարենպաստ երկրի նկարագիրը և առաջարկություններ
ներկայացնում դրա գովազդման ուղղությամբ, մշակում է ներդրումների և
ներդրողների պաշտպանության քաղաքականությունը և իրականացնում դիտանցում,
բացահայտում է գործարար միջավայրի խոչընդոտները և առաջարկություններ
ներկայացնում դրանց վերացման ուղղությամբ, ձևավորում կազմակերպությունների
ստեղծման, կտրուկ աճին նպաստող գործարար միջավայր, ուսումնասիրում է
ներմուծման
և
արտահանման
վարչարարական
ընթացակարգերը
և
առաջարկություններ ներկայացնում դրանց պարզեցման ուղղությամբ, մշակում է
տեղեկատվական հասարակության ձևավորման և զարգացման պետական
քաղաքականությունը, դիտանցում է տեղեկատվական հասարակության ձևավորման
գործընթացի իրականացումը, մշակում է պետության կողմից ֆիզիկական և
իրավաբանական անձանց մատուցվող էլեկտրոնային ծառայությունների լիարժեք
հասանելիության ծրագրերը և դիտանցում դրանց իրականացումը, տնտեսության
զարգացման ծրագրերի մշակման աշխատանքների համակարգումը և հաստատված
ծրագրերի կատարման մոնիթորինգը, մակրոտնտեսական հիմնական նպատակային
ցուցանիշների որոշումն ու սահմանումը, տնտեսության զարգացման մակրոտնտեսական ծրագրավորումը, մակրոտնտեսական հետազոտությունների և վերլուծությունների իրականացումը, Արցախի Հանրապետության օրենքներով, Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումներով իրեն վերապահված իրավասությունների սահմաններում
առանձին արտադրանքների և ծառայությունների սակագների հաստատումը կամ
համաձայնեցումը.
8) էներգետիկայի ոլորտում.
ա. էներգետիկայի բնագավառի կայուն զարգացման, անվտանգության
ապահովման և էներգամատակարարման հուսալիության ռազմավարական ծրագրերի
մշակումն ու միջոցառումների կենսագործումը,
բ. էներգետիկայի բնագավառի վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության
միջազգային պայմանագրերի նախագծերի նախապատրաստմանը մասնակցությունը,
գ. տեղական էներգետիկական պաշարների (հատկապես` հիդրոէներգետիկական), էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների արդյունավետ օգտագործման
տնտեսական ու իրավական մեխանիզմների մշակման և կիրառման ապահովումը,
դ. գիտատեխնիկական առաջընթացի և նոր` էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների ներդրման, կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման միջոցառումների իրականացումը,
ե. էներգետիկայի բնագավառում էներգետիկական շուկաների, այդ թվում`
տարածաշրջանային, ընդլայնման միջոցառումների մշակումն ու իրականացումը,
զ. էներգետիկայի բնագավառի և էներգախնայողության ստանդարտացման
նորմատիվ փաստաթղթերի մշակման (տեխնիկական կանոնակարգեր, ազգային
ստանդարտներ և այլն) կազմակերպումը և սահմանված կարգով դրանց
հաստատումը,
է. օտարերկրյա պետությունների հետ Արցախի Հանրապետության համագործակցության զարգացմանն ուղղված համաձայնագրերի և միջկառավարական
պայմանագրերի նախագծերի, նպատակային ծրագրերի մշակմանը մասնակցությունը,
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ը. Արցախի Հանրապետության կառավարություն ու միջազգային դոնոր
կազմակերպություններին`
էներգետիկայի
բնագավառի
զարգացմանն
ու
վերակառուցմանն ուղղված միջազգային վարկային ծրագրերի նախագծերի մշակումը
և ներկայացումը, հաստատված վարկային ծրագրերն իրականացնող գրասենյակների
աշխատանքի համակարգումը,
թ. էներգետիկայի բնագավառում և էներգասպառման ոլորտում էներգատեղակայանքների անվտանգ շահագործման նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով
տեխնիկական վերահսկողության իրականացումը,
ժ. սահմանված կարգով այլ պետությունների, օտարերկրյա անձանց, ինչպես
նաև միջազգային կազմակերպությունների հետ էներգետիկայի բնագավառի
տնտեսական, ֆինանսական, գիտատեխնիկական և համագործակցության այլ ձևերի
զարգացման միջոցառումների իրականացումը.
9) տրանսպորտի ոլորտում.
ա. ապահովում է տրանսպորտի համալիր զարգացման, ամբողջական,
արդյունավետ, անվտանգ և որակյալ գործունեության կազմակերպումը,
բ. օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովում է տրանսպորտի
բնագավառում գործունեության առանձին տեսակների սակագների ձևավորումը,
գ. ապահովում է տրանսպորտի շահագործման անվտանգության նկատմամբ
հսկողության իրականացումը,
դ. ապահովում է ուղևորատար ավտոմոբիլային տրանսպորտի երթուղային
ցանցի
բարեփոխման,
ուղևորափոխադրումների
միասնական
համակարգի
կազմակերպման և ներդաշնակեցման, ավտոկայարանային ծառայությունների
համալիրի բարելավման և ընդլայնման, ինչպես նաև ուղևորների սպասարկման
բարելավմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը,
ե. ապահովում է ավտոմոբիլային տրանսպորտի հաղորդակցության ուղիների,
ճանապարհային ցանցի կատարելագործման և ներդաշնակեցման ռազմավարության
քաղաքականության մշակումը և իրականացումը,
զ. Արցախի Հանրապետության միջպետական և հանրապետական
նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գովազդի մասին Արցախի
Հանրապետության օրենսդրության պահպանման, գովազդ տեղադրելու համար
վճարի հաշվարկման և վճարման նկատմամբ վերահսկողությունը,
է. հաստոցների, սարքավորումների և դրանց բաղկացուցիչ մասերի, որոնք
կարող են որակվել որպես անհատապես որոշվող գույք, ինչպես նաև ինքնագնաց
ճանապարհաշինարարական, շինարարական և այլ մեքենամեխանիզմների,
երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների, թռչող և լողացող ապարատների ու
սարքավորումների և դրանց բաղկացուցիչ մասերի հաշվառումը,
ը. իրականացնում է ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառի իրավական
ակտերի, լիցենզիաների և միջազգային թույլտվությունների պահանջների կատարման
նկատմամբ վերահսկողությունը,
թ. մասնակցում է ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների
ցանցի զարգացմանը, շինարարությանը, նորոգման ու պահպանման ծրագրերի
մշակման աշխատանքներին.
10) կապի ոլորտում.
ա. էլեկտրոնային հաղորդակցության ոլորտի զարգացման քաղաքականության
մշակումը և իրականացումը,
բ.
Արցախի
Հանրապետության
էլեկտրոնային
հաղորդակցության
համընդհանուր ծառայությունների մատուցման քաղաքականության նպատակների
մշակումը և իրականացումը,
գ. արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու, ռազմական դրության կամ մեկ այլ
արտակարգ իրավիճակի պարագայում դրա տևողության ամբողջ ընթացքում
պատասխանատվության ստանձնում՝ էլեկտրոնային հաղորդակցության բոլոր
ցանցերի կամ ծառայությունների, կամ դրանցից ցանկացածի շահագործման և
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կառավարման համար, ինչպես նաև տեղեկատվական և փոստային կապի ցանցերի
գործունեության ապահովումը, համակարգումն ու կառավարումը,
դ. ռադիոհաճախականության տիրույթի պաշտպանության ու պահպանման
նորմերի և դրանց կիրառման կարգի սահմանումը և տեխնիկական վերահսկումը,
ե. ռադիոհաճախականության տիրույթի բաշխումը, օգտագործման որոշակի
նպատակների համար ռադիոհաճախականության տիրույթի որոշակի հատվածների
առանձնացումը,
զ. փոստային կապի և տեղեկատվայնացման ոլորտներում գործող
լիցենզիաների և նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների կատարման նկատմամբ
վերահսկողությունը, ինչպես նաև կապի և տեղեկատվայնացման ոլորտներում գործող
կանոնների և նորմերի պահպանման նկատմամբ տեխնիկական վերահսկողությունը,
է. հեռահաղորդակցության արբանյակների ուղեծրային դիրքի օգտագործման
պայմանների կարգավորման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացումը,
ը. փոստային օբյեկտների դասիչների սահմանումը,
թ. նամակագրական թղթակցության՝ փոստարկղերից հավաքման հաճախականության և փոստային առաքանիների անցման դրամական միջոցների փոստային
փոխադրությունների իրականացման հսկիչ ժամկետների սահմանումը,
ժ. էլեկտրոնային հաղորդակցության վերջնակետային սարքավորումների
արտադրության, ներմուծման, իրացման և օգտագործման նկատմամբ վերահսկողությունը.
11) քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառ.
ա. քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպություններում
Արցախի Հանրապետության շահերը ներկայացնելը,
բ. քաղաքացիական oդանավերի պետական ռեգիuտրների վարումը,
գ. oդանավերի թռիչքային պիտանիության uերտիֆիկատներ տալու (ճանաչելու), uերտիֆիկատների գործողության ժամկետները երկարաձգելու, կաuեցնելու
կամ դադարեցնելու նպատակով oդանավի թռիչքատեխնիկական և ռեuուրuային
վիճակի ուuումնաuիրումը` դրանց պիտանիությունը որոշելու համար,
դ. oդանավերի, դրանց uարքավորումների ու արտադրատեuակների
տեխնիկական uպաuարկման, վերանորոգման, ձևափոխման և այլ աշխատանքներ
կատարող ընկերությունների ու կազմակերպությունների uերտիֆիկացումը, ինչպեu
նաև ինժեներատեխնիկական մաuնագետների որակավորումը,
ե. oդանավերի թռիչքային պիտանիության և տեխնիկական uպաuարկման ու
վերանորոգման uերտիֆիկատների վավերականության ժամանակահատվածում
դրանց համապատաuխանության uտուգումների և վերահuկողության իրականացումը,
զ. թռիչքատեխնիկական ուuումնաuիրությունների և փորձարկումների կատարումը` oդանավին հատուկ թռիչքի թույլտվություն տալու նպատակով, երբ oդանավին
թռիչքային պիտանիության uերտիֆիկատ չի կարող տրվել,
է. oրենքներով և այլ իրավական ակտերով uահմանված կարգով քաղաքացիական ավիացիայի համակարգում պետական ու ծառայողական գաղտնիք կազմող
տեղեկությունների պաշտպանության իրականացումը և դրանց համապատաuխան
գործավարության կազմակերպումը,
ը. oրենքներով և այլ իրավական ակտերով uահմանված կարգով քաղաքացիական ավիացիայի համակարգում զորահավաքային ու քաղաքացիական պաշտպանության աշխատանքների իրականացմանը մաuնակցությունը և դրանց համապատաuխան գործավարության կազմակերպումը,
թ. oդանավ շահագործողի uերտիֆիկատ հատկացնելու համար նախատեuված
պահանջների uահմանումը և կանոնակարգումը,
ժ. oդանավ շահագործողի uերտիֆիկատ ունեցող անձանց ավիացիոն տեuչական uտուգումների և վերահuկողության իրականացումը,
ժա. oդային տարածքի oգտագործման պետական կարգավորման իրականացումը,
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ժբ. քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառում գործող կազմակերպությունների համար պարտադիր կիրառման ենթակա հաղորդագրությունների ձևերի ու
ցանկի, ինչպեu նաև դրանց կիրառման կարգի uահմանումը:
IV.

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

10. Նախարարությունը գլխավորում է Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարը (այսուհետ` նախարար),
որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության
Նախագահըֈ
11. Նախարարն ունի տեղակալ (տեղակալներ), որին (որոնց) պաշտոնի
նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:
Նախարարն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքներով, սույն կանոնադրությամբ, այլ իրավական ակտերով և Արցախի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերովֈ
12. Նախարարն իրականացնում է նախարարությանը վերապահված
խնդիրներն ու գործառույթները և պատասխանատու է լիազորված բնագավառներում
քաղաքականության մշակման ու իրականացման, տիրող իրավիճակի և
հեռանկարային զարգացման ապահովման համարֈ
13. Նախարարը հաշվետու է Արցախի Հանրապետության Նախագահինֈ
14. Նախարարը՝
1) իր իրավասության սահմաններում Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ընդունում է գերատեսչական իրավական ակտեր.
2) ղեկավարում է նախարարության ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների
իրականացման համար.
3) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ
նախատեսված գործունեության բնագավառներին ու խնդիրներին համապատասխան
առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի Հանրապետության Նախագահին և
Արցախի Հանրապետության կառավարություն.
4) արձակում է հրամաններ և տալիս ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես
է գալիս Արցախի Հանրապետության կամ նախարարության անունից, ինչպես նաև
տալիս է Արցախի Հանրապետության կամ նախարարության անունից հանդես գալու
լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.
5) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
նշանակումներ է կատարում նախարարության քաղաքացիական ծառայության
պաշտոններում, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսանքի և
կարգապահական տույժի միջոցներ.
6) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է իր խորհրդականներին,
մամուլի քարտուղարին ու օգնականներին.
7) օրենքին և սույն կանոնադրությանը համապատասխան սահմանում է
նախարարության
աշխատակազմի
կառուցվածքային
ստորաբաժանումների
իրավասության սահմանները.
8) սահմանում է աշխատանքի բաշխում տեղակալների միջև.
9) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորության
սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում նախարարության
աշխատակազմի ղեկավարի, նախարարության աշխատակազմի առանձնացված
ստորաբաժանումների
ղեկավարների,
ինչպես
նաև
նախարարության
ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների
ղեկավարների Արցախի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող

92

հրամանները,
հրահանգները,
հանձնարարագրերը,
կարգադրությունները
և
ցուցումները.
10) լսում և Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է
ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի գործունեության մասին տարեկան
հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, քննում է դրանց գործունեության
ստուգման արդյունքները, հաստատում նախարարության աշխատակազմի տարեկան
պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը և ֆինանսական
հաշվետվությունների արժանահավատության վերստուգման արդյունքները.
11) վերահսկողություն է իրականացնում նախարարության կողմից պետական
գույքի տնօրինման, տիրապետման և օգտագործման նկատմամբ.
12) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը.
13) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
շնորհում է Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային
աստիճաններ.
14) կարող է կազմավորել աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ.
15) տրամադրում է արձակուրդ նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին
Արցախի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությանը և դրանով
սահմանված կարգին համապատասխան.
16) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:
15. Նախարարի բացակայության դեպքում, նրա հանձնարարությամբ,
նախարարի պարտականությունները կատարում է նախարարի տեղակալներից մեկըֈ
16. Նախարարի տեղակալը՝
1) համակարգում է նախարարության համակարգի աշխատանքները՝
նախարարությանը վերապահված քաղաքականության իրականացման՝ իրեն
հանձնարարված բնագավառներում.
2) իր լիազորության սահմաններում համակարգում է նախարարության իրեն
հանձնարարված բնագավառներում քաղաքականության ապահովման համար
անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումը՝ նախարարության աշխատակազմի
կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով տալով
ցուցումներ ու հանձնարարականներ.
3) նախարարության նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան՝
իրականացնում է իրեն հանձնարարված բնագավառների՝ նախարարության
համակարգի մարմիններին որոշակի հանձնարարականների և առաջադրանքների
սահմանում, դրանց կատարման նկատմամբ վերահսկողություն.
4) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է նախարարի մոտ
քննարկվելիք հարցերի նախնական քննարկումները.
5) համակարգում է իրեն հանձնարարված աշխատանքների մասնագիտական
ուսումնասիրությունները և աշխատանքների ընթացքի օպերատիվ վերլուծությունը.
6) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական
կառավարման և այլ մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ.
7) իրեն հանձնարարված բնագավառներում համակարգում է համապատասխան զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքները.
8) պարբերաբար նախարարին է ներկայացնում տեղեկատվություն իրեն
հանձնարարված բնագավառներում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ.
9) ապահովում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարի
հրամանների ու ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը և
արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին.
10) նախարարին և աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է
առաջարկություններ նրանց իրավասությանը վերաբերող հարցերի մասին.
11) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է այլ գործառույթներֈ
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17. Նախարարության առջև դրված խնդիրներն ու գործառույթներն
արդյունավետ իրականացնելու նպատակով կարող է ստեղծվել նախարարության
խորհուրդ, որի կազմն ու գործունեության կարգը հաստատում է նախարարը:
V.

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ

18. Նախարարության աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը նախարարության
(այդ թվում՝ նրա կազմում գործող տեսչությունների, գործակալությունների)՝
օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ վերապահված
լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացման, ինչպես նաև
քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նախարարության մասնակցության
ապահովումն էֈ
19. Նախարարության աշխատակազմը պետական կառավարչական հիմնարկ
է, որն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ենթակա է
հաշվառման իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի կողմիցֈ
20. Նախարարության աշխատակազմը գործում է Արցախի Հանրապետության
քաղաքացիական օրենսգրքի, «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի, այլ օրենքների ու իրավական
ակտերի, Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և սույն
կանոնադրության հիման վրաֈ
21. Նախարարության աշխատակազմը, իր իրավասության սահմաններում,
Արցախի Հանրապետության անունից կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային
և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում
հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանողֈ
22. Նախարարության աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության
զինանշանի պատկերով և իր հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր,
խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներֈ
23. Նախարարության աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռֈ
24.
Նախարարության
աշխատակազմը
չի
կարող
իրականացնել
ձեռնարկատիրական գործունեությունֈ Նախարարության աշխատակազմի կատարած
գործառույթների և մատուցած ծառայությունների դիմաց կարող է գանձվել միայն
պետական տուրք՝ օրենքով սահմանված չափով և կարգովֈ
25. Նախարարության աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն
իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցովֈ Նախարարության
աշխատակազմի պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև նախարարության
լիազորությանը վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները
կատարվում են «Գնումների մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքով
սահմանված կարգովֈ
26. Նախարարության աշխատակազմի պարտավորությունների համար
պատասխանատվությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունըֈ
27.
Նախարարության
աշխատակազմի
անվանումն
է՝
«Արցախի
Հանրապետության
էկոնոմիկայի
և
արտադրական
ենթակառուցվածքների
նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկֈ
28. Նախարարության աշխատակազմի գտնվելու վայրն է՝ Արցախի
Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Փետրվարի 20-ի փողոց, N 1:
VI.

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ

29. Նախարարության աշխատակազմի գույքը, օրենքով սահմանված կարգով,
ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից, ինչպես նաև
Արցախի Հանրապետության անունից աշխատակազմի կնքած գործարքների միջոցով
ձեռք բերված և աշխատակազմի տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը
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հանձնված (ամրացված) գույքից (ներառյալ գույքային իրավունքները), որը
հաշվառվում է նրա հաշվեկշռումֈ Արցախի Հանրապետության կառավարության
որոշմամբ նախարարության աշխատակազմին կարող է վերապահվել նաև պետական
բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի տիրապետման իրավասությունֈ
30. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած
ժամանակ վերցնելու նախարարության աշխատակազմի գույքըֈ
31. Նախարարության աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, այլ իրավական
ակտերով և իր կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով իր
գործունեության նպատակներին ու գույքի նշանակությանը համապատասխան
օգտագործելու, տիրապետելու և տնօրինելու իր գույքըֈ
VII.

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

32. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը ներառում է նրա
կառուցվածքային ստորաբաժանումները (վարչություններ և բաժիններ) և
առանձնացված ստորաբաժանումները (տեսչություններ և գործակալություն)ֈ
33. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները հաստատում է նախարարըֈ
34. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների
կանոնադրությունները հաստատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝ նախարարի ներկայացմամբֈ
35. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն
օրենքով,
իսկ
առանձին
դեպքերում՝
նաև
Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ նախատեսված ծառայությունների մատուցման, վերահսկողության
գործառույթներ և պատասխանատվության միջոցներ կիրառող մարմին էֈ
36. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն
իրականացնում է նաև նախարարության աշխատակազմի առանձին գործառույթները
կամ դրանց մի մասը և հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության անունիցֈ
37. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն
իրավունք ունի Արցախի Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու
գույքային ու անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու պարտականություններ,
դատարանում հանդես գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանողֈ
38. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն ունի
Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և նախարարության
աշխատակազմի ու իր՝ հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և
անհատականացման այլ միջոցներֈ
VIII.

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

39. Նախարարության աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում են
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը և նախարարը՝ օրենքով և սույն
կանոնադրությամբ իրենց վերապահված իրավասությունների սահմաններումֈ
Նախարարության աշխատակազմը ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի
ղեկավարը, որին օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից
ազատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունըֈ
40. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝
1) վերակազմակերպում և դադարեցնում է նախարարության աշխատակազմի
գործունեությունը.
2) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կանոնադրությունը և
դրանում կատարում փոփոխություններ.
3) որոշում է նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և
չափը.
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4) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը.
5) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և
օրենքով իրեն վերապահված այլ լիազորություններֈ
41. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, այլ իրավական
ակտերով, նախարարի հրամաններով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված
լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի
ընթացիկ գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն օրենքների, այլ
իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումների և
նախարարի հրամանների, սույն կանոնադրության պահանջները չկատարելու կամ ոչ
պատշաճ կատարելու համարֈ
42. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով սահմանված կարգով գույքային պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով պետությանը պատճառված գույքային վնասի համարֈ Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի
լիազորությունների դադարեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ պատճառված
նյութական վնասը հատուցելու, պարտականությունները չկատարելու համարֈ
43. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը պարտավոր է չկատարել
հիմնադրի, նախարարի՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող
որոշումները, կարգադրությունները, հրամաններն ու հրահանգներըֈ
44. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի բացակայության կամ
պաշտոնեական պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում
նրան փոխարինում է նրա տեղակալը կամ աշխատակազմի ստորաբաժանումների
ղեկավարներից մեկը՝ նախարարի հրամանովֈ
45. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը՝
1) առանց լիազորագրի իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս
Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, իր լիազորության
սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող,
տալիս է լիազորագրեր՝ դատարանում գործը վարելու և դատավարական այլ
գործողություններ իրականացնելու համար.
2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով հիմնադրի և սույն կանոնադրությամբ
սահմանված կարգով տնօրինում է հիմնարկին ամրացված պետական գույքը, այդ
թվում՝ ֆինանսական միջոցները.
3) իր իրավասության սահմաններում տալիս է Արցախի Հանրապետության
անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև վերալիազորման իրավունքով
լիազորագրեր.
4) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների
սահմաններում պաշտոնի (աշխատանքի) նշանակում և պաշտոնից (աշխատանքից)
ազատում է նախարարության աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողներին և
տեխնիկական սպասարկումն ապահովող աշխատողներին, նրանց նկատմամբ
կիրառում խրախուսանքի ու կարգապահական տույժի միջոցներ.
5) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված
իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր
կատարման ցուցումներ.
6) նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, այդ թվում՝
ապահովում է նախարարության աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառումը
վարելը, ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը, նախարարի
հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը, տարեկան ֆինանսական
հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, միջոցներ է ձեռնարկում
ստուգումներով հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների վերացման համար.
7) նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ նախարարության
աշխատակազմի գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ.
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8) կազմակերպում է նախարարության բյուջեի նախագծի նախապատրաստական աշխատանքները և ապահովում բյուջետային միջոցների ծախսերի կատարումը.
9) կազմակերպում է նախարարությունում քննարկումների և խորհրդակցությունների անցկացումը.
10) վերահսկում է նախարարության աշխատակազմի կողմից սահմանված
ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը.
11) նախարարի ստորագրությանն է ներկայացնում նախարարի հրամանները,
ինչպես նաև կարգադրությունները.
12) ապահովում է համագործակցությունն Արցախի Հանրապետության
պետական իշխանության մարմինների աշխատակազմերի հետ.
13) կազմակերպում է նախարարությունում գործավարության և տեխնիկական
սպասարկման աշխատանքները.
14) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն
կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններֈ
46. Նախարարության աշխատակազմի գլխավոր ֆինանսիստը ղեկավարում է
նախարարության աշխատակազմի ֆինանսական և հաշվապահական ծառայությունները, գործում է նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի անմիջական
ենթակայությամբ և իրականացնում «Գանձապետական համակարգի մասին» Արցախի
Հանրապետության օրենքով իր վրա դրված լիազորություններըֈ
47. Նախարարության աշխատակազմի գլխավոր հաշվապահը պատասխանատու է հաշվապահական հաշվառումը վարելու, նախարարության աշխատակազմի
ֆինանսական, բյուջետային, հարկային, վիճակագրական, պարտադիր վճարների
հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու և ներկայացնելու համարֈ
IX.

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

48. Նախարարության աշխատակազմն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և համապատասխան մարմիններին ներկայացնում է ֆինանսական, հարկային, պարտադիր
վճարների մասին և վիճակագրական հաշվետվություններ, հաշվարկներ, հայտարարագրերֈ
49. Նախարարության աշխատակազմի գործունեության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել վերստուգման
(աուդիտի)՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգովֈ
X.

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
ԵՎ ՆՐԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ

50. Նախարարության աշխատակազմի վերակազմակերպման և նրա գործունեության դադարման կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքովֈ
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Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 12-ի N 46-Ն որոշման

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
I.

Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

1.
1)
2)
3)
4)
2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Վարչություններ
Անշարժ գույքի կադաստրի վարչություն
Պետական գույքի կառավարման վարչություն
Տնտեսական զարգացման վարչություն
Տրանսպորտի վարչություն
Բաժիններ
Էներգետիկայի բաժին
Ընդհանուր բաժին
Իրավաբանական բաժին
Կապի, հեռահաղորդակցության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին
Քաղաքացիական ավիացիայի բաժին
Ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման բաժին

II.
1)
2)
3)
4)
5)

Առանձնացված ստորաբաժանումներ
Գեոդեզիայի և հողային պետական տեսչություն
Էներգետիկայի պետական տեսչություն
Հեռահաղորդակցության հանրապետական գործակալություն
Շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանության պետական տեսչություն
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տրանսպորտային տեսչություն:
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
12 հոկտեմբերի 2017թ.

N 47-Ն
ք.Ստեփանակերտ

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՀԻՄՆԱՐԿԸ ՎԵՐԱՆՎԱՆԵԼՈՒ, ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 16-Ի N 97 ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 13-րդ, 71-րդ հոդվածները և Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն
հրամանագիրը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը վերանվանել «Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության
աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ:
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 16-ի ««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 97 որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել
հետևյալ փոփոխությունները՝
1) որոշման վերնագրում, 1-ին և 2-րդ կետերում «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության»
բառերով.
2) որոշմամբ հաստատված թիվ 1 և թիվ 2 հավելվածները շարադրել նոր
խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 և N 2 հավելվածների:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 12-ի N 47-Ն որոշման
«Հավելված 1
Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության
«16» մարտի 2004թ. թիվ 97 որոշման
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը
(այսուհետ` նախարարություն) գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է,
որը մշակում և իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենքներով, այլ
իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ իր իրավասությանը վերապահված
բնագավառներում Արցախի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը:
2. Նախարարությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և լուծարվում է
Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով:
3. Նախարարության լիազորությունները սահմանվում են Արցախի Հանրապետության օրենքներով, Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով և
կարգադրություններով, Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումներով
և Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով:
4. Նախարարությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությանը, Արցախի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան և դրանցով իրեն
վերապահված լիազորությունների շրջանակներում:
5. Նախարարությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի
պատկերով ու իր անվանմամբ հայերեն կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և
անհատականացման այլ միջոցներ: Նախարարությունը կարող է ունենալ Արցախի
Հանրապետության զինանշանի պատկերով իր անվանմամբ հայերեն և այլ լեզվով կլոր
կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ:
6. Նախարարության համակարգը կազմված է նախարարից, նախարարի
տեղակալներից, խորհրդականներից, մամուլի քարտուղարից, օգնականներից և
ռեֆերենտներից, նախարարության աշխատակազմից, տարածքային ստորաբաժանումներից, նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմիններից, ինչպես նաև նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ
առևտրային կազմակերպություններից:
7. Նախարարության լրիվ անվանումն է՝
հայերեն լրիվ անվանումը՝ Արցախի Հանրապետության արդարադատության
նախարարություն,
ռուսերեն լրիվ անվանումը՝ Министерство юстиции Республики Арцах,
անգլերեն լրիվ անվանումը՝ Ministry of Justice of the Republic of Artsakh:
8. Նախարարության գտնվելու վայրն է` Արցախի Հանրապետություն, քաղաք
Ստեփանակերտ, Փետրվարի 20 փողոց, N 1, կառավարության շենք:
9. Նախարարության նպատակները և խնդիրներն են`
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1) Արցախի Հանրապետության օրենսդրության կատարելագործումը.
2) Արցախի Հանրապետության օրենսդրության համակարգումը.
3) իրավական ակտերի պետական իրավական փորձաքննության և պետական
գրանցման ապահովումը.
4) իրավական ակտերի պաշտոնական թարգմանության, հրատարակման և
վերահրատարակման ապահովումը.
5) oրենսդրական, գերատեսչական կամ տեղական ինքնակառավարման
մարմինների իրավական ակտերի պաշտոնական ինկորպորացիայի ապահովումը.
6) նոտարական գործունեության կազմակերպումը.
7) քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման գործառույթների իրականացումը.
8) Արցախի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող իրավաբանական անձանց՝ բացառությամբ «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ
ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Արցախի Հանրապետության
օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասում նշվածների, իրավաբանական անձանց
առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների, անհատ ձեռնարկատերերի,
հասարակական միավորումների և օրենքով նախատեսված այլ կազմակերպությունների պետական գրանցման ու հաշվառման, ինչպես նաև սահմանված կարգով
զանգվածային լրատվության միջոցների հաշվառման գործառույթների ապահովումը.
9) հասարակական միավորումների և օրենքով նախատեսված այլ կազմակերպությունների, ինչպես նաև զանգվածային լրատվության միջոցների գործունեության
նկատմամբ վերահսկողության իրականացման ապահովումը` օրենքով սահմանված
դեպքերում և կարգով.
10) դատական ակտերի հարկադիր կատարման ապահովումը.
11) դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության
գործունեության օրինականության նկատմամբ վերահսկողության ապահովումը.
12) դատական փորձաքննությունների կատարման ապահովումը.
13) Արցախի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի պահպանության,
համալրման, հաշվառման և օգտագործման կազմակերպումն ու սկզբունքների,
կանոնների, չափանիշների (նորմատիվների) և չափորոշիչների մշակումը.
14) սնանկության գործերով կառավարիչների որակավորման կազմակերպումը.
15) Արցախի Հանրապետության միջազգային կապերի իրավական ապահովման և միջպետական հարաբերություններում Արցախի Հանրապետության շահերի
իրավական պաշտպանության աշխատանքներին մաuնակցության ապահովումը.
16) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ խնդիրների իրականացման ապահովումը:
2. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
10. Նախարարությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է
հետևյալ գործառույթները`
1) օրենսդրության բնագավառում`
ա. օրենքով սահմանված կարգով նորմատիվ իրավական ակտերի պետական
իրավական փորձաքննության իրականացում և պետական գրանցում,
բ. Արցախի Հանրապետության օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների ու իրավական ակտերի նախագծերի մշակում,
գ. օրենքով սահմանված կարգով իրավական ակտերի պաշտոնական
օրինակների հաշվառում, համակարգում և պահպանում,
դ. օրենքով սահմանված կարգով իրավական ակտերի պաշտոնական
թարգմանության իրականացում,
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ե. օրենքով սահմանված կարգով օրենսդրական, գերատեսչական և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների իրավական ակտերի պաշտոնական ինկորպորացիայի իրականացում՝ իրավական տեղեկատվական համակարգում (www.arlexis.am),
զ. օրենքով սահմանված կարգով օրենսդրական, դատական, գերատեսչական,
տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավական ակտերի, ինչպես նաև
Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի պաշտոնական վերահրատարակման կազմակերպում,
է. օրենքով սահմանված կարգով իրավական ակտերի պաշտոնական
հրատարակման կազմակերպումը պաշտոնական տեղեկագրում.
2) նոտարիատի բնագավառում`
ա. նոտարական կամ այլ գործողությունների կատարման նկատմամբ
վերահuկողության իրականացում, նոտարական գործողությունների կատարման
վերաբերյալ հրահանգների հաuտատում,
բ. նոտարական գրասենյակին Արցախի Հանրապետության զինանշանի
պատկերով կնիքի տրամադրում,
գ. նոտարների թեկնածուների որակավորման ստուգման կազմակերպում և
իրականացում.
3) քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման բնագավառում`
ա. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ uահմանված կարգով քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման իրականացում, պետական
գրանցման գործողությունների կատարման վերաբերյալ հրահանգների հաստատում.
4) պետական ռեգիստրի գործունեության բնագավառում`
ա. Արցախի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող իրավաբանական
անձանց` բացառությամբ «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ
ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Արցախի Հանրապետության
օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասում նշվածների, պետական գրանցման և անհատ
ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների պետական հաշվառման, ինչպես նաև
սահմանված կարգով զանգվածային լրատվության միջոցների հաշվառման
գործառույթների կատարման վերաբերյալ հրահանգների հաստատում,
բ. հասարակական միավորումների և օրենքով նախատեսված այլ կազմակերպությունների, ինչպեu նաև զանգվածային լրատվության միջոցների գործունեության
նկատմամբ վերահսկողության իրականացում` oրենքով սահմանված դեպքերում և
կարգով.
5) դատական ակտերի հարկադիր կատարման բնագավառում`
ա. դատական ակտերի հարկադիր կատարման ապահովում,
բ. դատական ակտերի հարկադիր կատարման քաղաքականության մշակում և
մեթոդական ղեկավարում, դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող
ծառայության գործունեության օրինականության նկատմամբ վերահսկողություն.
6) դատական փորձաքննությունների կատարման բնագավառում`
ա. դատական փորձաքննությունների կատարման ապահովում.
7) արխիվային գործի բնագավառում`
ա. պետական քաղաքականության մշակում և իրականացում,
բ. արխիվային հավաքածուի կառավարում,
գ. արխիվային գործի և գործավարության կազմակերպման աշխատանքների
համակարգում.
8) սնանկության գործերի բնագավառում`
ա. սնանկության գործերով կառավարիչների որակավորման կազմակերպում.
9) Արցախի Հանրապետության միջազգային կապերի իրավական ապահովման
բնագավառում`
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ա. Արցախի Հանրապետության և այլ պետությունների միջև կնքված
իրավական օգնության մաuին պայմանագրերի պահանջներին համապատաuխան`
դատական հանձնարարությունների կատարմանը մաuնակցություն,
բ. oրենքով uահմանված կարգով միջազգային, միջպետական կամ միջկառավարական պայմանագրի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելը,
գ. oրենքով սահմանված կարգով` միջազգային պայմանագրի դրույթների և
Արցախի Հանրապետության օրենսդրության միջև հակասության կամ դրա
բացակայության մաuին կարծիք ներկայացնելը.
10) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ
խնդիրների իրականացման բնագավառում`
ա. քաղաքացիների (այդ թվում` օտարերկրյա քաղաքացիների ու քաղաքացիություն չունեցող անձանց) և իրավաբանական անձանց գրավոր առաջարկությունների
ու դիմումների` օրենքով սահմանված կարգով քննարկում, ինչպես նաև քաղաքացիների նամակներում հաղորդվող` նախարարության կառավարման ոլորտում
գործող պետական մարմինների, ինչպես նաև նախարարության ենթակայությանը
հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործունեության մեջ
տեղ գտած թերությունների վերացման համար միջոցների ձեռնարկում,
բ. օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով համապատաuխան վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների (հարցաթերթեր, տեղեկանքներ և այլն) ներդրում և դրանց միջոցով հավաքագրված տվյալների ու տեղեկությունների հիման վրա վարչական վիճակագրական ռեգիստրի վարում,
գ. զորահավաքային նախապատրաստության, զորահավաքի և քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների պլանավորման և իրականացման ապահովում,
դ. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ գործառույթների իրականացում:
3. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
11. Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարը (այսուհետ`
նախարար) գլխավորում է նախարարությունը և կառավարում նախարարության
համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների
գործունեությունը:
Նախարարը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և հաշվետու է Արցախի
Հանրապետության Նախագահին:
Նախարարն ունի տեղակալ (տեղակալներ), որին (որոնց) պաշտոնի
նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:
Նախարարն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ, Արցախի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերով և այլ իրավական ակտերով:
12. Նախարարն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն վերապահված խնդիրներն ու գործառույթները և պատասխանատու է
լիազորված բնագավառներում քաղաքականության մշակման ու իրականացման,
տիրող իրավիճակի գնահատման և վերլուծության, հեռանկարային զարգացման
ապահովման համար:
13. Նախարարը`
1) ղեկավարում, համակարգում և վերահսկում է նախարարության, նախարարության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների
ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է նախարարության առջև դրված
խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար.
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2) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով
սահմանված գործունեության բնագավառների, նպատակների ու խնդիրների
վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի
Հանրապետության Նախագահին և Արցախի Հանրապետության կառավարություն.
3) լսում և Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է
ներկայացնում նախարարության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և
կազմակերպությունների գործունեության մասին տարեկան հաշվետվություններն ու
տարեկան հաշվեկշիռը, քննում է դրանց գործունեության ստուգման արդյունքները,
հաստատում նախարարության մարմինների տարեկան պահպանման ծախսերի
նախահաշիվը, դրա կատարողականը և ֆինանսական հաշվետվությունների
արժանահավատության վերստուգման արդյունքները.
4) իրականացնում է նախարարության աշխատակազմի կառավարումը` օրենքով և նախարարության կանոնադրությամբ իրեն վերապահված իրավասությունների
սահմաններում.
5) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` Արցախի
Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը: Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և
կազմակերպությունների կանոնադրությունները և կառուցվածքները.
6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով
նախատեսված իր լիազորության սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է
ճանաչում իր տեղակալի (տեղակալների), նախարարության աշխատակազմի
ղեկավարի, նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների
ղեկավարների, ինչպես նաև նախարարության ենթակայությանը հանձնված
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների` Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրության
պահանջներին
հակասող
հրամանները,
հրահանգները, հանձնարարագրերը, կարգադրությունները և ցուցումները.
7) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը և նախարարության կանոնադրությանը համապատասխան սահմանում է նախարարության աշխատակազմի
կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասության սահմանները.
8) վերահսկողություն է իրականացնում նախարարության կողմից պետական
գույքի տնօրինման, տիրապետման և օգտագործման նկատմամբ.
9) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` Արցախի
Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության համակարգի աշխատողների թիվը.
10) կատարում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև.
11) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և
դեպքերում պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարության
համակարգի աշխատողներին, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ կիրառում է
խրախուսանքի և կարգապահական տույժի միջոցներ.
12) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է իր խորհրդականին
(խորհրդականներին), օգնականին (օգնականներին) ու մամուլի քարտուղարին.
13) կարող է կազմավորել աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ.
14) իր իրավասության սահմաններում ընդունում և օրենքով սահմանված
կարգով հրապարակում է գերատեսչական իրավական ակտեր, արձակում է
հրամաններ, տալիս ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Արցախի
Հանրապետության կամ նախարարության անունից, ինչպես նաև տալիս է Արցախի
Հանրապետության կամ նախարարության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ
թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.
15) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում
շնորհում է դասային աստիճաններ, դասային, հատուկ կոչումներ.
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16) նախարարությունում հայեցողական և քաղաքացիական պաշտոններ
զբաղեցնող և արդարադատության համակարգի զարգացման գործում ավանդ ունեցող
անձանց շնորհում է նախարարության հուշամեդալներ, կրծքանշաններ, ինչպես նաև
հաստատում է դրանք շնորհելու կարգը և ձևերը.
17) տրամադրում է արձակուրդ նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին` Արցախի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությանը և դրանով սահմանված կարգին համապատասխան.
18) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Արցախի
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով և այլ իրավական ակտերով
նախատեսված այլ լիազորություններ:
14. Նախարարի բացակայության դեպքում, նրա հանձնարարությամբ, նախարարի պարտականությունները կատարում է նախարարի տեղակալը (նախարարի
տեղակալներից մեկը):
15. Նախարարի տեղակալը`
1) համակարգում է նախարարության համակարգի աշխատանքները`
նախարարությանը վերապահված քաղաքականության իրականացման` իրեն
հանձնարարված բնագավառներում.
2) իր լիազորության սահմաններում համակարգում է նախարարության` իրեն
հանձնարարված բնագավառներում քաղաքականության ապահովման համար
անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումը` նախարարության համակարգի
պետական մարմինների և նախարարության կառավարման ոլորտում գործող
կազմակերպությունների միջոցով` տալով ցուցումներ և հանձնարարականներ.
3) նախարարության նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան` իրեն
հանձնարարված բնագավառներում նախարարության համակարգի մարմիններին
տալիս է հանձնարարականներ և առաջադրանքներ, վերահսկողություն իրականացնում դրանց կատարման նկատմամբ.
4) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է նախարարի մոտ
քննարկվելիք հարցերի նախնական քննարկումներ.
5) համակարգում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարության
համակարգի մարմինների կողմից իրականացվող աշխատանքների մասնագիտական
ուսումնասիրությունների և աշխատանքների ընթացքի օպերատիվ վերլուծությունը.
6) իր լիազորությունների սահմաններում համագործակցում է պետական
կառավարման և այլ մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ.
7) իրեն հանձնարարված բնագավառներում համակարգում է համապատասխան զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքները.
8) նախարարին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն իրեն
հանձնարարված բնագավառներում տիրող իրավիճակի մասին.
9) ապահովում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարի
հրամանների ու ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը և
արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին.
10) նախարարին և աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է
առաջարկություններ նրանց իրավասություններին վերաբերող հարցերի վերաբերյալ.
11) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է այլ գործառույթներ.
12) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ
իրավական ակտերով նախատեսված այլ լիազորություններ:
16. Նախարարը կարող է ունենալ խորհրդական (խորհրդականներ), օգնական
(օգնականներ) և մամուլի քարտուղար:
17. Նախարարի խորհրդականը`
1) համաձայնեցնելով նախարարի հետ` կազմում է իր աշխատանքային
ծրագրերը.
2) պարբերաբար նախարարին է ներկայացնում զեկույցներ, անհրաժեշտ
վերլուծական նյութեր իրեն հանձնարարված բնագավառներում տիրող իրավիճակի,
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երևույթների և իրադարձությունների մասին և առաջարկություններ առկա
հիմնահարցերի լուծման վերաբերյալ.
3) կազմակերպում է քաղաքացիների ընդունելություն.
4) նախարարի հանձնարարությամբ մասնակցում է պետական և տեղական
ինքնակառավարման մարմիններում, կազմակերպություններում` իրեն հանձնարարված բնագավառներին վերաբերող հարցերի քննարկմանը.
5) նախարարի որոշմամբ կարող է ղեկավարել նախարարի կողմից
կազմավորած աշխատանքային խմբերի, հանձնաժողովների գործունեությունը կամ
մասնակցել դրանց աշխատանքներին.
6) նախարարի հանձնարարությամբ հրավիրում է խորհրդակցություններ,
կազմակերպում իրեն հանձնարարված հարցերի քննարկումներ.
7) կատարում է նախարարի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ:
18. Նախարարի օգնականը կազմակերպական, տեղեկատվական և տեխնիկական աջակցություն է ցուցաբերում նախարարին:
Նախարարի օգնականը`
1) համաձայնեցնելով նախարարի հետ` կազմակերպում է նախարարի
ընթացիկ և հեռանկարային աշխատանքների ծրագրերի նախապատրաստումը և
դրանք ներկայացնում նախարարին.
2) կազմակերպում է նախարարի խորհրդակցությունների, հանդիպումների,
այցերի և ուղևորությունների նախապատրաստումը.
3) համագործակցելով նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային
ստորաբաժանումների աշխատողների հետ` նախարարի համար նախապատրաստում է տեղեկատվական և վերլուծական նյութեր.
4) նախապատրաստում և նախարարին է ներկայացնում առաջարկություններ
աշխատանքային ծրագրերի վերաբերյալ.
5) կատարում է նախարարի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ:
19. Նախարարի մամուլի քարտուղարը`
1) նախարարի պաշտոնական տեսակետները ներկայացնում է Արցախի
Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների տեղեկատվության միջոցներին.
2) անցկացնում է ասուլիսներ և ճեպազրույցներ.
3) իր գործունեության ծրագրման և իրականացման վերաբերյալ առաջարկություններ ու վերլուծություններ է ներկայացնում նախարարին և նախարարի հետ
համաձայնեցնելուց հետո հետևում դրանց իրականացմանը.
4) կազմակերպում է նախարարի հարցազրույցները, ասուլիսները և հանդիպումները մամուլի և զանգվածային լրատվության մյուս միջոցների ներկայացուցիչների հետ.
5) նախարարի հանձնարարությամբ հանդես է գալիս հայտարարություններով,
պարզաբանումներով, հերքումներով.
6) կատարում է նախարարի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ:
20. Նախարարության առջև դրված խնդիրներն ու գործառույթներն
արդյունավետ իրականացնելու նպատակով նախարարին կից կարող է ստեղծվել
կոլեգիա: Նախարարին կից կոլեգիան`
1) օժանդակում է նախարարության գործունեության ռազմավարական
պլանավորման, քաղաքական որոշումների ընդունման, միջոցառումների ծրագրերի
մշակման գործընթացներին.
2) նպաստում է ռազմավարական ծրագրերի իրականացմանը, գնահատմանը և
այդ գործընթացներին քաղաքացիական հասարակության մասնակցությանը.
3) մշակում և Արցախի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացնում
նախարարության կառավարման արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ
առաջարկություններ:
21. Նախարարի սահմանած գործառույթները և հանձնարարականները կատարելիս` նախարարի խորհրդականը (խորհրդականները), նախարարի օգնականը
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(օգնականները) և նախարարի մամուլի քարտուղարը համագործակցում են միմյանց,
նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի, նրա տեղակալի և նախարարության
աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների հետ:
4. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ
22. Նախարարության աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը նախարարությանը օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ վերապահված լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացման, ինչպես նաև
քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նախարարության մասնակցության
ապահովումն է:
23. Նախարարության աշխատակազմը պետական կառավարչական հիմնարկ
է, որը Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ենթակա է
հաշվառման` իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի կողմից:
24. Նախարարության աշխատակազմը գործում է Արցախի Հանրապետության
քաղաքացիական օրենսգրքի, «Պետական կառավարչական հիմնարկների մաuին»
Արցախի Հանրապետության օրենքի, այլ օրենքների ու իրավական ակտերի, Արցախի
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և սույն կանոնադրության հիման
վրա:
25. Նախարարության աշխատակազմն իր իրավասության սահմաններում
կարող է Արցախի Հանրապետության անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային
ու անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում
հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող:
26. Նախարարության աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության
զինանշանի պատկերով և իր` հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր,
խորհրդանիշ և այլ անհատականացման միջոցներ:
27. Նախարարության աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ:
28.
Նախարարության
աշխատակազմը
չի
կարող
իրականացնել
ձեռնարկատիրական գործունեություն: Նախարարության աշխատակազմի կատարած
գործառույթների և մատուցած ծառայությունների դիմաց կարող է գանձվել միայն
պետական տուրք` օրենքով սահմանված չափով և կարգով, բացառությամբ օրենքով
նախատեսված դեպքերի:
29. Նախարարության աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն
իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Նախարարության
աշխատակազմի պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև նախարարության
լիազորությանը վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները
կատարվում են «Գնումների մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքով
սահմանված կարգով:
30. Նախարարության աշխատակազմի պարտավորությունների համար
պատասխանատվությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունը:
31. Նախարարության աշխատակազմի անվանումն է` «Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ:
5. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ
32. Նախարարության աշխատակազմի գույքն օրենքով սահմանված կարգով
ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից, ինչպես նաև
Արցախի Հանրապետության անունից աշխատակազմի կնքած գործարքներով ձեռք
բերված և նախարարության աշխատակազմի տիրապետմանը, տնօրինմանն ու
օգտագործմանը
հանձնված
(ամրացված)
գույքից
(ներառյալ
գույքային
իրավունքները), որը հաշվառվում է նրա հաշվեկշռում: Արցախի Հանրապետության
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կառավարության որոշմամբ նախարարության աշխատակազմին կարող է
վերապահվել նաև պետական բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի տիրապետման
իրավասություն:
33. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած
ժամանակ վերցնելու նախարարության աշխատակազմի գույքը:
34. Նախարարության աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, այլ իրավական
ակտերով ու իր կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով, իր
գործունեության նպատակներին և գույքի նշանակությանը համապատասխան,
օգտագործելու, տնօրինելու և տիրապետելու իր գույքը:
6. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
35. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքում ներառվում են նրա
կառուցվածքային
ստորաբաժանումները
(վարչություններ,
բաժիններ)
և
առանձնացված ստորաբաժանումները (ծառայություններ, գործակալություններ):
36. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները հաստատում է նախարարը:
37. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների
կանոնադրությունները հաստատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը` նախարարի ներկայացմամբ:
38. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն
օրենքով,
իuկ
առանձին դեպքերում`
նաև
Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ նախատեսված ծառայություններ մատուցող, վերահսկողական
գործառույթներ և պատասխանատվության միջոցներ կիրառող մարմին է:
39. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն
իրականացնում է նաև նախարարության աշխատակազմի առանձին գործառույթներ
կամ դրանց մի մասը և հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության անունից:
40. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն
իրավունք ունի Արցախի Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու
գույքային ու անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու պարտականություններ,
դատարանում հանդես գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող:
41. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն ունի
Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և նախարարության
աշխատակազմի ու իր` հայերեն անվանումներով կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ
և այլ անհատականացման միջոցներ:
7. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
42. Նախարարության աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում են
Արցախի Հանրապետության կառավարությունն ու նախարարը` օրենքով և սույն
կանոնադրությամբ իրենց վերապահված իրավասությունների սահմաններում:
Նախարարության աշխատակազմը ղեկավարում է նախարարության
աշխատակազմի ղեկավարը, որին օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնի
նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:
43. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը`
1) վերակազմակերպում և դադարեցնում է նախարարության աշխատակազմի
գործունեությունը.
2) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կանոնադրությունը և դրա
մեջ կատարվող փոփոխությունները.
3) որոշում է նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և
չափը.
4) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը.
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5) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և
օրենքներով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:
44. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, այլ իրավական
ակտերով, նախարարի որոշումներով, uույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված
լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի
ընթացիկ գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն օրենքների, այլ
իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության կառավարության ու նախարարի
որոշումների, սույն կանոնադրության պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ
կատարելու համար:
45. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով սահմանված
կարգով գույքային պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով պետությանը
պատճառված վնասի համար: Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի
լիազորությունների դադարեցումը հիմք չէ պատճառված վնասը հատուցելու
պարտականությունները չկատարելու համար:
46. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը պարտավոր է չկատարել
հիմնադրի, նախարարի` Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը հակաuող
որոշումները, կարգադրությունները, հրամաններն ու հրահանգները:
47. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի բացակայության դեպքում
նրան, նախարարի հրամանով, փոխարինում է նրա տեղակալը:
48. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը`
1) առանց լիազորագրի` իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս
Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, իր լիազորության
սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող,
տալիս է լիազորագրեր` վերը նշված գործողություններն իրականացնելու համար.
2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով, հիմնադրի կանոնադրությամբ և սույն
կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է հիմնարկին ամրացված
պետական գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները.
3) իր իրավասության սահմաններում տալիս է Արցախի Հանրապետության
անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով
լիազորագրեր.
4) ապահովում է աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության մասին
Արցախի Հանրապետության օրենսդրության և այլ իրավական ակտերին
համապատասխան` անձնակազմի կառավարման հետ կապված գործառույթների
իրականացումը.
5) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված իր լիազորությունների
սահմաններում պաշտոնի (աշխատանքի) նշանակում և պաշտոնից (աշխատանքից)
ազատում է նախարարության աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողներին և
տեխնիկական սպասարկումն ապահովող աշխատողներին, նրանց նկատմամբ
կիրառում խրախուսանքի ու կարգապահական տույժի միջոցներ.
6) oրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված
իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր
կատարման համար ցուցումներ.
7)
նախարարի
հաստատմանն
է
ներկայացնում
նախարարության
աշխատակազմի տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, այդ
թվում` ապահովում է նախարարության աշխատակազմի հաշվապահական
հաշվառումը վարելը, ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը,
նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի
տարեկան պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը, տարեկան
ֆինանսական հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, միջոցներ է
ձեռնարկում ստուգումներով հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների
վերացման համար.
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8) նախարարին է ներկայացնում առաջարկություններ նախարարության
աշխատակազմի գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ.
9) կազմակերպում է նախարարության բյուջեի նախագծի նախապատրաստական աշխատանքները և ապահովում բյուջետային միջոցներից ծախսերի
կատարումը.
10) կազմակերպում է նախարարությունում քննարկումների և խորհրդակցությունների անցկացումը.
11) վերահսկում է նախարարության աշխատակազմի կողմից` սահմանված
ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը.
12) նախարարի ստորագրությանն է ներկայացնում նախարարի հրամանները.
13) ապահովում է համագործակցությունը Արցախի Հանրապետության
պետական իշխանության այլ մարմինների աշխատակազմերի հետ.
14) կազմակերպում է նախարարությունում գործավարության և տեխնիկական
սպասարկման աշխատանքները.
15) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն
կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:
8. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
49.
Նախարարության
աշխատակազմը
Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և
համապատասխան մարմիններ է ներկայացնում ֆինանսական, հարկային,
պարտադիր վճարների և վիճակագրական հաշվետվություններ, հաշվարկներ,
հայտարարագրեր:
50.
Նախարարության
աշխատակազմի
գլխավոր
հաշվապահը
պատասխանատու է հաշվապահական հաշվառումը վարելու, նախարարության
աշխատակազմի
ֆինանսական,
բյուջետային,
հարկային,
վիճակագրական,
պարտադիր վճարների հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու համար:
51.
Նախարարության
աշխատակազմի
գործունեության
տարեկան
ֆինանսական հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել աուդիտի
(վերստուգման)` Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:
9. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ
52. Նախարարության աշխատակազմի վերակազմակերպման և
գործունեության դադարման կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով:»:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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նրա

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 12-ի N 47-Ն որոշման
«Հավելված 2
Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության
«16» մարտի 2004թ. թիվ 97 որոշման
Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
1. Բաժիններ
1) Իրավական ակտերի փորձաքննության և օրենսդրության կատարելագործման
բաժին
2) Իրավական ակտերի պաշտոնական հրատարակման բաժին
3) Իրավական տեղեկատվական համակարգի բաժին
4) Ֆինանսատնտեսական բաժին
5) Ընդհանուր բաժին
II. Առանձնացված ստորաբաժանումներ
1) Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն
2) Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման և նոտարիատի գործակալություն
3) Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալություն»:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
12 հոկտեմբերի 2017թ.

N 48-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՐՑԵՐԻ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆ
ՈՒ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի
N 440 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 13-րդ, 73-րդ հոդվածները և Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագիրը`Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել՝
1) Արցախի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարության կանոնադրությունը՝ համաձայն N 1
հավելվածի.
2) Արցախի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը՝
համաձայն N 2 հավելվածի:
2. ՈՒժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 23-ի «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը, գույքի կազմն
ու չափը հաստատելու մասին» N 440 որոշումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 12-ի N 48-Ն որոշման
Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՐՑԵՐԻ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Արցախի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և
զբոսաշրջության նախարարությունը (այսուհետև՝ նախարարություն) գործադիր
իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է
օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ իր իրավասությանը
վերապահված բնագավառներում Արցախի Հանրապետության
կառավարության
քաղաքականությունը:
2. Նախարարությունն ստեղծվում, վերակազմակերպվում և լուծարվում է
Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով:
3. Նախարարության լիազորությունները սահմանվում են Արցախի Հանրապետության օրենքներով, Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով,
կարգադրություններով, Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումներով,
ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով:
4. Նախարարությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությանը, Արցախի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան և դրանցով իրեն
վերապահված լիազորությունների շրջանակներում:
5. Նախարարությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով
և նախարարության՝ հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և
անհատականացման այլ միջոցներ: Նախարարությունը կարող է ունենալ Արցախի
Հանրապետության զինանշանի պատկերով իր անվամբ հայերեն և այլ լեզվով կլոր կնիք,
ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ:
6. Նախարարության համակարգը կազմված է նախարարից, նախարարի
տեղակալներից, խորհրդականներից, մամուլի քարտուղարից, օգնականներից և
ռեֆերենտներից, նախարարության աշխատակազմից, տարածքային ստորաբաժանումներից,
նախարարության
կառավարման
ոլորտում
գործող
պետական
մարմիններից, ինչպես նաև նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական
ոչ առևտրային կազմակերպություններից:
Նախարարության
համակարգում
ոչ
կառավարչական
հիմնարկի
կարգավիճակով գործում է նախարարության «Ղուկասյան եղբայրների անվան Արցախի
բարբառի և ազգագրության ուսումնասիրման կենտրոնը»:
7. Նախարարության հիմնական նպատակները և խնդիրներն են՝
1) Մշակույթի բնագավառում՝
ա. մշակութային ժառանգության պահպանությունը, պաշտպանությունը,
ուսումնասիրությունը, հանրահռչակումը,
բ. մշակույթի` որպեu զարգացման միջոցի հասարակական գիտակցմանը
նպաստելը,
գ. հասարակության ստեղծագործական ներուժի վերարտադրման և զարգացման
պայմանների ստեղծումը,
դ. մշակութային նոր արժեքների ստեղծմանը նպաստելը,
ե. մշակութային արժեքներին հաղորդակցվելու և մշակութային ծառայություններից օգտվելու մատչելիության ապահովումը,
զ. համահայկական և միջազգային համագործակցության զարգացումը,
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է. Արցախի Հանրապետությունից դուրս գտնվող արցախյան մշակութային
արժեքների պահպանությանը նպաստելը միջազգային նորմերի շրջանակներում,
ը. հայ ժողովրդի հոգևոր և մտավոր ներուժի ամրապնդման, մշակութային
արժեքների ու հուշարձանների պահպանության և արվեստի ոլորտում միասնական
պետական քաղաքականության իրականացումը.
2) Երիտասարդության բնագավառում՝
ա. երիտասարդության ինքնիրացման, սոցիալական և տնտեսական կայացման
երաշխիքների ու զարգացման բարենպաստ պայմանների ապահովումը,
բ. երիտասարդության շրջանում ազգային արժեքային կողմնորոշման ամրապնդումը, առողջ ապրելակերպի, հոգևոր-մշակութային, ռազմահայրենասիրական
դաստիարակության խթանումը,
գ. հանրապետության հասարակական-քաղաքական կյանքում երիտասարդության ակտիվության խթանումը.
3) Ազգային փոքրամասնությունների և կրոնական կազմակերպությունների`
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ կարգավորվող հարաբերությունների
համակարգման և վերահսկողության ապահովումը.
4) Զբոսաշրջության բնագավառ՝
ա. զբոսաշրջության զարգացմանը, այն տնտեսության գերակա ճյուղերից մեկը
դառնալուն աջակցումը,
բ. զբոսաշրջային գործունեությանը աջակցումը և դրա առաջնային ուղղությունների զարգացման համար բարենպաստ իրավական, տնտեսական և կառուցվածքային
պայմանների ստեղծումը,
գ. զբոսաշրջության զարգացման գերակա ուղղությունների սահմանումը,
դ. Արցախի Հանրապետության` որպես զբոսաշրջության համար բարենպաստ
երկրի նկարագրի ձևավորման իրականացումը,
ե. զբոսաշրջիկների, զբոսաշրջային գործունեության սուբյեկտների օրինական
շահերի և իրավունքների պաշտպանությունն իրականացնելու համար պայմանների
ստեղծումը,
զ.
զբոսաշրջության
բնագավառում
միջազգային
համագործակցության
զարգացման ապահովման իրականացումը,
է. զբոսաշրջային գործունեության սուբյեկտների կողմից օրենքով սահմանված
կարգով ստեղծված հասարակական միավորումներին աջակցումը,
ը. զբոսաշրջային գործունեության ընթացքում ծագող իրավահարաբերությունների կարգավորումը.
5) Հուշարձանների պահպանության բնագավառ՝
ա. հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավառի իրավական
հիմքերի սահմանումը,
բ. հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավառում պետական
քաղաքականության
իրականացումը
և
դրա
կենսագործման
նկատմամբ
վերահսկողությունը,
գ. հուշարձանների պետական հաշվառման, պահպանության, ուսումնասիրման,
ամրակայման,
նորոգման,
վերականգնման
և
օգտագործման
հարցերի
կանոնակարգման սկզբունքների սահմանումը,
դ. հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավառում պետական
կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավաբանական և
ֆիզիկական անձանց իրավասությունների սահմանումը,
ե. հուշարձանների` որպես անշարժ գույքի հատուկ տեսակի նկատմամբ սեփականության, տնօրինման և օգտագործման առանձնահատկությունների սահմանումը:
8. Նախարարության անվանումն է` հայերեն լրիվ անվանումը` Արցախի
Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության
նախարարություն,
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ռուսերեն լրիվ անվանումը` Министерство культуры, по делам молодежи и
туризма Республики Арцах,
անգլերեն լրիվ անվանումը` The Ministry օf Culture, Youth Affairs and Tourism of
the Republic of Artsakh:
II. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
9. Նախարարությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է
հետևյալ գործառույթները՝
1) մշակում է օրենսդրական և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծեր,
ընդհանրացնում իրավական ակտերի գործնական կիրառումը և ներկայացնում
առաջարկություններ
մշակույթի,
երիտասարդության
հարցերի,
ազգային
փոքրամասնությունների և կրոնական կազմակերպությունների հարաբերությունների
համակարգման
և
վերահսկողության,
հուշարձանների
պահպանության
և
ուսումնասիրության, զբոսաշրջային գործունեության աջակցման բնագավառներում
Արցախի Հանրապետության օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ.
2) մշակում և իրականացնում է հայեցակարգեր ու պետական նպատակային
ծրագրեր.
3) իր իրավասության սահմաններում մասնակցում է Արցախի Հանրապետության
պետական բյուջեի նախագծի մշակմանը.
4) մշակում ու իրականացնում է մշակութային արժեքների ապօրինի
արտահանումն ու ապօրինի ներմուծումը, մշակութային արժեքների նկատմամբ
սեփականության իրավունքի ապօրինի փոխանցումը կանխող և կանխարգելող
միջոցառումներ՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան.
5) ապահովում է պետական թանգարանային, գրադարանային հավաքածուների
պետական
հաշվառումը,
պահպանությունը,
վերականգնումը,
համալրումը,
ուսումնասիրումը, ներկայացումը և հանրահռչակումը.
6) իրականացնում է պետական սեփականություն համարվող մշակութային
արժեքների, թանգարանային, գրադարանային հավաքածուների կառավարումը,
իրացնում՝ պետության անունից գնման նախապատվության իրավունքը.
7) ներդնում է մշակութային արժեքների անվտանգության և տեղեկատվության
ապահովման
արդիական
համակարգեր`
պետական
թանգարաններում,
գրադարաններում և պետական այլ պահոցներում.
8) սահմանում է պետական թանգարաններում թանգարանային առարկաներին և
թանգարանային հավաքածուներին հաղորդակցվելու պայմանակարգ (ռեժիմ).
9) իրականացնում է գրադարանային աշխատանքների միջգերատեսչական
համակարգումը, ստեղծում գրադարանային տեղեկատվական ցանցեր.
10)
սահմանում
է
իր
ենթակայության
գրադարաններում
գրքային
հավաքածուներից
օգտվելու
կանոնակարգ
և
ապահովում
գրադարանային
հավաքածուների պահպանվածությունը.
11) ապահովում է ոչ նյութական մշակութային ժառանգության օբյեկտների
հավաքագրման, ուսումնասիրման, տարածման և հանրահռչակման կազմակերպումն ու
իրականացումը.
12) նպաստում է Արցախի Հանրապետության տարածքում բնակվող ազգային
փոքրամասնությունների մշակութային ինքնության պահպանմանն ու զարգացմանը.
13)
պետական
աջակցություն
է
ցուցաբերում
մշակույթի
ոլորտի
կազմակերպություններին, արվեստի բոլոր տեսակների և ձևերի զարգացմանը,
մշակույթի ու արվեստի գործիչների ստեղծագործական գործունեությանը, մշակութային
ականավոր գործիչների ստեղծագործական ժառանգության պահպանությանը,
ստեղծագործական ներուժի բացահայտմանն ու զարգացմանը.
14) նպաստում է Արցախի Հանրապետության տարածքում, հյուրախաղային և
ցուցահանդեսային գործունեության ընդլայնմանը, ստեղծագործական խմբերի ու
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մշակութային, կրթական, գիտական և երիտասարդական կազմակերպությունների միջև
համագործակցության, կապերի ու շփումների ստեղծմանն ու զարգացմանը.
15) աջակցում է ժողովրդական ստեղծագործության պահպանմանը, տարածմանն
ու
զարգացմանը,
մշակութաժամանցային
գործունեության
բազմազանության
ապահովմանը.
16) ապահովում է գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացումը
մշակույթի բնագավառում.
17) միջազգային (ներառյալ համահայկական) մշակութային և երիտասարդական
համագործակցության նպատակով այլ պետություններ է գործուղում ստեղծագործական
խմբերի, անհատ կատարողների, մասնագետների, աջակցում մշակութային և
երիտասարդական համագործակցության զարգացմանը.
18) համագործակցում և մասնակցում է հայկական և միջազգային մշակութային
ու երիտասարդական կազմակերպությունների աշխատանքներին.
19) սահմանում է մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բնագավառներում
բարեփոխումների ուղղություններն ու ապահովում դրանց իրականացումը.
20) իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում իրականացնում է իր
ենթակայության ոչ առևտրային կազմակերպությունների, ինչպես նաև առևտրային
կազմակերպությունների բաժնետոմսերի և բաժնեմասերի կառավարումը, իր ենթակայության կազմակերպություններում կատարում է ֆինանսատնտեսական ու արտադրական գործունեության փաստաթղթային ուսումնասիրություններ և վերստուգումներ
(աուդիտ), իրականացնում վերահսկողություն բյուջետային միջոցների ծախսման և
պետության սեփականություն համարվող գույքի արդյունավետ օգտագործման
նկատմամբ.
21) սահմանում է մշակույթի և երիտասարդության բնագավառներում
գիտատեխնիկական զարգացման ուղղությունները, աջակցում համապատասխան
ոլորտների կազմակերպությունների տեխնիկական վերազինմանը.
22) ապահովում է ոլորտի տեղեկատվական համակարգերի և տեխնոլոգիաների
զարգացումը, մեթոդական ու խորհրդատվական ծառայությունների մատուցումը,
ինչպես նաև մշակույթի պետական նպատակային ծրագրերին համապատասխան՝
տեղեկատվական, գիտահանրամատչելի, գիտամեթոդական, ուսումնական, գիտական,
վերլուծական և այլ բնույթի նյութերի հրապարակումը.
23) ապահովում է փառատոների, ցուցահանդեսների, ցուցահանդեսվաճառքների, աճուրդների, գիտաժողովների, համաժողովների, սեմինարների (այդ
թվում` համահայկական և միջազգային) և այլ միջոցառումների կազմակերպումը.
24) մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բնագավառներում իրենց
վաստակով նշանավոր անձանց և արվեստագետներին ներկայացնում է պետական
պարգևների, մրցանակների, պատվավոր կոչումների, գեղարվեստական խմբերին ու
թատրոններին՝ ակադեմիական կոչման, սահմանում և շնորհում է նախարարության
հատուկ պարգևներ.
25) Արցախի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացնում առաջարկություններ պետական կազմակերպություններ ստեղծելու և իր ենթակայությանը
հանձնված պետական կազմակերպությունները պատմական, հասարակականքաղաքական, մշակույթի, արվեստի, գիտության նշանավոր գործիչների և անձանց
անուններով կոչելու վերաբերյալ.
26) կրթության ոլորտի Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից
լիազորված մարմնի հետ համատեղ` մասնակցում է մշակույթի բնագավառում
պետական կրթական չափորոշիչների մշակմանը.
27) ստեղծում և ներդնում է վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների
(հարցաթերթեր, տեղեկանքներ և այլն) վարման համակարգ ու համապատասխան
գրանցամատյանների միջոցով մշակույթի բնագավառում վարում վարչական
վիճակագրությունը,
իրականացնում
մշակութային
և
երիտասարդական
կազմակերպությունների հաշվառումը.
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28) ապահովում է մշակութային և երիտասարդության քաղաքականության
քարոզչությունը զանգվածային տեղեկատվության միջոցներով.
29) կազմակերպում է մշակույթի և երիտասարդության բնագավառներում
մասնագետների պատրաստման, վերապատրաստման ու վերաորակավորման
աշխատանքները,
իրականացնում
մշակույթի
բնագավառի
ծրագրային
ու
գիտամեթոդական ապահովումը, մշակում և հաստատում է մշակույթի բնագավառի
ղեկավար կադրերի մասնագիտական որակավորման չափանիշները.
30) պետական կառավարման տարածքային մարմինների հետ համատեղ
ապահովում է պետական մշակութային և երիտասարդական տարածքային
քաղաքականության իրականացումը.
31) իրականացնում է նախարարության տեղեկատվական քաղաքականությունը
և կազմակերպում հասարակայնության հետ կապերը.
32) երիտասարդության հիմնախնդիրների վերհանման, ոլորտի քաղաքականության իրացման նպատակով ապահովում է ոլորտի ուսումնասիրությունների
իրականացումը.
33) աջակցում է երիտասարդների հասարակական ու նորարարական
ակտիվության խթանմանը.
34) նպաստում է երիտասարդական կազմակերպությունների համագործակցության զարգացմանը և պետական աջակցություն ցուցաբերում նրանց գործունեությանը.
35) երիտասարդության շրջանում իրականացնում է հոգևոր-մշակութային,
ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը, ազգային, քաղաքացիական գիտակցության բարձրացմանը, ընտանեկան արժեքների պահպանմանն ուղղված ծրագրեր,
աջակցում է ազատ ժամանցի ակտիվ և նպատակային կազմակերպմանը.
36) իրականացնում է ազգային փոքրամասնությունների հարցերին և կրոնի ու
խղճի ազատությանն առնչվող` Արցախի Հանրապետության կառավարության և
Արցախի Հանրապետության Նախագահի քննարկմանը կամ կարծիքին ներկայացված
իրավական ակտերի նախագծերի, ինչպես նաև առանձին հարցերի հետ կապված
մասնագիտական փորձաքննություն և վերլուծություն.
37)
նախքան
կրոնական
կազմակերպության
պետական
ռեգիստրի
կենտրոնական մարմնի կողմից օրենքով սահմանված կարգով պետական գրանցման
ստացումը` կրոնական կազմակերպության ներկայացրած համապատասխան
փաստաթղթերի հիման վրա տալիս է փորձագիտական եզրակացություն.
38) ապահովում է ազգային փոքրամասնությունների և կրոնական կազմակերպությունների`
Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ
կարգավորվող
հարաբերությունների համակարգումն ու վերահսկողությունը.
39) տալիս է առաջարկություններ ոլորտի զարգացման ու համակարգի
գործունեության արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ.
40) համագործակցում է նախարարությունների, տարածքային կառավարման և
տեղական ինքնակառավարման մարմինների, զբոսաշրջային գործունեության
սուբյեկտների հետ` Արցախի Հանրապետությունում զբոսաշրջիկների ընդունման,
սպասարկման, զբոսաշրջային ուղևորությունների կազմակերպման, տեղեկատվական
բազայի ձևավորման, զարգացման ծրագրերի մշակման և մարքեթինգի իրականացման
ուղղություններում, վարում է զբոսաշրջության ոլորտի վարչական վիճակագրությունը.
41)
իրականացնում
է
զբոսաշրջային
գործունեության
վերաբերյալ
տեղեկատվական, գովազդային և հրատարակչական գործունեության կազմակերպումը.
42) Արցախի Հանրապետության զբոսաշրջային ներուժի գովազդը ավելի
հասանելի դարձնելու նպատակով` տպագրում է Արցախի Հանրապետության մասին
նյութեր և անվճար տարածում միջազգային զբոսաշրջային ցուցահանդեսներում,
տոնավաճառներում և Արցախի Հանրապետություն այցելող զբոսաշրջիկներին.
43) Արցախի Հանրապետության կառավարությանը առաջարկություններ է
ներկայացնում զբոսաշրջային տարածաշրջաններ, կենտրոններ, երթուղիներ և
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օբյեկտներ սահմանելու և դրանք Արցախի Հանրապետության տարաբնակեցման և
տարածքային զարգացման ծրագրերում ներառելու վերաբերյալ, իրականացնում է
դրանց կառավարումը.
44) իրականացնում է զբոսաշրջային բնագավառում օրենքով նախատեսված
գործունեության տեսակների լիցենզավորումը, լիցենզավորման
պայմանների
կատարման հսկողությունը.
45) որոշում է ընդունում օրենքի պահանջների խախտման համար տնտեսավարող սուբյեկտների նկատմամբ պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու մասին.
46) արձակում է կարգադրագրեր` զբոսաշրջության բնագավառը կարգավորող
օրենսդրության պահանջների խախտումների կանխարգելման և վերացման
նպատակով.
47) տրամադրում և փոփոխում է հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի
որակավորման կարգը, մերժում է որակավորման կարգ ստանալու համար
ներկայացված հայտը, զրկում է որակավորման կարգից, հսկողություն է իրականացնում
որակավորման պայմանների նկատմամբ.
48) աջակցում է զբոսաշրջության ոլորտում ազգային և օտարերկրյա
ներդրումների ներգրավման համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը.
49) տեղական ինքնակառավարման մարմիններին առաջարկություններ է
ներկայացնում իրենց տարածքում գտնվող զբոսաշրջային տարածաշրջանների,
կենտրոնների և օբյեկտների վերանորոգման, բարեկարգման և պատշաճ վիճակում
պահպանման վերաբերյալ.
50) աջակցում է զբոսաշրջության բնագավառում կադրերի պատրաստմանը,
վերապատրաստմանը և նրանց որակավորման բարձրացմանը, զբոսաշրջության
բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացմանը.
51) այլ երկրների համապատասխան մարմինների և միջազգային զբոսաշրջային
կազմակերպությունների հետ հարաբերություններում ներկայացնում Արցախի
Հանրապետությունը, մասնակցում է զբոսաշրջության ոլորտին առնչվող միջազգային
պայմանագրերի կնքմանը.
52) ապահովում է միջազգային և օտարերկրյա զբոսաշրջությանը նվիրված
ցուցահանդեսներին Արցախի Հանրապետության մասնակցությունը, ցուցահանդեսների
մասնակիցներին խորհրդատվական, կազմակերպական և այլ օգնության ցուցաբերումը.
53) ապահովում է զբոսաշրջության զարգացման քաղաքականության մշակումը և
իրականացումը, այն խթանող և դրան օժանդակող համակարգի ստեղծումը,
միջազգային զբոսաշրջության կազմակերպությունների, այդ թվում` Զբոսաշրջության
համաշխարհային կազմակերպության հետ կապերի ամրապնդումն ու աշխատանքների
համակարգումը.
54) մասնակցում է հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավառի պետական քաղաքականության ձևավորմանը, Արցախի Հանրապետության
կառավարություն է ներկայացնում պետական ծրագրերի, որոշումների նախագծեր,
հաստատումից հետո կազմակերպում դրանց իրականացումը և վերահսկում
իրականացման գործընթացը.
55) իրականացնում է պատմամշակութային բնագավառում օրենքով նախատեսված գործունեության տեսակների լիցենզավորումը, լիցենզավորման պայմանների
կատարման հսկողությունը.
56) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում հուշարձանների պետական հաշվառման, պահպանության, ուսումնասիրման,
ամրակայման, նորոգման, վերականգնման և օգտագործման գիտամեթոդական կարգը և
իրականացնում այդ աշխատանքները.
57) պետական վերահսկողություն է ապահովում հուշարձանների պահպանության և օգտագործման մասին Արցախի Հանրապետության օրենսդրության
պահանջների կատարման նկատմամբ.
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58) արձակում է կարգադրագրեր` ուղղված պատմամշակութային հուշարձանների ամրակայման, նորոգման, վերականգնման, վերակառուցման, հուշարձանների
պահպանական գոտիներում իրականացվող աշխատանքների ընթացքում օրենքի
պահանջների խախտման կապակցությամբ աշխատանքների դադարեցմանը կամ
արգելմանը, ինչպես նաև օրենքի այլ պահանջների կատարման ապահովմանը կամ
դրանց խախտումների կանխարգելմանը.
59) իրականացնում է պետական սեփականություն համարվող և չօգտագործվող
հուշարձանների տնօրինումը, կատարում դրանց ամրակայման, վերականգնման և
բարեկարգման աշխատանքները.
60) գրանցում և վերահսկում է հուշարձանի նկատմամբ սեփականության
իրավունքի և օգտագործման ձևի փոփոխումները.
61) միջազգային նորմերի սահմաններում հաշվառում և ուսումնասիրում է
Արցախի Հանրապետության տարածքից դուրս գտնվող հայկական հուշարձանները,
նպաստում դրանց պահպանմանը.
62) ստեղծում է պատմամշակութային արժեքների գիտատեղեկատու շտեմարան,
հրատարակում գրացուցակներ (կատալոգներ), ուսումնական, գիտահետազոտական,
ճանաչողական նպատակներով ապահովում հուշարձանների և դրանց վերաբերյալ
տեղեկատվության մատչելիությունը.
63) վարում է հուշարձանների պետական հաշվառումը (կադաստրը).
64) կազմում և սահմանված կարգով հաստատում է հուշարձանների
պահպանական գոտիների նախագծերը և սահմանում դրանց պահպանության ռեժիմը և
դրա պահպանման վերաբերյալ վերահսկողություն իրականացնում.
65) մշակում, ընդունում և հաշվառում է հուշարձանների պահպանության,
օգտագործման, ուսումնասիրման, գիտանախագծային և գիտավերականգնման ու
դրանց ուղեկցող աշխատանքների նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերը.
66) առաջարկություն է ներկայացնում Արցախի Հանրապետության կառավարություն` հուշարձանները պետական ցուցակում ընդգրկելու և պատմամշակութային
արգելոց ստեղծելու վերաբերյալ.
67) Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով
համաձայնություն կամ մասնագիտական եզրակացություն է տալիս հուշարձաններ
ունեցող բնակավայրերի, դրանց հատվածների հատակագծման, կառուցապատման,
ինչպես նաև հուշարձան համարվող առանձին շինությունների և համալիրների
ամրակայման, վերականգնման, փոփոխման և բարեկարգման նախագծերի վերաբերյալ,
դրանց իրականացման ընթացքում վերահսկում հուշարձանների անվթարության և
միջավայրի պահպանության ապահովումը.
68) թույլտվություն է տալիս հուշարձանների հետախուզման և պեղման
աշխատանքների համար, գրանցում դրանք և վերահսկում դրանց կատարման ընթացքը.
69) արգելում կամ դադարեցնում է հուշարձանի պեղման, ամրակայման,
նորոգման, վերականգնման, ինչպես նաև շինարարական, գյուղատնտեսական և այլ
աշխատանքները, եթե դրանք վնասել են կամ դրանց շարունակումը կարող է վնասել
հուշարձանը կամ դրա պահպանական գոտին.
70) նպաստում է ոչ պետական սեփականություն համարվող հուշարձանների
պահպանական միջոցառումների իրականացմանը.
71) իր ենթակայության հիմնարկների և կազմակերպությունների նկատմամբ
իրականացնում է հսկողություն և ընդհանուր կառավարում.
72) ընդունում է իր ենթակայության հիմնարկների և կազմակերպությունների
աշխատողների որակավորման ստուգման, ատեստավորման կարգերը, իրականացնում
որակավորման ստուգումը և ատեստավորումը.
73) սահմանում է իր ենթակայության կազմակերպությունների կողմից
օրենսդրությամբ
սահմանված
կարգով
իրականացվող
ձեռնարկատիրական
գործունեության ծառայությունների ցանկերը և սակագները.
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74)
իրականացնում
է
վերապահված այլ գործառույթներ:

Արցախի

Հանրապետության

օրենսդրությամբ

III. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
10. Արցախի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և
զբոսաշրջության
նախարարը
(այսուհետ`
նախարար)
գլխավորում
է
նախարարությունը և կառավարում նախարարության համակարգի մեջ մտնող
պետական մարմինների և կազմակերպությունների գործունեությունը:
Նախարարը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
Նախարարն ունի տեղակալ (տեղակալներ), որին (որոնց) պաշտոնի նշանակում
և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:
Նախարարն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ, Արցախի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերով և այլ իրավական ակտերով:
11. Նախարարն իրականացնում է նախարարությանը վերապահված խնդիրներն
ու
գործառույթները և պատասխանատու է լիազորված բնագավառներում
քաղաքականության մշակման ու իրականացման, տիրող իրավիճակի և հեռանկարային
զարգացման ապահովման համար:
12. Նախարարը հաշվետու է Արցախի Հանրապետության Նախագահին:
13. Նախարարը՝
1)
իր
իրավասության
սահմաններում
Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ընդունում է գերատեսչական իրավական ակտեր.
2) ղեկավարում, համակարգում և վերահսկում է նախարարության, նախարարության համակարգի մեջ մտնող պետական մարմինների և կազմակերպությունների
ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է նախարարության առջև դրված
խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար.
3) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով
սահմանված գործունեության բնագավառների, նպատակների ու խնդիրների
վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի
Հանրապետության Նախագահին և Արցախի Հանրապետության կառավարություն.
4) իր իրավասության սահմաններում արձակում է հրամաններ և տալիս
ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության կամ
նախարարության անունից, ինչպես նաև տալիս է Արցախի Հանրապետության կամ
նախարարության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև
վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.
5) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
և
դեպքերում պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարության
համակարգի աշխատողներին, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ կիրառում է
խրախուսանքի և կարգապահական տույժի միջոցներ.
6) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է իր խորհրդականներին,
մամուլի քարտուղարին ու օգնականներին.
7) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը և նախարարության կանոնադրությանը համապատասխան սահմանում է
նախարարության աշխատակազմի
կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասության սահմանները.
8) կատարում է աշխատանքի բաշխում տեղակալի (տեղակալների) միջև.
9) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորության
սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում նախարարության
աշխատակազմի ղեկավարի, նախարարության աշխատակազմի առանձնացված
ստորաբաժանումների ղեկավարների, ինչպես նաև նախարարության ենթակայությանը
հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների Արցախի

120

Հանրապետության
օրենսդրության
պահանջներին
հակասող
հրամանները,
հրահանգները, հանձնարարագրերը, կարգադրությունները և ցուցումները.
10) լսում է և Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է
ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի գործունեության մասին տարեկան
հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, քննում է դրանց գործունեության
ստուգման արդյունքները, հաստատում նախարարության աշխատակազմի տարեկան
պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը և ֆինանսական
հաշվետվությունների արժանահավատության վերստուգման արդյունքները.
11) վերահսկողություն է իրականացնում նախարարության կողմից պետական
գույքի տնօրինման, տիրապետման և օգտագործման նկատմամբ, ինչպես նաև
վերահսկողություն է իրականացնում նախարարության աշխատակազմին ամրացված
պետական սեփականության պահպանության ու օտարման նկատմամբ.
12)
Արցախի
Հանրապետության
կառավարության
հաստատմանն
է
ներկայացնում նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը.
13)
Արցախի
Հանրապետության
կառավարության
հաստատմանն
է
ներկայացնում նախարարության աշխատողների թիվը.
14)
օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով շնորհում է Արցախի
Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճաններ.
15) կարող է կազմավորել աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ.
16) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ.
17) տրամադրում է արձակուրդ նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին՝
Արցախի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությանը և դրանով սահմանված
կարգին համապատասխան:
14. Նախարարի բացակայության դեպքում, նրա հանձնարարությամբ,
նախարարի պարտականությունները կատարում է նախարարի տեղակալը:
15. Նախարարի տեղակալը՝
1) համակարգում է նախարարության համակարգի աշխատանքները՝ նախարարությանը վերապահված քաղաքականության իրականացման՝ իրեն հանձնարարված
բնագավառներում.
2) իր լիազորության սահմաններում համակարգում է նախարարության տարբեր
բնագավառներում քաղաքականության ապահովման համար անհրաժեշտ աշխատանքների
իրականացումը՝
նախարարության
աշխատակազմի
կառուցվածքային
ստորաբաժանումների միջոցով՝ տալով ցուցումներ ու հանձնարարականներ.
3) նախարարության նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան՝
իրականացնում է մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության
բնագավառների՝
նախարարության
համակարգի
մարմիններին
որոշակի
հանձնարարականների և առաջադրանքների սահմանում, դրանց կատարման
նկատմամբ վերահսկողություն.
4) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է նախարարի մոտ
քննարկվելիք հարցերի նախնական քննարկումները.
5) համակարգում է իրեն հանձնարարված աշխատանքների մասնագիտական
ուսումնասիրությունները և աշխատանքների ընթացքի օպերատիվ վերլուծությունը.
6) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական
կառավարման և այլ մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ.
7) համակարգում է համապատասխան զարգացման ծրագրերի մշակման և
իրականացման աշխատանքները նախարարության տարբեր բնագավառներում.
8) պարբերաբար նախարարին է ներկայացնում տեղեկատվություն իրեն
հանձնարարված բնագավառներում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ.
9) ապահովում է նախարարի հրամանների ու ցուցումների կատարման
նկատմամբ վերահսկողությունը և արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին.
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10) նախարարին և աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է
առաջարկություններ նրանց վերաբերող հարցերի մասին.
11) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է այլ գործառույթներ:
16. Նախարարը կարող է ունենալ խորհրդականներ, մամուլի քարտուղար և
օգնականներ, որոնց միջև սահմանում է պարտականությունների բաշխումը:
IV. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ
17. Նախարարության աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը նախարարության
(այդ թվում՝ նրա կազմում գործող գործակալությունների ու տեսչությունների)՝
օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ վերապահված
լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացման, ինչպես նաև
քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նախարարության մասնակցության
ապահովումն է:
18. Նախարարության աշխատակազմն իրավաբանական անձի կարգավիճակ
չունեցող պետական կառավարչական հիմնարկ է, որը Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, որպես պետական կառավարչական հիմնարկ,
ենթակա է հաշվառման իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի
կողմից:
19. Նախարարության աշխատակազմը գործում է Արցախի Հանրապետության
քաղաքացիական օրենսգրքի, «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին»
Արցախի Հանրապետության օրենքի, այլ օրենքների ու իրավական ակտերի, Արցախի
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և սույն կանոնադրության հիման վրա:
20. Նախարարության աշխատակազմը, իր իրավասության սահմաններում,
Արցախի Հանրապետության անունից կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և
անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում
հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող:
21. Նախարարության աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության
զինանշանի պատկերով և իր՝ հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ
և անհատականացման այլ միջոցներ:
22. Նախարարության աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ:
23.
Նախարարության
աշխատակազմը
չի
կարող
իրականացնել
ձեռնարկատիրական գործունեություն: Նախարարության աշխատակազմի կատարած
գործառույթների և մատուցած ծառայությունների դիմաց կարող է գանձվել միայն
պետական տուրք՝ օրենքով սահմանված չափով և կարգով:
24. Նախարարության աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն
իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Նախարարության աշխատակազմի պահպանման կարիքների համար, ինչպես նաև նախարարության
լիազորությանը վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները
կատարվում են «Գնումների մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքով սահմանված
կարգով:
25. Նախարարության աշխատակազմի պարտավորությունների համար
պատասխանատվությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունը:
26. Նախարարության աշխատակազմի անվանումն է՝ Արցախի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարության
աշխատակազմ:
27. Նախարարության աշխատակազմի գտնվելու վայրն է` քաղաք Շուշի,
Հախումյան փողոց, 28:
V. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ
28. Նախարարության աշխատակազմի գույքն օրենքով սահմանված կարգով՝
ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից, ինչպես նաև
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Արցախի Հանրապետության անունից աշխատակազմի կնքած գործարքների միջոցով
ձեռք բերված և աշխատակազմի տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը
հանձնված (ամրացված) գույքից (ներառյալ գույքային իրավունքները), որը հաշվառվում
է նրա հաշվեկշռում: Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ
նախարարության աշխատակազմին կարող է վերապահվել նաև պետական
բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի տիրապետման իրավասություն:
29. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած
ժամանակ վերցնելու նախարարության աշխատակազմի գույքը:
30. Նախարարության աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, այլ իրավական
ակտերով և իր կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով իր
գործունեության նպատակներին ու գույքի նշանակությանը համապատասխան
օգտագործելու, տիրապետելու և տնօրինելու իր գույքը:
VI. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
31. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը ներառում է նրա կառուցվածքային ստորաբաժանումները (վարչություններ, բաժիններ, քարտուղարություն)
և առանձնացված ստորաբաժանումները ( գործակալություններ, տեսչություններ):
32. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների
կանոնադրությունները հաստատում է նախարարը:
33. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների
կանոնադրությունները հաստատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝
նախարարի ներկայացմամբ:
34. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն
օրենքով, իսկ առանձին դեպքերում` նաև Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
նախատեսված ծառայությունների մատուցման, վերահսկողության գործառույթներ և
պատասխանատվության միջոցներ կիրառող մարմին է:
35. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն
իրականացնում է նաև նախարարության աշխատակազմի առանձին գործառույթները
կամ դրանց մի մասը և հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության անունից:
36. Առանձնացված ստորաբաժանումն իրավունք ունի Արցախի Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային ու անձնական ոչ գույքային
իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, դատարանում հանդես գալու որպես
հայցվոր կամ պատասխանող:
37. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն ունի
Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և նախարարության աշխատակազմի ու իր հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և
անհատականացման այլ միջոցներ:
VII. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
38. Նախարարության աշխատակազմի կառավարումն իրականացնում են
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը և նախարարը՝ օրենքով և սույն
կանոնադրությամբ իրենց վերապահված իրավասությունների սահմաններում:
Նախարարության
աշխատակազմը
ղեկավարում
է
նախարարության
աշխատակազմի ղեկավարը, որին օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնի է
նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:
39. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝
1) վերակազմակերպում և դադարեցնում է նախարարության աշխատակազմի
գործունեությունը.
2) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կանոնադրությունը և
դրանում կատարում փոփոխություններ.
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3) որոշում է նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և
չափը.
4) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը.
5) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և
օրենքով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:
40. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, այլ իրավական
ակտերով, նախարարի որոշումներով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված
լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է նախարարության աշխատակազմի
ընթացիկ գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն օրենքների, այլ
իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության կառավարության և նախարարի
որոշումների, սույն կանոնադրության պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ
կատարելու համար:
41. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով սահմանված կարգով
գույքային պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով պետությանը պատճառված
գույքային
վնասի
համար:
Նախարարության
աշխատակազմի
ղեկավարի
լիազորությունների դադարեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ
պատճառված
նյութական վնասը հատուցելու պարտականությունները չկատարելու համար:
42. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը պարտավոր է չկատարել
հիմնադրի, նախարարի՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող
որոշումները, կարգադրությունները, հրամաններն ու հրահանգները:
43. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի բացակայության կամ
պաշտոնական պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում նրան
փոխարինում է նրա տեղակալը կամ այլ աշխատող՝ նախարարի հրամանով:
44. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը՝
1) առանց լիազորագրի իր իրավասության սահմաններում հանդես է գալիս
Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը, իր լիազորության
սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր կամ պատասխանող,
տալիս է լիազորագրեր՝ դատարանում գործը վարելու և դատավարական այլ
գործողություններ իրականացնելու համար.
2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով հիմնադրի և սույն կանոնադրությամբ
սահմանված կարգով տնօրինում է հիմնարկին ամրացված պետական գույքը, այդ
թվում՝ ֆինանսական միջոցները.
3) իր իրավասության սահմաններում տալիս է Արցախի Հանրապետության
անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև վերալիազորման իրավունքով
լիազորագրեր.
4) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների
սահմաններում պաշտոնի (աշխատանքի) նշանակում և պաշտոնից (աշխատանքից)
ազատում է նախարարության աշխատակազմի աշխատողներին, նրանց նկատմամբ
կիրառում խրախուսանքի ու կարգապահական տույժի միջոցներ.
5) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով շնորհում է Արցախի
Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճաններ.
6) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված իր
լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր
կատարման ցուցումներ.
7) նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, այդ թվում՝
ապահովում է նախարարության աշխատակազմի հաշվապահական հաշվառումը
վարելը, ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելը և ներկայացնելը, նախարարի
հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի տարեկան
պահպանման
ծախսերի
նախահաշիվը,
դրա
կատարողականը,
տարեկան
ֆինանսական հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, միջոցներ է ձեռնարկում
ստուգումներով հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների վերացման համար.
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8) նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ նախարարության
աշխատակազմի գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ.
9) կազմակերպում է նախարարության բյուջեի նախագծի նախապատրաստական աշխատանքները և ապահովում բյուջետային միջոցների ծախսերի
կատարումը.
10) կազմակերպում է նախարարությունում քննարկումների և խորհրդակցությունների անցկացումը.
11) վերահսկում է նախարարության աշխատակազմի կողմից սահմանված
ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը.
12) նախարարի ստորագրությանն է ներկայացնում նախարարի հրամանները,
ինչպես նաև կարգադրությունները.
13) ապահովում է համագործակցությունը Արցախի Հանրապետության
պետական իշխանության մարմինների աշխատակազմերի հետ.
14) կազմակերպում է նախարարությունում գործավարության և տեխնիկական
սպասարկման աշխատանքները.
15) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:
VIII. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
45. Նախարարության աշխատակազմը Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և
համապատասխան մարմիններին ներկայացնում է ֆինանսական, հարկային,
պարտադիր վճարների մասին, ինչպես նաև վիճակագրական հաշվետվություններ,
հաշվարկներ, հայտարարագրեր:
46. Նախարարության աշխատակազմի գործունեության տարեկան ֆինանսական
հաշվետվությունների
հավաստիությունը
կարող
է
ենթարկվել
աուդիտի
(վերստուգման)՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:
47. Նախարարության աշխատակազմի գլխավոր ֆինանսիստը ղեկավարում է
նախարարության աշխատակազմի ֆինանսական և հաշվապահական ծառայությունները, գործում է նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի անմիջական
ենթակայությամբ և իրականացնում «Գանձապետական համակարգի մասին» Արցախի
Հանրապետության օրենքով իր վրա դրված լիազորությունները:
48.
Նախարարության
աշխատակազմի
գլխավոր
ֆինանսիստը
պատասխանատու է հաշվապահական հաշվառումը վարելու, նախարարության
աշխատակազմի ֆինանսական, բյուջետային, հարկային, վիճակագրական, պարտադիր
վճարների հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու համար:
IX. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ
49. Նախարարության աշխատակազմի վերակազմակերպման և նրա գործունեության դադարման կարգը սահմանվում են Արցախի Հանրապետության Նախագահի
հրամանագրով:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա.ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 12-ի N 48-Ն որոշման

Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ
ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ
1. Վարչություններ
Զբոսաշրջության և պատմական միջավայրի պահպանության վարչություն
2. Բաժիններ
Ժամանակակից արվեստի և մշակութային կրթության բաժին
Մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների բաժին
Միջոցառումների կազմակերպման և արտաքին կապերի բաժին
Ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի հարցերի բաժին
Երիտասարդության հարցերի բաժին
Ֆինանսատնտեսագիտական բաժին
Քարտուղարություն:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
12 հոկտեմբերի 2017թ.

N 49-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 14-Ի N 450-Ն
ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 13-րդ, 73-րդ հոդվածները և Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն
հրամանագիրը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ

է.
1. Հաստատել`
1) Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կանոնադրությունը` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը` համաձայն N 2 հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 14-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 16-ի N74 և Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 2-ի
N 768-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 450-Ն որոշումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 12-ի N 49-Ն որոշման
Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը (այսուհետ՝
նախարարություն) գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում և
իրականացնում է պետության եկամուտների ձևավորման, պետական ֆինանսների
կառավարման բնագավառներում գործադիր իշխանության քաղաքականությունը,
ինչպես նաև պետական եկամուտների վճարման նկատմամբ հսկողությունը:
Նախարարությունը հանդիսանում է նաև «Հարկային ծառայության մասին» Արցախի
Հանրապետության օրենքով նախատեսված հարկային մարմին, իսկ հարկային
ծառայության մասով` իրավապահ մարմին: Նախարարությունը ստեղծվում,
վերակազմակերպվում և լուծարվում է Արցախի Հանրապետության Նախագահի
հրամանագրով:
2. Նախարարության լիազորությունները սահմանվում են Արցախի Հանրապետության օրենքներով, Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով,
կարգադրություններով, Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումներով,
ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով:
3. Նախարարությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությանը, Արցախի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերին ու այլ իրավական ակտերին համապատասխան և դրանցով իրեն
վերապահված լիազորությունների շրջանակներում:
4. Նախարարությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով
և հայերեն, անգլերեն ու ռուսերեն՝ իր անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և
այլ անհատականացման միջոցներֈ
5. Նախարարության լրիվ անվանումն է`
հայերեն` Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն,
ռուսերեն` Министерство финансов Республики Арцах,
անգլերեն` Ministry of Finance of the Artsakh Republic:
6. Նախարարության գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապետություն, քաղաք
Ստեփանակերտ, Փետրվարի 20 փողոց N1, կառավարության շենք:
7. Նախարարությունը կազմված է նախարարից, նախարարի տեղակալներից,
խորհրդականներից, մամուլի քարտուղարներից, օգնականներից և ռեֆերենտներից,
նախարարության աշխատակազմից, տարածքային ստորաբաժանումներից, նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմիններից: Նախարարության
համակարգում ընդգրկվում է նաև հարկային մարմինը: Նախարարության ենթակայությանը կարող են հանձնվել պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ:
8. Նախարարության
աշխատողներն
իրենց
զբաղեցրած
պաշտոններին
համապատասխան` կարող են լինել հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող անձինք,
հարկային ծառայողներ, քաղաքացիական ծառայողներ, քաղաքացիական աշխատանք
կատարողներ
և
տեխնիկական
սպասարկում
իրականացնող
անձինք:
Նախարարությունում հարկային և քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնները
դասակարգվում են «Հարկային ծառայության մասին» և «Քաղաքացիական ծառայության
մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքներին համապատասխան: Նախարարության
կառուցվածքային ստորաբաժանման կազմում կարող են հայտարարվել հարկային կամ
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քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկով նախատեսված
պաշտոններ` կապված այդ ստորաբաժանման կողմից իրականացվող գործառութային
առանձնահատկությունների հետ: Ընդ որում, տվյալ ստորաբաժանման յուրաքանչյուր
ծառայողի հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են տվյալ ծառայության
մասին օրենսդրությամբ:
9. Նախարարության համակարգում աշխատող հարկային ծառայողների համար
նախատեսվում է համազգեստ, որի ձևը հաստատում է Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը, իսկ այն կրելու կարգը` Արցախի Հանրապետության ֆինանսների
նախարարը (այսուհետ՝ նախարար):
10. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում
նախարարության պաշտոնատար անձինք իրավունք ունեն Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կրելու և օգտագործելու հաշվեցուցակային զենք:
11. Նախարարության նպատակները և խնդիրներն են`
1) բյուջետային գործընթացի կազմակերպումը՝ Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ իրեն վերապահված իրավասությունների շրջանակներում.
2) ֆինանսական համագործակցության, ֆինանսատնտեսական, վարկային,
հարկաբյուջետային, ֆինանսական շուկայի միասնական քաղաքականության մշակման
և իրականացմանն ուղղված աշխատանքների կատարման ապահովումը.
3) կապիտալի, ֆինանսական շուկայի, այդ թվում` աուդիտորական,
վիճակախաղերի, խաղատների և շահումով խաղերի, թանկարժեք մետաղների ոլորտում
գործունեության կարգավորման վերաբերյալ իրավական ակտերի մշակումը, օրենքով
կամ այլ իրավական ակտերով համապատասխան լիազորությունների տրամադրման
դեպքում այդպիսի գործունեություն իրականացնող անձանց լիցենզավորումը,
լիցենզիայի պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը.
4) հաշվապահական հաշվառման (այդ թվում` հանրային հատվածի
կազմակերպությունների) և աուդիտորական գործունեության քաղաքականությունների
ու մեթոդաբանության մշակումը և դրանց իրականացման աշխատանքների կատարման
ապահովումը.
5) Արցախի Հանրապետության պետական և համայնքային բյուջեների
եկամուտների ձևավորման քաղաքականության մշակումը.
6) պետական մարմինների կողմից Արցախի Հանրապետության պետական
բյուջեի կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացումը.
7) ստուգումների միջոցով պետական կառավարչական հիմնարկների, պետական
ոչ առևտրային կազմակերպությունների, համայնքների ֆինանսատնտեսական
գործունեության վերստուգման կազմակերպումը և իրականացումը.
8) պետական պարտքի գնահատման, մակրոտնտեսական քաղաքականության և
բյուջետային ծախսային քաղաքականության տեսանկյունից տրամադրվող փոխառությունների և նվիրատվությունների համակարգումը և ծրագրերի իրականացման
ընթացիկ ֆինանսական մոնիթորինգը.
9) իր իրավասության սահմաններում պետության գույքային շահերի
պաշտպանությունը.
10) գնումների գործընթացի պետական կարգավորումը և համակարգումը.
11) պետական պարտքի կառավարումը.
12) փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի
կազմակերպումն ու կարգավորումը.
13) հարկային ծառայության մասով`
ա. Արցախի Հանրապետության հարկային օրենսդրության և հարկային
հարաբերությունները կարգավորող այլ իրավական ակտերի պահանջների կատարման
ու կիրառման նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով հսկողության իրականացումը,
բ. Արցախի Հանրապետության հարկային օրենսդրության պահանջների
խախտումների (հարկային հանցագործությունների) կանխումը, խափանումը, այդ
խախտումների բացահայտումը,
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գ. Արցախի Հանրապետության հարկային օրենսդրությամբ սահմանված
պարտավորությունների չկատարման հետևանքով Արցախի Հանրապետության
պետական
բյուջեի
և
համայնքների
բյուջեների
նկատմամբ
առաջացած
պարտավորությունների մարման գծով աշխատանքների իրականացումը,
դ. հարկային հարցերին առնչվող միջազգային պայմանագրերով Արցախի
Հանրապետության
պարտավորությունների
կատարումը
և
իրավունքների
իրականացումը, օտարերկրյա պետությունների հարկային ու այլ իրավասու
մարմինների, միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը,
ե. ծառայության իրավասության սահմաններում պետական տուրքի, ոչ հարկային
եկամուտների և Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ
վճարների վճարման նկատմամբ հսկողության իրականացումը.
14) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ խնդիրների և
նպատակների իրականացումը:
II. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
12. Նախարարությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` ըստ ոլորտների
իրականացնում է հետևյալ գործառույթները`
1) մակրոտնտեսական քաղաքականության ոլորտում`
ա. պետական պարտքի գնահատումը,
բ. մակրոտնտեսական և բյուջետային ծախսային քաղաքականությունների
տեսանկյունից այլ մարմինների և կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը`
իր իրավասությունների սահմաններում` հաշվի առնելով երկրի սոցիալ-տնտեսական
քաղաքականությամբ որոշված գերակայությունները,
գ. մակրոտնտեսական հիմնական նպատակային ցուցանիշների որոշումն ու
սահմանումը, մակրոտնտեսական ծրագրավորումը, մակրոտնտեսական ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների իրականացումը,
դ. ռազմավարական ծրագրի մշակման, տարեկան միջոցառումների ծրագրի
ճշգրտման և վերանայման աշխատանքներին անմիջական մասնակցությունը.
2) բյուջետային եկամուտների քաղաքականության ոլորտում`
ա. հարկային և այլ եկամուտների ընթացիկ քաղաքականության և դրա կիրարկման վերլուծությունը,
բ. միջնաժամկետ և հեռանկարային հարկային և այլ եկամուտների քաղաքականության մշակումը,
գ. միջազգային հարկային համագործակցության ուսումնասիրությունը և քաղաքականության մշակումը,
դ. բյուջետային եկամուտների գնահատումը.
3) Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծի կազմման ոլորտում`
ա. առաջիկա տարվա բյուջետային գործընթացի աշխատանքների կազմակերպումը, այդ թվում` պետական և համայնքների բյուջեների կազմման համար անհրաժեշտ
հաշվարկների կատարման մեթոդական ցուցումների և ուղեցույցների, բյուջետային
ֆինանսավորման հայտերի, բյուջետային հիմնարկների պահպանման ծախսերի
նախահաշիվների ձևերն ու դրանք ներկայացնելու կարգերի մշակումը և տրամադրումը
պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմիններին,
բ. պետական կառավարման մարմիններից առաջիկա բյուջետային տարվա
բյուջետային մուտքերի կանխատեսումների ու բյուջետային ֆինանսավորման հայտերի
ստացումը, դրանց վերլուծությունը և առաջիկա տարվա` Արցախի Հանրապետության
պետական բյուջեի մուտքերի և ելքերի ֆինանսական ծրագրավորումը,
գ. առաջիկա տարվա` Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին
Արցախի Հանրապետության օրենքի նախագծի մշակումը,
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դ. առաջիկա տարվա` բյուջետային ուղերձի մշակումը (սահմանված կարգով՝ այլ
պետական կառավարման մարմինների հետ համատեղ),
ե. Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարումն ապահովող
միջոցառումների մշակումը և Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի
կատարման եռամսյակային համամասնությունների ծրագրավորումը,
զ. Արցախի Հանրապետության պետական և համայնքների բյուջեների միջև
հարաբերությունների կարգավորումը,
է. առաջիկա տարվա` Արցախի Հանրապետության համախմբված բյուջեի
նախնական ցուցանիշների ծրագրավորումը,
ը. Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսվող պահուստային
ֆոնդից, այլ կենտրոնացված ֆոնդերից իրականացվող հատկացումների, ինչպես նաև
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Արցախի
Հանրապետության
պետական
բյուջեով
նախատեսված
հատկացումների
վերաբաշխումների կատարման ու նախորդ բյուջետային տարիների արդյունքներով
առաջացած պարտքերի մարման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը,
թ. Արցախի Հանրապետության միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի մշակման
աշխատանքների կազմակերպումն ու իրականացումը, այդ ծրագրերի կազմման
մեթոդաբանության մշակումը,
ժ. բյուջետային հատկացումների վերաբաշխումների կատարման մեթոդաբանության մշակումը և ներդրումը,
ժա. պետական մարմինների` բյուջետային ծախսերի ֆինանսական ծրագրավորման գործընթացում ներգրավված աշխատողների մասնագիտական որակավորման
մակարդակի բարձրացման նպատակով պարբերականորեն համապատասխան
դասընթացների կազմակերպման գործընթացի համակարգումը.
4) բյուջեների կատարման ոլորտում`
ա. Արցախի Հանրապետության և համայնքների դրամական միջոցների
կառավարման և ծախսերի ֆինանսավորման գործի կազմակերպումը,
բ. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետական
և համայնքների բյուջեների կատարման կազմակերպումը,
գ. Արցախի Հանրապետության և համայնքների բյուջեների կատարման հետ
կապված հարաբերությունների նորմատիվ կարգավորման մեթոդական ապահովումը,
դ. Արցախի Հանրապետության և համայնքների տնօրինության ներքո գտնվող
դրամական միջոցների մուտքագրման և դրանց հաշվին ծախսերի` լիազոր մարմնի
գանձապետական միասնական հաշվով կատարման կազմակերպումը,
ե. պետական հիմնարկների ֆինանսական գործունեության մասին հաշվետվություններ կազմելու, ներկայացնելու և ամփոփելու հետ կապված հարաբերությունները,
ինչպես նաև բյուջետային հատվածում հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող
իրավական ակտերի նախագծերի մշակումը,
զ. պետական և համայնքների բյուջեների կատարման ընթացքում պետական և
համայնքային հիմնարկների կողմից կատարվող վճարումների նկատմամբ նախնական
հսկողության իրականացումը,
է. Արցախի Հանրապետության և համայնքների ֆինանսական հոսքերի
սպասարկման կազմակերպումը, Արցախի Հանրապետության անունից պարտատոմսերի,
մուրհակների,
այլ
վճարային
արժեթղթերի
թողարկումը,
Արցախի
Հանրապետության պետական բյուջեից` ներառյալ միջազգային ծրագրերի միջոցներից,
վարկերի, փոխատվությունների, սուբսիդիաների, սուբվենցիաների, բյուջետային
երաշխիքների տրամադրումը,
ը. պետական հիմնարկների արտաբյուջետային ֆոնդերով (հաշիվներով)
գործառնությունների հաշվառումը,
թ. Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի, համայնքների բյուջեների և
արտաբյուջետային միջոցներով գործառնությունների կատարման մասին ֆինանսական
հաշվետվություններ ստանալը, դրանցում արտացոլված տեղեկությունների արժանա-
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հավատությունը գնահատելը, ամփոփելը և դրանց հիման վրա Արցախի
Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը
կազմելն ու ներկայացնելը,
ժ. Արցախի Հանրապետության պետական պարտքի կառավարումն ու
սպասարկումը,
ժա. Արցախի Հանրապետությանը տրամադրված ապրանքային վարկերի և
դրամաշնորհների (գրանտների) դրամայնացման հաշվառումը և դրա հետ կապված
գործառույթների համակարգումն ու հսկումը (մոնիթորինգ),
ժբ. Արցախի Հանրապետության նկատմամբ առաջացած` պարտավորությունների
հաշվառումը,
ժգ. բյուջեների կատարումն ապահովող` Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ նախատեսված այլ միջոցառումների իրականացումը,
ժդ. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված շրջանակներում
նախարարությանը և պետական կառավարման այլ մարմիններին, ինչպես նաև օրենքով
պետական կառավարման մարմիններին վերապահված իրավասության սահմաններում
Արցախի
Հանրապետության
պետական
բյուջեով
սահմանված
բյուջետային
հատկացումների և այլ ցուցանիշների` համապատասխանաբար վերաբաշխումների ու
փոփոխությունների իրականացումը և հաշվառումը,
ժե. Արցախի Հանրապետության համայնքների բյուջեների և Արցախի Հանրապետության համախմբված բյուջեի տվյալ տարվա համար ծրագրավորված և փաստացի
կատարված ամփոփ ցուցանիշների հաշվառումը.
5) գնումների գործընթացի կարգավորման և համակարգման ոլորտում`
ա. գնումներին վերաբերող իրավական ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքների համակարգումը և ընդունումը կամ դրանք հաստատման ներկայացնելը,
բ. գնումների գործընթացի մեթոդական ղեկավարման կազմակերպումը և
գնումների գործի կազմակերպման հարցում պատվիրատուներին մեթոդական
օժանդակության ցուցաբերումը,
գ.
պատվիրատուների
գնումները
համակարգողների
մասնագիտական
ուսուցման, շարունակական վերապատրաստման և որակավորման գնահատման
համակարգի առկայության ապահովումը,
դ. տեղեկագրի հրապարակման աշխատանքների կազմակերպումը,
ե. գնումների հետ կապված միջազգային կազմակերպությունների, օտարերկրյա
պետությունների և Արցախի Հանրապետության պետական ու տեղական
ինքնակառավարման մարմինների համագործակցության համակարգումը,
զ. պետության համար պարտավորություններ առաջացնող գնման գործարքների
հաշվառումը,
է. պետական գնումների տարեկան հաշվետվության և գնումների որակավորված
մասնագետների (անձանց) ցուցակի հրապարակումը,
ը. պետության կարիքների համար կնքված պայմանագրերի, ինչպես նաև
պետության համար պարտավորություններ առաջացնող գնման գործընթացների գծով
ընտրանքային կարգով մոնիթորինգի իրականացումը.
6) հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի կարգավորման ոլորտում`
ա. հաշվապահական հաշվառման (այդ թվում` հանրային հատվածի
կազմակերպությունների) և աուդիտի ստանդարտների մշակումը,
բ. հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի և դրա կիրառման հրահանգի
մշակումն ու հաստատումը, ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ցուցադրական ֆինանսական հաշվետվությունների
մշակումն ու հրապարակումը,
գ. հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառումը
կարգավորող իրավական ակտերի, այդ թվում՝ ստանդարտի, հաշվային պլանի,
ֆինանսական
հաշվետվությունների
օրինակելի
փաթեթի,
հաշվապահական
հաշվառման քաղաքականության օրինակելի մոդելի, սկզբնական հաշվառման
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փաստաթղթերի ու գրանցամատյանների օրինակելի ձևերի և այլ իրավական ակտերի
մշակումն ու հաստատումը,
դ. հաշվապահական հաշվառումը և աուդիտորական գործունեությունը
կարգավորող` ստանդարտներից բացի այլ իրավական ակտերի մշակումը և, Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում, գերատեսչական
նորմատիվ ակտերի հաստատումը,
ե. հաշվապահների (այդ թվում` հանրային հատվածի կազմակերպությունների
հաշվապահների) և աուդիտորների որակավորման կազմակերպումը և անցկացումը,
զ. հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահների ուսուցման և
շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման համակարգի ապահովումը,
է. աուդիտորական գործունեության ընթացիկ կարգավորումը, աուդիտորական
գործունեության լիցենզավորումը, լիցենզավորման պայմանների ու պահանջների
նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը.
7) թանկարժեք մետաղներով ու թանկարժեք քարերով գործառնությունների
կարգավորման ոլորտում`
ա. թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի պետական պահուստների
կառավարումը, թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի պետական
պահուստների արդյունավետ կառավարման վերաբերյալ նորմատիվ իրավական
ակտերի և մեթոդական փաստաթղթերի նախագծերի մշակումը.
8) ֆինանսատնտեսական և վարկային շուկայի ոլորտում` Արցախի Հանրապետության կառավարությանը վերապահված լիազորությունների սահմաններում
ֆինանսատնտեսական և վարկային միասնական պետական քաղաքականության
մշակման ապահովումը, այդ թվում` ֆինանսական շուկայի վարկային և ոչ վարկային
սեգմենտների զարգացման ծրագրերի մշակումը և այդ բնագավառում նոր գործիքների ու
տեխնոլոգիաների ուսումնասիրությունն ու ներդրումը.
9) վիճակախաղերի, խաղատների, շահումով խաղերի գործունեության կարգավորման ոլորտում` վիճակախաղային, խաղատնային և շահումով խաղերի գործունեության լիցենզավորումը, լիցենզավորման պայմանների ու պահանջների նկատմամբ
վերահսկողության իրականացումը, տվյալ ոլորտի վերաբերյալ իրավական ակտերի
մշակումը.
10) ֆինանսական համագործակցության ոլորտում`
ա. պետական պարտքի գնահատման, մակրոտնտեսական քաղաքականության և
բյուջետային ծախսային քաղաքականության տեսանկյունից տրամադրվող վարկային և
դրամաշնորհային միջոցների ստացմանն ուղղված` պետական մարմինների
գործողությունների (վարկեր ու դրամաշնորհներ ստանալու նախաձեռնությամբ հանդես
գալու, դրանց ստացման վերաբերյալ առաջարկություններ, դիմումներ, խնդրանքներ
ներկայացնելու, պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու, համագործակցելու,
բանակցելու և նման այլ նախաձեռնողական-նախապատրաստական գործողություններ)
համակարգումն իր իրավասության սահմաններում` հաշվի առնելով երկրի սոցիալտնտեսական քաղաքականությամբ որոշված գերակայությունները, վարկային և
դրամաշնորհային ծրագրերի ֆինանսական մոնիթորինգի իրականացումը,
բ.
Արցախի
Հանրապետության
կողմից
ստանձնվող
ֆինանսական
պարտավորությունների մասին տեղեկանքների տրամադրումը.
11) պետական սեփականության կառավարման ոլորտում`
ա. բանկերի կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության հաշվառումը, առևտրային կազմակերպություններում պետական մասնակցության դիմաց
շահութաբաժինների գծով Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի մուտքերի
ծրագրավորման գործընթացի համակարգումը, շահութաբաժինների հաշվարկման և
Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե վճարման նկատմամբ հսկողությունը,
բ. լուծարված առևտրային կազմակերպություններից պետական բաժնեմասի
դիմաց ստացվող մնացորդային գույքի կազմում, ինչպես նաև լուծարված ոչ առևտրային
կազմակերպություններից օրենքով սահմանված կարգով Արցախի Հանրապետության
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պետական բյուջեի օգտին ստացվող մնացորդային գույքի կազմում ընդգրկված գույքային
իրավունքների (դեբիտորական պարտքերի, վճարային արժեթղթերի) կառավարումը
(գանձումը, պահանջի իրավունքի վաճառքը),
գ. Արցախի Հանրապետության կառավարության լիազորությամբ Արցախի
Հանրապետության անունից առևտրային կազմակերպություններում մասնակցի
(բաժնետիրոջ) լիազորությունների իրականացումը,
դ. պետական գույքի մասնավորեցման հայեցակարգի և ճյուղային քաղաքականության մշակմանը մասնակցությունը,
ե. պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների (որպես հանրային ակտիվների) կառավարման մեթոդաբանության և հաշվետվողականության մեխանիզմների
մշակումը, այդ կազմակերպությունների գործունեության կենտրոնացված մոնիթորինգի
իրականացումը.
12) պետության գույքային շահերի պաշտպանության ոլորտում`
ա. նախարարության կողմից` իր իրավասության սահմաններում Արցախի
Հանրապետության անունից կնքված քաղաքացիաիրավական գործարքներից բխող
պահանջներով դատարանում որպես հայցվոր հանդես գալը,
բ. պայմանագրային կամ այլ պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ
պատշաճ կատարման հիմքով Արցախի Հանրապետությունից գումարի բռնագանձման
պահանջով նախարարության, այլ պետական մարմնի կամ հիմնարկների դեմ հայցերով
դատարանում որպես պատասխանող կամ երրորդ անձ ներգրավվելը, ինչպես նաև
պետության այլ գույքային շահերի պաշտպանությունը,
գ. պետական մարմինների, դրանց պաշտոնատար անձանց, հետաքննության,
նախաքննության մարմինների, դատախազության կամ դատարանի ապօրինի
գործողություններով քաղաքացիներին, իրավաբանական անձանց պատճառված վնասի
հատուցման
պահանջներով
ընդդեմ
պետությանը
ներկայացված
հայցերով
դատարանում որպես պատասխանող հանդես գալը,
դ. վարչական մարմինների դեմ վարչական դատարան ներկայացվող
հայցադիմումների հաշվառումը, ներկայացվող պահանջների ու վարչական մարմինների
վիճարկվող վարքագծի վերլուծությունը, Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի
ելքերի և (կամ) եկամուտների վրա ազդող գործերով վարչական դատարանում որպես
հայցվոր, պատասխանող կամ երրորդ անձ ներգրավվելը,
ե. պետական մարմինների, դրանց պաշտոնատար անձանց, հետաքննության,
նախաքննության մարմինների, դատախազության կամ դատարանի գործողությունների
հետևանքով քաղաքացիներին, իրավաբանական անձանց պատճառված վնասը, ինչպես
նաև դատական ծախսերը Արցախի Հանրապետության կողմից հատուցելու դեպքում
պետության հետադարձ պահանջները գնահատելը և ներկայացնելը,
զ. մի կողմից` Արցախի Հանրապետության, մյուս կողմից` քաղաքացիների կամ
իրավաբանական անձանց միջև քաղաքացիաիրավական հարաբերություններից բխող
փոխադարձ դրամական պարտավորությունների երկկողմանի կարգավորման
նախաձեռնումը.
13) փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի
ոլորտում`
ա. փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման վերաբերյալ
տեղեկությունների հավաքագրումը, համակարգումն ու վերլուծությունը.
բ. տեղեկությունների փոխանակումը և տրամադրումը ներպետական իրավասու
մարմիններին և միջազգային կազմակերպություններին, իսկ Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերում` նաև այլ
պետությունների իրավասու մարմիններին.
14) հարկային ծառայության ոլորտում՝
ա. հարկ վճարողների սպասարկումը (իրազեկում, հարկային և այլ պարտադիր
վճարների գծով օրենսդրության վերաբերյալ պարզաբանումների տրամադրում,
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օրենսդրությամբ սահմանված հաշվարկների, հայտարարագրերի, հաշվետվությունների,
տեղեկանքների և այլ փաստաթղթերի ընդունում),
բ. հարկ վճարողների հաշվառումը,
գ. բյուջեների` հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների
հաշվառումը, եկամուտների վճարման նկատմամբ հսկողությունը,
դ. հարկ վճարողների նկատմամբ` օրենքով սահմանված կարգով հսկողության և
վերահսկողության իրականացումը,
ե. Արցախի Հանրապետության հարկային օրենսդրության, հարկային
հարաբերությունները կարգավորող մյուս իրավական ակտերի պահանջների խախտման
համար օրենքով սահմանված պատասխանատվության կիրառումը,
զ. հարկային գործերով, ինչպես նաև հարկային ծառայողների գործողությունների
կամ անգործության մասով բողոքների քննարկումը և որոշումների ընդունումը,
է. Արցախի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով իրեն վերապահված գործերով հետաքննության ու նախաքննության
կատարումը,
ը. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության
օրենսգրքին համապատասխան վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ իրեն
վերապահված գործերով վարույթի իրականացումը,
թ. հարկային իրավախախտումների բացահայտման ուղղությամբ անհրաժեշտ
օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների իրականացումը` օրենքով սահմանված
կարգով,
ժ. հարկային հարցերին առնչվող միջազգային պայմանագրերով Արցախի
Հանրապետության պարտավորությունների կատարումը և իրավունքների իրացումը,
օտարերկրյա պետությունների հարկային ու այլ իրավասու մարմինների, միջազգային
կազմակերպությունների հետ հանդիպումների և քննարկումների կազմակերպումը,
համատեղ համաձայնագրերի, պայմանագրերի, հուշագրերի և այլ նախագծերի
պատրաստումը,
ժա. հարկային ծառայողների ուսուցումը և վերապատրաստումը,
ժբ. Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ գործառույթների իրականացումը.
15) քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում`
ա. կազմակերպում է նախարարության համակարգի աշխատողների պաշտպանությունը,
բ. ստեղծում է քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումներ,
գ. կազմակերպում է քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների
պլանավորումը և իրականացումը,
դ. կազմակերպում է համակարգի կազմակերպությունների կայուն գործունեությունը,
ե. իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
այլ լիազորություններ.
16) զորահավաքային նախապատրաստության և զորահավաքի ոլորտում`
մշակում է նախարարության համակարգի զորահավաքային պլանը և անցկացնում
միջոցառումներ` զորահավաքային պլանի կատարումն ապահովելու համար.
17) լիցենզավորման գործընթացի քաղաքականության մշակումը, լիցենզավորումը պարզ ընթացակարգով:
III. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
13. Նախարարությունը կառավարում է նախարարը, որին պաշտոնի նշանակում և
պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության Նախագահը: Նախարարն ունի
տեղակալներ, որոնց պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը: Նախարարն իր գործունեության ընթացքում
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առաջնորդվում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, օրենքներով,
սույն կանոնադրությամբ, այլ իրավական ակտերով և Արցախի Հանրապետության
միջազգային պայմանագրերով:
14. Նախարարն իրականացնում է նախարարությանը վերապահված խնդիրներն
ու գործառույթները և պատասխանատու է լիազորված բնագավառներում
քաղաքականության մշակման ու իրականացման, տիրող իրավիճակի և հեռանկարային
զարգացման ապահովման համար:
15. Նախարարը հաշվետու է Արցախի Հանրապետության Նախագահին:
16. Նախարարը`
1) նախարարությանը
վերապահված
լիազորությունների
սահմաններում
ընդունում է գերատեսչական իրավական ակտեր.
2) ղեկավարում է նախարարության ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է նախարարության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման
համար.
3) հանդիսանում է «Հարկային ծառայության մասին» Արցախի Հանրապետության
օրենքով և այլ օրենքներով նախատեսված վերադաս հարկային մարմնի ղեկավար.
4) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով
նախատեսված գործունեության բնագավառին, նպատակներին և խնդիրներին
համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում Արցախի Հանրապետության
Նախագահին և կառավարություն.
5)
իր
իրավասության
սահմաններում
արձակում
է
հրամաններ,
հանձնարարականներ և տալիս ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես գալիս
Արցախի Հանրապետության անունից, տալիս բյուջետային երաշխիքներ, պետական
թղթային պարտատոմսեր, մուրհակներ, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության
կամ նախարարության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.
6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և
դեպքերում պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարության աշխատողներին, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսանքի և
կարգապահական տույժի միջոցներ.
7) պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է իր խորհրդականներին,
մամուլի քարտուղարին, ռեֆերենտներին ու օգնականներին.
8) օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով շնորհում է Արցախի
Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանները, ինչպես
նաև իջեցնում է դասային աստիճանը և զրկում դասային աստիճանից, Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ
նախատեսված
դեպքերում
հարկային
ծառայողներին շնորհում է հատուկ և դասային կոչումներ, իջեցնում հատուկ և դասային
կոչումները կամ զրկում դրանցից.
9) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը և սույն կանոնադրությանը
համապատասխան սահմանում է նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային
ստորաբաժանումների իրավասությունների սահմանները.
10) սահմանում է աշխատանքի բաշխում իր տեղակալների միջև.
11) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ
նախատեսված իր լիազորությունների սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է
ճանաչում
նախարարության
աշխատակազմի
ղեկավարի,
նախարարության
աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարների, ինչպես նաև
նախարարության
ենթակայությանը
հանձնված
պետական
ոչ
առևտրային
կազմակերպությունների ղեկավարների՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրության
պահանջներին
հակասող
հրամանները,
հրահանգները,
հանձնարարագրերը,
կարգադրությունները և ցուցումները.
12) լսում և Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է
ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի գործունեության մասին տարեկան
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հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, քննում դրանց գործունեության
ստուգման արդյունքները, հաստատում նախարարության աշխատակազմի տարեկան
պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը և ֆինանսական
հաշվետվությունների արժանահավատության վերստուգման արդյունքները.
13) վերահսկողություն է իրականացնում նախարարության աշխատակազմին
ամրացված պետական սեփականության պահպանության նկատմամբ.
14) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության կանոնադրությունը և
աշխատակազմի կառուցվածքը.
15) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության համակարգի մեջ մտնող
պետական մարմինների ու կազմակերպությունների կանոնադրությունները և
կառուցվածքները.
16) հաստատում է նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումների,
այդ թվում՝ վերադաս հարկային մարմին համարվող կառուցվածքային ստորաբաժանումների, հարկային տեսչությունների գործառույթները, կառուցվածքը և հաստիքացուցակը.
17) Արցախի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության աշխատողների թիվը.
18) կարող է կազմավորել խորհրդակցական մարմիններ, աշխատանքային խմբեր,
հանձնաժողովներ.
19) Ազգային ժողովում պետական բյուջեի մասին օրենքի և պետական բյուջեի
կատարման մասին տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին Ազգային ժողովի
որոշման նախագծերի քննարկման ժամանակ Արցախի Հանրապետության Նախագահի
լիազորությամբ իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված գործառույթներ.
20) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և
ժամկետներում Ազգային ժողով տեղեկանք է ներկայացնում պետական բյուջեի
կատարման ընթացքի մասին.
21) տրամադրում է արձակուրդ նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին՝
Արցախի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությանը և դրանով սահմանված
կարգին համապատասխան.
22) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Արցախի
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով, սույն կանոնադրությամբ և այլ
իրավական ակտերով նախատեսված այլ լիազորություններ:
17. Նախարարի բացակայության դեպքում նրա հանձնարարությամբ՝ նախարարի
պարտականությունները կատարում է նախարարի տեղակալներից մեկը:
18. Նախարարի տեղակալը`
1) հարկային ծառայության գծով հանդիսանում է նաև վերադաս հարկային
մարմնի ղեկավարի տեղակալ.
2) համակարգում է նախարարության համակարգի աշխատանքները` նախարարությանը վերապահված քաղաքականության իրականացման` իրեն հանձնարարված
բնագավառում.
3) իր լիազորությունների սահմաններում համակարգում է նախարարության`
իրեն հանձնարարված բնագավառներում քաղաքականության ապահովման համար
անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումը նախարարության աշխատակազմի
կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով՝ տալով ցուցումներ
ու հանձնարարականներ.
4) նախարարության
նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան՝
իրականացնում է իրեն հանձնարարված բնագավառի՝ նախարարության համակարգի
մարմիններին որոշակի հանձնարարականների և առաջադրանքների սահմանում,
դրանց կատարման նկատմամբ վերահսկողություն.
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5) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է նախարարի մոտ
քննարկվելիք հարցերի նախնական քննարկումները.
6) համակարգում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարության
համակարգի մարմինների կողմից իրականացվող աշխատանքների մասնագիտական
ուսումնասիրությունները և աշխատանքների ընթացքի օպերատիվ վերլուծությունը.
7) իր լիազորությունների սահմաններում համագործակցում է պետական
կառավարման և այլ մարմինների, կազմակերպությունների ու հիմնարկների հետ.
8) իրեն հանձնարարված բնագավառներում համակարգում է համապատասխան
զարգացման ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքները.
9) պարբերաբար նախարարին է ներկայացնում տեղեկատվություն իրեն
հանձնարարված բնագավառներում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ.
10) ապահովում է իրեն հանձնարարված բնագավառներում նախարարի
հրամանների ու ցուցումների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը և
արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին.
11) նախարարին և աշխատակազմի ղեկավարին առաջարկություններ է
ներկայացնում նրանց իրավասությանը վերաբերող հարցերով.
12) նախարարի հանձնարարությամբ իրականացնում է այլ գործառույթներ:
19. Գլխավոր գանձապետն ի պաշտոնե հանդիսանում է նախարարի տեղակալ և
իրականացնում է «Գանձապետական համակարգի մասին» Արցախի Հանրապետության
օրենքով նախատեսված լիազորություններ:
20. Նախարարն ունի խորհրդականներ, մամուլի քարտուղար, օգնականներ և
ռեֆերենտներ, որոնց միջև սահմանում է պարտականությունների բաշխումը:
IV. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԸ
21. Նախարարության աշխատակազմի նպատակը և խնդիրը նախարարության
(այդ թվում` դրա կազմում գործող տեսչությունների)՝ Արցախի Հանրապետության
օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ վերապահված
լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացման, ինչպես նաև
քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նախարարության մասնակցության
ապահովումն է:
22. Նախարարության աշխատակազմն իրավաբանական անձի կարգավիճակ
չունեցող պետական կառավարչական հիմնարկ է, որը Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, որպես պետական կառավարչական հիմնարկ,
ենթակա է հաշվառման՝ իրավաբանական անձանց գրանցում իրականացնող մարմնի
կողմից: Նախարարության աշխատակազմը գործում է Արցախի Հանրապետության
քաղաքացիական օրենսգրքի, «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին»
Արցախի Հանրապետության օրենքի, այլ օրենքների ու իրավական ակտերի, Արցախի
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և սույն կանոնադրության հիման վրա:
23. Նախարարության աշխատակազմը, նախարարությանը վերապահված
իրավասության սահմաններում, Արցախի Հանրապետության անունից կարող է ձեռք
բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կնքել գործարքներ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր, պատասխանող կամ երրորդ անձ:
24. Նախարարության աշխատակազմն ունի Արցախի Հանրապետության
զինանշանի պատկերով և իր անվանմամբ՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով
կլոր կնիք, հարկ վճարողի հաշվառման համար, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և այլ
անհատականացման միջոցներ:
25. Նախարարության աշխատակազմն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ:
26. Նախարարության աշխատակազմը չի կարող իրականացնել ձեռնարկատիրական գործունեություն: Նախարարության աշխատակազմի կատարած գործառնությունների և մատուցված ծառայությունների համար կարող է գանձվել միայն պետական
տուրք՝ օրենքով սահմանված չափով և կարգով: Նախարարության լիազորությանը
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վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում վարկային և այլ հատուցելի
պայմանագրերի կնքումը չի համարվում նախարարության աշխատակազմի
ձեռնարկատիրական գործունեություն, եթե այդ գործառնություններից եկամուտներն
անմիջականորեն չեն օգտագործվում նախարարության աշխատակազմի պահպանման
կարիքների համար:
27. Նախարարության աշխատակազմն իր ֆինանսական գործառնություններն
իրականացնում է գանձապետական համակարգի միջոցով: Նախարարության աշխատակազմի պահպանման կարիքների, ինչպես նաև նախարարության լիազորությանը
վերապահված բյուջետային ծրագրերի շրջանակներում գնումները կատարվում են
«Գնումների մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքով նախատեսված կարգով:
28. Նախարարության աշխատակազմի պարտավորությունների համար պատասխանատվությունը կրում է Արցախի Հանրապետությունը:
29. Նախարարության աշխատակազմի անվանումն է՝
հայերեն`
Արցախի
Հանրապետության
ֆինանսների
նախարարության
աշխատակազմ,
ռուսերեն` Аппарат Министерства финансов Республики Арцах,
անգլերեն` Staff of the Ministry of Finance of the Artsakh Republic:
30. Նախարարության աշխատակազմի գտնվելու վայրն է՝ Արցախի Հանրապետություն, քաղաք Ստեփանակերտ, Փետրվարի 20 փողոց N1, կառավարության շենք:
V. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԸ
31. Նախարարության աշխատակազմի գույքն օրենքով սահմանված կարգով
ձևավորվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից՝ աշխատակազմի
տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը հանձնված (ամրացված), ինչպես նաև
բյուջետային ծախսային ծրագրերի շրջանակներում Արցախի Հանրապետության
անունից աշխատակազմի կնքած գործարքներով ձեռք բերված գույքից (ներառյալ
գույքային իրավունքները), որը հաշվառվում է նրա հաշվեկշռում: Արցախի
Հանրապետության կառավարության որոշմամբ նախարարության աշխատակազմին
կարող է վերապահվել նաև պետական բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի
տիրապետման իրավասություն:
32. Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած
ժամանակ հետ վերցնելու նախարարության աշխատակազմի գույքը:
33. Նախարարության աշխատակազմն իրավունք ունի օրենքով, այլ իրավական
ակտերով և նախարարության կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում և կարգով,
իր գործունեության նպատակներին ու գույքի նշանակությանը համապատասխան
օգտագործելու, տնօրինելու և տիրապետելու իր գույքը:
VI. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
34. Նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքում ներառվում են նրա
կառուցվածքային ստորաբաժանումները (վարչություններ, բաժիններ, հարկային
տեսչություններ) և առանձնացված ստորաբաժանումները (տեսչություններ):
35. Կառուցվածքային ստորաբաժանումները կարող են համարվել «Հարկային
ծառայության մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքով նախատեսված վերադաս
հարկային մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանումներ:
36. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումների
կանոնադրությունները, նախարարի ներկայացմամբ, հաստատում է Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը:
37. Նախարարության աշխատակազմի
առանձնացված
ստորաբաժանումն
օրենքով, իսկ առանձին դեպքերում նաև Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
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նախատեսված վերահսկողական գործառույթներ և պատասխանատվության միջոցներ
կիրառող մարմին է:
38. Նախարարության աշխատակազմի
առանձնացված
ստորաբաժանումն
իրականացնում է նաև նախարարության աշխատակազմի առանձին գործառույթները
կամ դրանց մի մասը և հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության անունից:
39. Առանձնացված ստորաբաժանումն իրավունք ունի Արցախի Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային ու անձնական ոչ գույքային
իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, դատարանում հանդես գալու որպես
հայցվոր, պատասխանող կամ երրորդ անձ:
40. Նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանումն ունի
Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և նախարարության աշխատակազմի ու իր` հայերեն անվանմամբ, նախարարության աշխատակազմի հարկ վճարողի
հաշվառման համարով կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և այլ անհատականացման
միջոցներ:
VII. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
41. Նախարարության աշխատակազմի
կառավարումն
իրականացնում
են
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը և նախարարը՝ օրենքով և սույն
կանոնադրությամբ իրենց վերապահված իրավասությունների սահմաններում:
42. Նախարարության աշխատակազմը ղեկավարում է նախարարության
աշխատակազմի ղեկավարը, որը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքով
սահմանված կարգով:
43. Արցախի Հանրապետության կառավարությունը`
1) վերակազմակերպում և դադարեցնում է նախարարության աշխատակազմի
գործունեությունը.
2) հաստատում է նախարարության կանոնադրությունը և դրանում կատարվող
փոփոխությունները.
3) որոշում է նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի կազմը և
չափը.
4) հաստատում է նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքը.
5) իրականացնում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և
օրենքներով իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:
44. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով, այլ իրավական
ակտերով, նախարարի կողմից ընդունած իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում
է նախարարության աշխատակազմի ընթացիկ գործունեությունը և կրում պատասխանատվություն օրենքների, այլ իրավական ակտերի, Արցախի Հանրապետության
կառավարության որոշումների և նախարարի հրամանների, սույն կանոնադրության
պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար:
45. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարն օրենքով սահմանված կարգով
գույքային պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով պետությանը պատճառված
գույքային վնասի համար: Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի լիազորությունների դադարեցումը չի կարող հիմք հանդիսանալ պատճառված նյութական վնասը
հատուցելու պարտականությունները չկատարելու համար:
46. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը պարտավոր է չկատարել
հիմնադրի, նախարարի՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող
որոշումները, կարգադրությունները, հրամանները և հրահանգները:
47. Նախարարության աշխատակազմի
ղեկավարի
բացակայության
կամ
պաշտոնեական պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում նրան
փոխարինում է նախարարության աշխատակիցներից մեկը՝ նախարարի հրամանով,
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քաղաքացիական ծառայության մասին Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով:
48. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարը`
1) առանց լիազորագրի` նախարարության իրավասության սահմաններում
հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության անունից և ներկայացնում նրա շահերը,
կնքում քաղաքացիաիրավական գործարքներ, նախարարության լիազորությունների
սահմաններում դատարանում հանդես է գալիս որպես հայցվոր, պատասխանող կամ
երրորդ անձ, տալիս լիազորագրեր դատարանում գործը վարելու և դատավարական այլ
գործողություններ իրականացնելու համար.
2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով հիմնադրի և սույն կանոնադրությամբ
սահմանված կարգով տնօրինում է աշխատակազմին ամրացված պետական գույքը, այդ
թվում` ֆինանսական միջոցները.
3) նախարարության իրավասության
սահմաններում
տալիս
է
Արցախի
Հանրապետության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև
վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.
4) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված իր լիազորությունների
սահմաններում պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարության
աշխատակազմի աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում խրախուսանքի և
կարգապահական տույժի միջոցներ.
5) ապահովում է աշխատակազմում Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը
և այլ իրավական ակտերին համապատասխան անձնակազմի հետ կապված
գործառույթների իրականացումը.
6) օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով շնորհում է Արցախի
Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանները, ինչպես
նաև իջեցնում է դասային աստիճանը և զրկում դասային աստիճանից.
7) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված իր
լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, տալիս պարտադիր
կատարման ցուցումներ.
8) նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, այդ թվում՝ ապահովում նախարարության աշխատակազմի
հաշվապահական
հաշվառում
վարելը,
ֆինանսական
հաշվետվություններ
կազմելը
և
ներկայացնելը,
նախարարի
հաստատմանն է ներկայացնում նախարարության աշխատակազմի տարեկան
պահպանման ծախսերի նախահաշիվը, դրա կատարողականը, տարեկան ֆինանսական
հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը, միջոցներ է ձեռնարկում
ստուգումներով հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների վերացման համար.
9) նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ նախարարության
աշխատակազմի գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ.
10) կազմակերպում է նախարարության առաջիկա տարվա բյուջետային ֆինանսավորման հայտի նախագծի նախապատրաստական աշխատանքները և ապահովում
բյուջետային միջոցների ծախսերի կատարումը.
11) կազմակերպում է նախարարությունում քննարկումների և խորհրդակցությունների անցկացումը.
12) վերահսկում է նախարարության աշխատակազմի կողմից սահմանված
ժամկետներում աշխատանքների կատարման ընթացքը.
13) նախարարի ստորագրությանն է ներկայացնում նախարարի հրամանները,
ինչպես նաև կարգադրությունները.
14) ապահովում է համագործակցությունը Արցախի Հանրապետության պետական
իշխանության մարմինների աշխատակազմերի հետ.
15) կազմակերպում է նախարարությունում գործավարության և տեխնիկական
սպասարկման աշխատանքները.
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16) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:
49. Նախարարության աշխատակազմի գլխավոր հաշվապահը ղեկավարում
է նախարարության աշխատակազմի ֆինանսահաշվային բաժինը, գործում է
նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի անմիջական ենթակայությամբ և
իրականացնում «Գանձապետական համակարգի մասին» Արցախի Հանրապետության
օրենքով վերապահված լիազորությունները:
50. Նախարարության աշխատակազմի գլխավոր հաշվապահը պատասխանատու
է հաշվապահական հաշվառումը վարելու, նախարարության աշխատակազմի
ֆինանսական, բյուջետային, հարկային, վիճակագրական, պարտադիր վճարների
հաշվետվությունները ժամանակին կազմելու համար:
VIII. ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
51. Նախարարության աշխատակազմը Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վարում է հաշվապահական հաշվառում և համապատասխան մարմիններին ներկայացնում ֆինանսական, հարկային, պարտադիր վճարների և
վիճակագրական հաշվետվություններ, հաշվարկներ, հայտարարագրեր:
52. Նախարարության աշխատակազմի գործունեության տարեկան ֆինանսական
հաշվետվությունների հավաստիությունը կարող է ենթարկվել վերստուգման (աուդիտի)`
Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:
IX. ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ
53. Նախարարության աշխատակազմի վերակազմակերպման և դրա գործունեության դադարման կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 12-ի N 49-Ն որոշման
Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
I. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ
1. Վարչություններ
Բյուջետային վարչություն
Կազմակերպական, հսկողական և եկամուտների հաշվառման վարչություն
Օպերատիվ հետախուզության վարչություն
Խոշոր հարկ վճարողների վարչություն
2. Բաժիններ
Սոցիալական ոլորտի ֆինանսավորման բաժին
Արտադրական ոլորտի և համայնքների ֆինանսավորման բաժին
Գործառնական բաժին
Պետական պարտքի և պետական բյուջեի նկատմամբ պարտավորությունների կառավարման բաժին
Բյուջետային գործընթացի մեթոդաբանության և ֆինանսական շուկայի զարգացման
բաժին
Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի մեթոդաբանության բաժին
Գնումների գործընթացի կարգավորման բաժին
Ֆինանսական դիտարկումների բաժին
Քննչական բաժին
Հարկային վարչարարության մեթոդաբանության և հարկ վճարողների իրազեկման
բաժին
Շահումյանի շրջանի հարկ վճարողների բաժին
Իրավաբանական բաժին
Հայցային աշխատանքների կազմակերպման բաժին
Ֆինանսահաշվային բաժին
Ընդհանուր բաժին
Կադրերի բաժին
Ցանցային կառավարման բաժին
Համակարգչային ծրագրերի մշակման և սպասարկման բաժին
Ասկերանի տեղական գանձապետական բաժին
Մարտակերտի տեղական գանձապետական բաժին
Մարտունու տեղական գանձապետական բաժին
Հադրութի տեղական գանձապետական բաժին
Շահումյանի տեղական գանձապետական բաժին
Շուշիի տեղական գանձապետական բաժին
Քաշաթաղի տեղական գանձապետական բաժին
3. Հարկային տեսչություններ (մարմիններ)
Արտաքին ապրանքաշրջանառության հաշվառման և հսկողության տեսչություն
Ստեփանակերտ քաղաքի հարկային տեսչություն
Ասկերանի շրջանի հարկային տեսչություն
Մարտակերտի շրջանի հարկային տեսչություն
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Մարտունու շրջանի հարկային տեսչություն
Հադրութի շրջանի հարկային տեսչություն
Շուշիի շրջանի հարկային տեսչություն
Քաշաթաղի շրջանի հարկային տեսչություն
II. ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ
Ֆինանսական վերահսկողության տեսչություն

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
16 հոկտեմբերի 2017թ.

N 57-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 24-Ի N 39 ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ
29-Ի N451 ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածի պահանջներով` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006
թվականի հունվարի 24-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղի և
գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամ հիմնադրելու մասին» N 39
որոշմամբ հաստատված.
1) Թիվ 1 հավելվածի 27-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«27. Խորհուրդը գլխավորում է խորհրդի նախագահը, որն ի պաշտոնե
Արցախի Հանրապետության պետական նախարարն է:».
2) Թիվ 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1
հավելվածի:
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007
թվականի հոկտեմբերի 29-ի ««Զարգացման արցախյան գործակալություն»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը Արցախի ներդրումային
հիմնադրամի վերակազմակերպելու և հիմնադրամի կանոնադրությունը
հաստատելու մասին» N451 որոշմամբ հաստատված.
1) Թիվ 1 հավելվածի 27-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«27. Խորհուրդը գլխավորում է խորհրդի նախագահը, որն ի պաշտոնե
Արցախի Հանրապետության պետական նախարարն է:».
2) Թիվ 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 2
հավելվածի:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 16-ի N 57-Ն որոշման
«Հավելված 2
ԼՂՀ կառավարության
«24» հունվարի 2006թ. թիվ 39 որոշման

ԿԱԶՄ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԻ
ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ
ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ

1. Արայիկ Վլադիմիրի Հարությունյան (Խորհրդի նախագահ)-Արցախի Հանրապետության պետական նախարար
2. Ժիրայր Մելսիկի Միրզոյան - Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար
3. Գրիգորի Իգորի Մարտիրոսյան - Արցախի Հանրապետության ֆինանսների
նախարար
4. Արայիկ Լյովայի Լազարյան - Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության պետ-աշխատակազմի
ղեկավարի առաջին տեղակալ
5. Արթուր Շահենի Պետրոսյան - Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնակատար:»:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի
հոկտեմբերի 16-ի N 57-Ն որոշման
«Հավելված 2
ԼՂՀ կառավարության
2007թ. հոկտեմբերի 29-ի թիվ 451 որոշման

ԿԱԶՄ
ԱՐՑԱԽԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ

1. Արայիկ Վլադիմիրի Հարությունյան (Խորհրդի նախագահ) - Արցախի Հանրապետության պետական նախարար
2. Գրիգորի Իգորի Մարտիրոսյան - Արցախի Հանրապետության ֆինանսների
նախարար
3. Սպարտակ Ապետնակի Թևոսյան - Արցախի Հանրապետության Նախագահի
խորհրդական-տնտեսագիտական վարչության պետ
4. Արայիկ Լյովայի Լազարյան - Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության պետ-աշխատակազմի
ղեկավարի առաջին տեղակալ
5. Արթուր Շահենի Պետրոսյան - Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնակատար:»:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
16 հոկտեմբերի 2017թ.

N 60-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 21-Ի N 338-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009
թվականի մայիսի 21-ի «Պատմական միջավայրի պահպանության պետական
ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու և
«Պատմական միջավայրի
պահպանության պետական ծառայություն»
պետական
ոչ
առևտրային
կազմակերպության
կանոնադրությունը
հաստատելու մասին» N 338-Ն որոշման 3-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությանը» բառերը փոխարինել
«Արցախի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և
զբոսաշրջության նախարարությանը» բառերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2017 թվականի
հոկտեմբերի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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