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N 20-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 599-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածով` Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի
սեպտեմբերի 18-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության
աշխատակազմի գեոդեզիայի և հողային պետական տեսչության կանոնադրությունը
հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2012
թվականի փետրվարի 8-ի N 54-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 599-Ն
որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1) որոշման վերնագրում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի գեոդեզիայի և հողային պետական տեսչության
կանոնադրությունը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 8-ի N 54-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և
արտադրական ենթակառուցվածքների աշխատակազմի գեոդեզիայի և հողային
պետական տեսչության կանոնադրությունը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 8-ի N 54-Ն որոշումն
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» բառերով.
2) որոշման 1-ին կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի գեոդեզիայի և հողային պետական տեսչության»
բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի գեոդեզիայի և հողային
պետական տեսչության» բառերով.
3) որոշմամբ հաստատված հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝
համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2017 թվականի
հոկտեմբերի 12-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի հունվարի 25-ի N 20-Ն որոշման
«Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2015 թվականի
սեպտեմբերի 18-ի N 599-Ն որոշման
Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳԵՈԴԵԶԻԱՅԻ
ԵՎ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն) աշխատակազմի գեոդեզիայի և
հողային պետական տեսչությունը (այսուհետ՝ տեսչություն) նախարարության
առանձնացված ստորաբաժանում է, որն օրենքով, իսկ առանձին դեպքերում՝ նաև Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում իրականացնում է
վերահսկողական գործառույթներ հողերի օգտագործման և պահպանման, գեոդեզիայի և
քարտեզագրության նկատմամբ, կիրառում պատասխանատվության միջոցներ` դրանց
խախտումների բացահայտման դեպքում:
2. Տեսչությունն ստեղծվում, վերակազմակերպվում է, և նրա գործունեությունը
դադարեցվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: Տեսչությունը
գործում է իր կանոնադրության համաձայն, որը, Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի
և
արտադրական
ենթակառուցվածքների
նախարարի
(այսուհետ՝
նախարար)
ներկայացմամբ, հաստատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:
3. Տեսչության լիազորությունները սահմանվում են սույն կանոնադրությամբ,
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության
միջազգային պայմանագրերով:
4. Տեսչությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությանը և այլ իրավական ակտերին համապատասխան:
5. Տեսչությունն օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում
իրավունք ունի Արցախի Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու
գույքային ու անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու պարտականություններ,
դատարանում հանդես գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող:
6. Տեսչությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և իր՝
հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ
միջոցներ:
II. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
7. Տեսչության նպատակները և խնդիրներն են՝
1) պետական և տեղական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական
աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը.
2) իր իրավասությունների սահմաններում հողօգտագործման բնագավառում
պետական տեսչական վերահսկողության իրականացումըֈ
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III. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
8. Տեսչությունը գեոդեզիայի և քարտեզագրության ոլորտում իր գործառույթների և
խնդիրների իրականացման նպատակով Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով` իր իրավասությունների սահմաններում իրականացնում է
վերահսկողություն գեոդեզիական և քարտեզագրական հետևյալ աշխատանքների
նկատմամբ՝
1) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու որակավորման
վկայական
ստացած
մասնագետների
կողմից
կատարված
գեոդեզիական,
աստղագեոդեզիական,
տիեզերագեոդեզիական,
ծանրաչափական,
տեղագրական,
կադաստրային, ինժեներագեոդեզիական, աերոհանութային և քարտեզագրական
աշխատանքների որակի ու նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների ապահովում.
2) Արցախի Հանրապետության տարածքի գեոդեզիական կետերի և վարչատարածքային միավորների սահմանանիշերի հաշվառման, պարբերաբար հետազոտման,
դրանց պահպանման և վերականգնման միջոցառումների ապահովում.
3) գեոդեզիական աշխատանքների չափաբանական ապահովում, սերտիֆիկացման
և ստանդարտների պահպանում.
4) Արցախի Հանրապետության պետական սահմանի սահմանազատման
(դելիմիտացիա) և սահմանագծման (դեմարկացիա) հետ կապված գեոդեզիական,
տեղագրական աշխատանքների իրականացում.
5) Արցախի Հանրապետության վարչատարածքային միավորների (շրջաններ,
համայնքներ) սահմանազատման, սահմանների նկարագրության և ամրացման հետ
կապված տեղագրագեոդեզիական աշխատանքների իրականացում.
6) քարտեզների և հատակագծերի վրա աշխարհագրական անվանումների ճիշտ
արտահայտում.
7) քարտեզների, ատլասների, հատակագծերի կազմման, հրատարակման,
բազմացման սահմանված կարգի պահպանում.
8) հրատարակվող ատլասների ու քարտեզների վրա հանրապետության
սահմանների և դրանց բովանդակության այլ տարրերի գրաֆիկ ուրվագծման, ինչպես նաև
բնակավայրերի և աշխարհագրական օբյեկտների անվանումներ և տառադարձություններ.
9) պետական և տեղական նշանակության (գերատեսչական) քարտեզագրագեոդեզիական ֆոնդերի պահպանում, նյութերի ու տվյալների բազմացում և օգտագործում,
տեղեկատվության տրամադրում.
10) պետական և տեղական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական
աշխատանքների իրականացում.
11) պետական մասշտաբային շարքի տեղագրական, կադաստրային և թեմատիկ
քարտեզագրական, գեոդեզիական պլանային և բարձունքային ցանցերի ստեղծման,
թարմացման աշխատանքների իրականացում.
12) գեոդեզիական տվյալներից, հատակագծերից և քարտեզներից, օդալուսանկարահանման և տիեզերալուսանկարահանման նկարներից օգտվելու ժամանակ նորմատիվային
փաստաթղթերի պահանջների պահպանում.
13) գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների իրականացման արդյունքում ստացվող տեղեկատվության, թվային, էլեկտրոնային և այլ ձևերով պահվող նյութերի
ու տվյալների հաշվառման, պահպանման, բազմացման և դրանց օգտագործման
սահմանված կարգի պահպանում.
14) գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքներով զբաղվող որակավորման
վկայական ստացած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ճյուղային ֆոնդերում,
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գեոդեզիական կետերի և աշխարհագրական օբյեկտների կոորդինատների, բարձրությունների հավաքագրման աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողություն.
15) հերթապահ կադաստրային քարտեզների վարման աշխատանքների
իրականացում.
16) գեոդեզիական կետերի պահպանման և վերականգնման նկատմամբ վերահսկողությունֈ
9. Տեսչությունն իրավունք ունի՝
1) գեոդեզիական և քարտեզագրական գործունեության սուբյեկտներից ստանալու
տեղեկատվություն` օրենքով նախատեսված գործառույթների իրականացման համար,
ինչպես նաև ծանոթանալու գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառին վերաբերող
անհրաժեշտ այլ փաստաթղթերի հետ.
2) պահանջելու գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների կազմակերպման ու կատարման վերաբերյալ նյութեր, ինչպես նաև այդ աշխատանքների արդյունքում
ստացված գեոդեզիական և քարտեզագրական նյութերի ու տվյալների կուտակման,
հաշվառման, պահպանման, օգտագործման և իրացման կարգի հայտնաբերված
խախտումների վերացման նպատակով տալու պարտադիր կատարման ցուցումներ,
ենթարկելու վարչական տույժերի, իրավասու պետական մարմիններին տրամադրելու
համապատասխան տեղեկատվություն.
3) դադարեցնելու պետական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական
աշխատանքների կատարումը, եթե դրանք իրականացվում են առանց համապատասխան
թույլտվության կամ նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների խախտմամբ, կազմելու
համապատասխան ակտեր` ներկայացնելով նախարարին, ներկայացնելու առաջարկություն տեղագրական քարտեզագրման և հողաշինարարական աշխատանքների
իրականացման որակավորման վկայականի գործողության դադարեցման կամ կասեցման
վերաբերյալ.
4) գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքներով զբաղվող պետական
կազմակերպություններին, որակավորված ֆիզիկական անձանց տալու աշխատանքների
կատարման կարգի և կիրառվող տեխնոլոգիայի, ինչպես նաև այդ աշխատանքների
արդյունքում ստացված տվյալների ու նյութերի հավաքման, հաշվառման, պահպանման,
բազմացման և օգտագործման, թերությունների վերացման վերաբերյալ անհրաժեշտ
ցուցումներֈ
10. Տեսչությունը (հողերի օգտագործման մասով) իր իրավասությունների
սահմաններում իրականացնում է վերահսկողություն`
1) հողային ֆոնդի նպատակային օգտագործման նկատմամբ.
2) հողային օրենսդրական պահանջների պահպանման նկատմամբ.
3) նոր հողերի յուրացման նկատմամբֈ
11. Տեսչությունն օրենքով սահմանված դեպքում ու կարգով պարտադիր կատարման
ցուցումներ է տալիս և նշանակում վարչական տույժեր, իրավասու մարմիններ է
ներկայացնում հաղորդումներ հողային օրենսդրության պահանջների կատարումը
խախտողներին օրենքով նախատեսված պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ:
IV. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
12. Տեսչությունը կառավարում և նրա գործունեությունը համակարգում է
նախարարը: Տեսչության անմիջական ղեկավարումն իրականացնում է տեսչության պետը,
որը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է «Քաղաքացիական ծառայության
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:
13. Տեսչության պետն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի
Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքներով,
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նախարարության կանոնադրությամբ և սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև այլ
իրավական ակտերով և Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով:
14. Տեսչության պետը պատասխանատու է հողերի օգտագործման և պահպանման,
գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառում վերահսկողական գործառույթների
իրականացման ու պատասխանատվության միջոցների կիրառման, ինչպես նաև դրանց՝
օրենքներին և այլ իրավական ակտերին համապատասխանության համար:
15. Տեսչության պետը հաշվետու է նախարարին:
16. Տեսչության պետը՝
1) ղեկավարում է տեսչության ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է
տեսչության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար.
2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված
գործունեության բնագավառի, նպատակների ու խնդիրների վերաբերյալ առաջարկություններ է ներկայացնում նախարարին կամ նրա համապատասխան տեղակալին.
3) իր իրավասության սահմաններում արձակում է կարգադրություններ և տալիս
ցուցումներ ու հանձնարարագրեր, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Արցախի
Հանրապետության և տեսչության անունից, ինչպես նաև տալիս է տեսչության անունից
հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.
4) իր իրավասության սահմաններում նախարարին ներկայացնում է առաջարկություններ տեսչության աշխատողների նկատմամբ խրախուսանքի կամ կարգապահական
տույժի միջոցների կիրառման վերաբերյալ.
5) նախարարին կամ նրա համապատասխան տեղակալին պարբերաբար
ներկայացնում է տեղեկատվություն տեսչության կողմից իրականացվող աշխատանքների
ընթացքի մասին.
6) ապահովում է նախարարի հրամանների և ցուցումների, հանձնարարականների
ու առաջադրանքների կատարումը և արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին
կամ նրա համապատասխան տեղակալին.
7) իր լիազորությունների սահմաններում համագործակցում է պետական
կառավարման, տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների հետ.
8) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ
նախատեսված այլ լիազորություններ:
17. Տեսչության պետի բացակայության դեպքում այդ պաշտոնն զբաղեցվում է տվյալ
պաշտոնի անձնագրով նախատեսված` փոխարինող քաղաքացիական ծառայողի կողմից`
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքով սահմանված կարգով:
V. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
18. Օրենքով, այլ իրավական ակտերով, նախարարության կանոնադրությամբ և
սույն կանոնադրությամբ տեսչությանը վերապահված լիազորությունների լիարժեք և
արդյունավետ իրականացումն, ինչպես նաև քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նրա մասնակցությունն ապահովում է աշխատակազմը:
19. Տեսչությունն իր լիազորություններն իրականացնում է տեսչության մասնագետների միջոցովֈ
20. Տեսչության մասնագետները քաղաքացիական ծառայողներ են:»:

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
25 հունվարի 2018թ.

N 21-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 620-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով
«Իրավական
ակտերի
մասին»
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
օրենքի
71-րդ
հոդվածով`
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի
սեպտեմբերի
25-ի
«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
էկոնոմիկայի
նախարարության
աշխատակազմի
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
էներգետիկայի պետական տեսչության, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
տրանսպորտային տեսչության, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շուկայի և
սպառողների շահերի պաշտպանության պետական տեսչության, հեռահաղորդակցության
հանրապետական գործակալության կանոնադրությունները հաստատելու, Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 14-ի N 457-Ն
որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 620-Ն որոշման
մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1) որոշման վերնագրում, 1-ին կետի 1-4-րդ ենթակետերում «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության» բառերը փոխարինել «Արցախի
Հանրապետության
էկոնոմիկայի
և
արտադրական
ենթակառուցվածքների
նախարարության» բառերով.
2) որոշման վերնագրում, 1-ին կետի 1-ին ենթակետում «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության էներգետիկայի պետական տեսչության» բառերը փոխարինել
«էներգետիկայի պետական տեսչության» բառերով.
3) որոշման վերնագրում, 1-ին կետի 3-րդ ենթակետում «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանության պետական
տեսչության» բառերը փոխարինել «շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանության
պետական տեսչության» բառերով.
4)
որոշման
նախաբանում
«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 14-ի N 457-Ն որոշմանը» բառերը փոխարինել
«Արցախի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 12-ի N 46-Ն
որոշմամբ հաստատված N1 հավելվածի 34-րդ կետին» բառերով.
5) որոշմամբ հաստատված NN 1,2,3,4 հավելվածները շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ՝ համաձայն NN 1,2,3,4 հավելվածների:
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2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2017 թվականի հոկտեմբերի 12-ից հետո
ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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Հավելված N 1
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի հունվարի 25-ի N 21-Ն որոշման
«Հավելված N 1
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2015 թվականի
սեպտեմբերի 25-ի N 620-Ն որոշման

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության (այսուհետ` նախարարություն) աշխատակազմի էներգետիկայի
պետական տեսչությունը (այսուհետ` տեսչություն) նախարարության աշխատակազմի
առանձնացված ստորաբաժանում է, որն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով իրականացնում է վերահսկողական գործառույթներ և կիրառում
պատասխանատվության միջոցներ էներգետիկայի բնագավառում և էներգասպառման
ոլորտում` հանդես գալով Արցախի Հանրապետության անունից:
2. Տեսչությունն ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա գործունեությունը
դադարեցվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: Տեսչությունը
գործում է իր կանոնադրությանը համաձայն, որը, Արցախի Հանրապետության
էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի (այսուհետ՝ նախարար)
ներկայացմամբ, հաստատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:
3. Տեսչության լիազորությունները սահմանվում են օրենքներով, Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, կարգադրություններով, Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումներով, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության
միջազգային պայմանագրերով:
4. Տեսչությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությանը համապատասխան:
5. Տեսչությունն օրենքներով կամ այլ իրավական ակտերով նախատեսված
դեպքերում իրավունք ունի Արցախի Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային ու անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, դատարանում հանդես գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող:
6. Տեսչությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և իր`
հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ ու այլ անհատականացման
միջոցներ:
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II. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
7. Տեսչության նպատակները և խնդիրներն են`
1) մարդկանց կյանքի, գույքի և շրջակա միջավայրի` տեխնիկական կանոնակարգերով և օրենսդրական այլ ակտերով սահմանված անվտանգության նորմերի պահպանման ապահովումը.
2) էներգետիկայի բնագավառի մեջ մտնող համակարգերի հուսալիության և անվտանգության ապահովումը:
III. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
8. Տեսչությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար` Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է հետևյալ
գործառույթները`
1) էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց և
սպառողների էներգատեղակայանքներում տեխնիկական ստուգումների կատարում, բայց
ոչ հաճախ, քան տարեկան մեկ անգամ`
ա. Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում 110 կիլովոլտ և բարձր լարման,
գազամատակարարման համակարգում գազի միջին և բարձր ճնշման էներգատեղակայանքներում, համակարգերի հուսալիության և անվտանգության չափանիշների
պահպանման նպատակով,
բ. մինչև 110 կիլովոլտ լարման էլեկտրաէներգետիկական, 5.8 մեգավատտից բարձր
դրվածքային հզորության ջերմամատակարարման և ցածր ճնշման գազի համակարգերում` էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց մոտ`
«Էներգետիկայի բնագավառում և էներգասպառման ոլորտում պետական տեխնիկական
վերահսկողության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի
2-րդ և 3-րդ մասերով սահմանված պահանջների, ինչպես նաև պատահարների տարեկան
վերլուծության արդյունքներով, էներգատեղակայանքների շահագործումն ու կառավարումն իրականացնող անձանց հետ համատեղ, մարդկանց կյանքի, գույքի և շրջակա
միջավայրի` տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված նորմերի կատարումն
ապահովելու նպատակով.
2) էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձանց և
սպառողների էներգատեղակայանքների տեխնիկական ստուգումների արդյունքներով,
տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների խախտումներ հայտնաբերելիս, ակտկարգադրագրերի կազմում, դրանցում նշված պահանջների կատարման վերահսկում և
օրենքով սահմանված պատասխանատվության միջոցների կիրառման մասին որոշման
ընդունում.
3) տեխնիկական ստուգումների հիման վրա, Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով տալիս է 6 կիլովոլտ և բարձր լարման էլեկտրաէներգետիկական, 5.8 մեգավատտից բարձր դրվածքային հզորության ջերմամատակարարման,
ինչպես նաև միջին ու բարձր ճնշման գազի համակարգերի նոր կառուցվող և
վերակառուցվող էներգատեղակայանքների գործարկման եզրակացություններ՝ թույլատրելով դրանց գործարկումը.
4) էներգատեղակայանքներում տեղի ունեցած պատահարների դեպքում, Արցախի
Հանրապետության կառավարության սահմանված կարգով դրանց մասնագիտական
քննության իրականացում` տեխնիկական կանոնակարգերի նորմերի խախտումները
բացահայտելու և համապատասխան եզրակացություն կազմելու նպատակով.
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5) էներգատեղակայանքներում տեխնիկական կանոնակարգերի նորմերի խախտումների վերաբերյալ վիճակագրության վարում և վերլուծության կատարում.
6) նոր տեխնիկական կանոնակարգեր ընդունելու կամ գործող տեխնիկական
կանոնակարգերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը.
7) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և նախարարության կանոնադրությամբ սահմանված այլ գործառույթների իրականացում:
IV. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
9. Տեսչությունը կառավարում է նախարարը: Տեսչության գործունեությունը
համակարգում է նախարարի համապատասխան տեղակալը (այսուհետ` տեղակալ):
Տեսչության անմիջական ղեկավարումն իրականացնում է տեսչության պետը, որը
պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է «Քաղաքացիական ծառայության
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի համաձայն: Տեսչության պետն իր
գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքներով, նախարարության կանոնադրությամբ և սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերով և Արցախի
Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով:
10. Տեսչության պետը պատասխանատու է էներգետիկայի բնագավառում և
էներգասպառման ոլորտում վերահսկողական գործառույթների իրականացման ու
պատասխանատվության միջոցների կիրառման, ինչպես նաև դրանց` օրենքներին և այլ
իրավական ակտերին համապատասխանության համար:
11. Տեսչության պետը հաշվետու է նախարարին և տեսչության գործունեությունը
համակարգող նախարարի տեղակալին, իսկ քաղաքացիական ծառայության մասին
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում`
նաև նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին:
12. Տեսչության պետը`
1) ղեկավարում է տեսչության ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է
տեսչության առջև դրված խնդիրների և գործառույթների իրականացման համար.
2) նախարարին (տեղակալին) ներկայացնում է առաջարկություններ օրենքով, այլ
իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված գործունեության
բնագավառի, նպատակների ու խնդիրների վերաբերյալ.
3) իր իրավասության սահմաններում արձակում է կարգադրություններ և տալիս
ցուցումներ ու հանձնարարագրեր, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Արցախի
Հանրապետության և տեսչության անունից, ինչպես նաև տալիս է տեսչության անունից
հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.
4) իր իրավասության սահմաններում նախարարության աշխատակազմի
ղեկավարին ներկայացնում է առաջարկություններ տեսչության աշխատողների նկատմամբ
խրախուսանքի կամ կարգապահական տույժի միջոցների կիրառման վերաբերյալ.
5) նախարարին կամ նրա տեղակալին պարբերաբար ներկայացնում է
տեղեկատվություն տեսչության կողմից իրականացվող աշխատանքների ընթացքի մասին.
6) ապահովում է նախարարի հրամանների և ցուցումների, ինչպես նաև նախարարի
տեղակալի ցուցումների, հանձնարարականների ու առաջադրանքների կատարումը և
արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին կամ նրա տեղակալին.
7) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված իր լիազորությունների
սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում տեսչության ենթակայությանը
հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների` Արցախի

- 13 -

Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները,
կարգադրությունները և ցուցումները.
8) առաջարկություններ է ներկայացնում նախարարին` աշխատողների թվի, ինչպես
նաև խորհրդակցական մարմիններ ստեղծելու մասին.
9) իր լիազորությունների սահմաններում համագործակցում է պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների հետ.
10) էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող լիցենզավորված
անձանց նկատմամբ կիրառված պատասխանատվության միջոցների մասին` դրանց
կիրառման օրվանից տասն օրվա ընթացքում տեղեկատվություն է ներկայացնում Արցախի
Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողով.
11) օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով իրավասու մարմիններ
ներկայացնում է հաղորդում էներգետիկայի բնագավառում և էներգասպառման ոլորտում
իրավախախտումներ թույլ տված անձանց` օրենքով սահմանված պատասխանատվության
ենթարկելու մասին.
12) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով, նախարարության
կանոնադրությամբ և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ լիազորություններ:
13. Տեսչության պետի բացակայության դեպքում այդ պաշտոնն զբաղեցվում է տվյալ
պաշտոնի անձնագրով նախատեսված` փոխարինող քաղաքացիական ծառայողի կողմից`
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքով սահմանված կարգով:
V. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
14. Օրենքով, այլ իրավական ակտերով, նախարարության կանոնադրությամբ և
սույն կանոնադրությամբ տեսչությանը վերապահված լիազորությունների լիարժեք ու
արդյունավետ իրականացումը, ինչպես նաև քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նրա մասնակցությունն ապահովում է նախարարության աշխատակազմը:
15. Իր խնդիրների և գործառույթների իրականացման ապահովման նպատակով
կարող են Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տեսչության
ենթակայությանը հանձնվել պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ:
16. Տեսչության վերակազմակերպման և նրա գործունեության դադարման կարգն ու
պայմանները սահմանվում են օրենքով և այլ իրավական ակտերով:»:

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

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի հունվարի 25-ի N 21-Ն որոշման
«Հավելված N 2
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2015 թվականի
սեպտեմբերի 25-ի N 620-Ն որոշման
Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության (այսուհետ` նախարարություն) աշխատակազմի Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության տրանսպորտային տեսչությունը (այսուհետ` տեսչություն)
նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանում է, որն Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ
սահմանված
կարգով
իրականացնում
է
վերահսկողական գործառույթներ և կիրառում պատասխանատվության միջոցներ
տրանսպորտի բնագավառում` հանդես գալով Արցախի Հանրապետության անունից:
2. Տեսչությունն ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա գործունեությունը
դադարեցվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: Տեսչությունը
գործում է իր կանոնադրությանը համաձայն, որը, Արցախի Հանրապետության
էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի (այսուհետ՝ նախարար)
ներկայացմամբ, հաստատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:
3. Տեսչության լիազորությունները սահմանվում են օրենքներով, Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, կարգադրություններով, Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումներով, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության
միջազգային պայմանագրերով:
4. Տեսչությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան:
5. Տեսչությունն օրենքներով կամ այլ իրավական ակտերով նախատեսված
դեպքերում իրավունք ունի Արցախի Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային ու անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, դատարանում հանդես գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող:
6. Տեսչությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և իր`
հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ ու այլ անհատականացման
միջոցներ:
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II. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
7. Տեսչության նպատակները և խնդիրներն են`
1) իր իրավասության սահմաններում տրանսպորտի բնագավառին վերաբերող
նորմատիվ ակտերի պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության
ապահովումը.
2) իր իրավասության սահմաններում տարածքային կառավարման մարմինների
հետ տրանսպորտի բնագավառում գործունեության համակարգումը.
3) իր իրավասության սահմաններում տրանսպորտի բնագավառին վերաբերող
տեղեկատվության համակարգումը, վերլուծությունը և կանխատեսումը.
4) իր իրավասության սահմաններում Արցախի Հանրապետության տարածքում
միջազգային փոխադրումների նկատմամբ վերահսկողության իրականացման միջոցով
Արցախի Հանրապետության կողմից կնքված միջազգային համաձայնագրերի պահանջների
կատարմանը նպաստելը:
III. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
8. Տեսչությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար` Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է հետևյալ
գործառույթները`
1) իր իրավասության սահմաններում տրանսպորտի բնագավառին վերաբերող նորմատիվ իրավական ակտերի կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացում.
2) Արցախի Հանրապետության և օտարերկրյա փոխադրողների կողմից միջազգային հաղորդակցությունում փոխադրումների իրականացմանը ներկայացվող պահանջների
կատարման նկատմամբ իր իրավասության սահմաններում վերահսկողության
իրականացում.
3) ավտոկայարանային ու երթակարգավարական ծառայությունների կողմից`
փոխադրողների և ուղևորների սպասարկմանը ներկայացվող պահանջների կատարման
նկատմամբ վերահսկողության իրականացում, սպասարկման ու ծառայությունների որակի
բարելավման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը.
4) Արցախի Հանրապետությունում գործող օրենսդության պահանջներին համապատասխան` ավտոտրանսպորտով կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող
կազմակերպությունների ընտրության մրցույթների կազմակերպմանը մասնակցությունը,
այդ իրավունքը շահած կազմակերպությունների կողմից ուղևորափոխադրումներին
ներկայացվող` Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների
կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացում.
5) իր իրավասության սահմաններում Արցախի Հանրապետության գործադիր
իշխանության մարմիններ` տրանսպորտային օրենսդրության պահանջները խախտող
սուբյեկտներին պատասխանատվության ենթարկելու, ինչպես նաև ճանապարհատրանսպորտային
պատահարների
կանխման,
վթարայնության
նվազեցման,
տրանսպորտի տեխնիկական շահագործման և բնապահպանական պահանջների
կատարման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը.
6) սահմանված կարգով լիցենզավորված տրանսպորտային գործունեություն
իրականացնողների կողմից լիցենզիայի պայմանների կատարման նկատմամբ իր
իրավասության սահմաններում վերահսկողության իրականացում.
7) ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտում տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, դրանց առաջացման պատճառների վերլուծություն,
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անհրաժեշտության դեպքում` համապատասխան պետական մարմինների հետ համատեղ
կանխարգելիչ միջոցառումների ձեռնարկում.
8) տրանսպորտի օբյեկտների և դրանց պաշտպանական գոտիների օգտագործման
սահմանափակումների և նորմերի, գերատեսչական նորմատիվ ակտերի պահանջների
կատարման նկատմամբ իր իրավասության սահմաններում հսկողության իրականացում.
9) տրանսպորտային օրենսդրության պահանջների խախտման համար` օրենքով
սահմանված կարգով վարչական տուգանքների կիրառում.
10) ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին
գովազդի մասին Արցախի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների կատարման,
գովազդ տեղադրելու համար վճարի հաշվարկման և վճարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացում.
11) ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական մեքենաների և մեխանիզմների,
ջրային, երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների կադաստրի վարում` Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան.
12)
ավտոմոբիլային
տրանսպորտի
շարժական
կազմի
տեխնիկական
շահագործման նկատմամբ վերահսկողության իրականացում.
13) ջրային, էլեկտրատրանսպորտային և երկաթուղային տրանսպորտի գործունեության նկատմամբ վերահսկողության իրականացում:
IV. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
9. Տեսչությունը կառավարում է նախարարը: Տեսչության գործունեությունը
համակարգում է նախարարի համապատասխան տեղակալը (այսուհետ` տեղակալ):
Տեսչության անմիջական ղեկավարումն իրականացնում է տեսչության պետը, որը
պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է «Քաղաքացիական ծառայության
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի համաձայն: Տեսչության պետն իր
գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներով, նախարարության
կանոնադրությամբ և սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերով և
Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով:
10. Տեսչության պետը պատասխանատու է նախարարության տրանսպորտի
բնագավառում վերահսկողական գործառույթների իրականացման և պատասխանատվության միջոցների կիրառման, ինչպես նաև դրանց` օրենքներին և այլ իրավական
ակտերին համապատասխանության համար:
11. Տեսչության պետը հաշվետու է նախարարին, տեղակալին, իսկ քաղաքացիական
ծառայության մասին Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված
դեպքերում` նաև նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին:
12. Տեսչության պետը`
1) ղեկավարում է տեսչության ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է
տեսչության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար.
2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված
գործունեության բնագավառի, նպատակների ու խնդիրների վերաբերյալ առաջարկություններ է ներկայացնում նախարարին կամ նրա տեղակալին.
3) իր իրավասության սահմաններում արձակում է կարգադրություններ և տալիս
ցուցումներ ու հանձնարարագրեր, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության և տեսչության անունից, ինչպես նաև տալիս է տեսչության անունից հանդես
գալու լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.
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4) իր իրավասության սահմաններում նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է առաջարկություններ տեսչության աշխատողների նկատմամբ
խրախուսանքի կամ կարգապահական տույժի միջոցների կիրառման վերաբերյալ.
5) նախարարին կամ նրա տեղակալին պարբերաբար ներկայացնում է
տեղեկատվություն տեսչության կողմից իրականացվող աշխատանքների ընթացքի մասին.
6) ապահովում է նախարարի հրամանների և ցուցումների, ինչպես նաև նախարարի
տեղակալի ցուցումների, հանձնարարականների ու առաջադրանքների կատարումը և
արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին կամ նրա տեղակալին.
7) սահմանում է աշխատանքի բաշխումն իր տեղակալի (տեղակալների) միջև.
8) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված իր լիազորությունների սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում տեսչության ենթակայությանը
հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների` Արցախի
Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները,
կարգադրությունները և ցուցումները.
9) առաջարկություններ է ներկայացնում նախարարին` աշխատողների թվի, ինչպես
նաև խորհրդակցական մարմիններ ստեղծելու մասին.
10) իր լիազորությունների սահմաններում համագործակցում է պետական
կառավարման, տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների հետ.
11) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ
նախատեսված այլ լիազորություններ:
13. Տեսչության պետի բացակայության դեպքում այդ պաշտոնն զբաղեցվում է տվյալ
պաշտոնի անձնագրով նախատեսված` փոխարինող քաղաքացիական ծառայողի կողմից`
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքով սահմանված կարգով:
V. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
14. Օրենքով, այլ իրավական ակտերով, նախարարության կանոնադրությամբ և
սույն կանոնադրությամբ տեսչությանը վերապահված լիազորությունների լիարժեք և
արդյունավետ իրականացումը, ինչպես նաև քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նրա մասնակցությունն ապահովում է նախարարության աշխատակազմը:
15. Իր առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման ապահովման
նպատակով կարող են Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
տեսչության ենթակայությանը հանձնվել պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ:
16. Տեսչության վերակազմակերպման և նրա գործունեության դադարեցման կարգն
ու պայմանները սահմանվում են օրենքով և այլ իրավական ակտերով:»:

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

Հավելված N 3
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի հունվարի 25-ի N 21-Ն որոշման
«Հավելված N 3
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2015 թվականի
սեպտեմբերի 25-ի N 620-Ն որոշման

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇՈՒԿԱՅԻ
ԵՎ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության (այսուհետ` նախարարություն) աշխատակազմի շուկայի և
սպառողների շահերի պաշտպանության պետական տեսչությունը (այսուհետ`
տեսչություն) նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանում է, որն
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է
վերահսկողական գործառույթներ և կիրառում պատասխանատվության միջոցներ
արտադրանքների, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների, բացառությամբ
հանրային սննդի կազմակերպություններում մատուցվող ծառայությունների) տեխնիկական կանոնակարգերով և ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված
պահանջների պահպանման, թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք մետաղներից
պատրաստված իրերի մասնագիտացված, այդ թվում` մանրածախ առուվաճառքի և
դրանցով գործարքների իրականացման, համապատասխանության գնահատման և
չափումների միասնականության ապահովման, սպառողների իրավունքների պաշտպանության բնագավառներում` հանդես գալով Արցախի Հանրապետության անունից:
2. Տեսչությունն ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա գործունեությունը
դադարեցվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: Տեսչությունը
գործում է իր կանոնադրությանը համաձայն, որը Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի (այսուհետ` նախարար)
ներկայացմամբ հաստատում է հիմնադիրը:
3. Տեսչության լիազորությունները սահմանվում են օրենքներով, Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, կարգադրություններով, Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումներով, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության
միջազգային պայմանագրերով:
4. Տեսչությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան:
5. Տեսչությունն օրենքներով կամ այլ իրավական ակտերով նախատեսված
դեպքերում իրավունք ունի Արցախի Հանրապետության անունից ձեռք բերելու և
իրականացնելու գույքային ու անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու պարտականություններ, դատարանում հանդես գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող:
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6. Տեսչությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և իր`
հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ ու այլ անհատականացման
միջոցներ:
II. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
7. Տեսչության նպատակները և խնդիրներն են`
1) ոչ պարենային արտադրանքների, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների` բացառությամբ հանրային սննդի կազմակերպություններում մատուցվող
ծառայությունների) անվտանգության ապահովումը.
2) սպառողների իրավունքների պաշտպանությունը.
3) տեխնիկական կանոնակարգերով և ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված պահանջների խախտումների կանխարգելումը և վերացումը.
4) պետական չափագիտական վերահսկողության ոլորտում չափագիտական
կանոնների և նորմերի խախտումների բացահայտումը և դրանց կանխարգելումը և
վերացումը, չափումների ոչ հավաստի արդյունքների բացասական հետևանքներից
սպառողների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը:
III. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
8. Տեսչությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար օրենքով
սահմանված կարգով և դեպքերում իրականացնում է հետևյալ գործառույթները`
1) ապրանքն արտադրելու, իրացնելու, պահելու, շահագործելու, փոխադրելու և
օգտահանելու, ինչպես նաև ծառայություններ, բացառությամբ հանրային սննդի
կազմակերպություններում մատուցվող ծառայությունների, մատուցելու, աշխատանքներ
կատարելու փուլերում տեխնիկական կանոնակարգերով և ստանդարտացման նորմատիվ
փաստաթղթերով սահմանված պահանջների պահպանման նկատմամբ պետական
վերահսկողության իրականացում.
2) պետական չափագիտական վերահսկողության ոլորտներում չափման միջոցների
արտադրության, տեղակայման, շահագործման, պահպանման և նորոգման, չափումների
կատարման մեթոդիկաների, էտալոնների և աշխատանքային չափման միջոցների վիճակի,
կիրառման և չափագիտական կանոնների ու նորմերի պահպանման, ինչպես նաև իրացվող
փաթեթավորված, չափածրարված ապրանքների նկատմամբ պետական չափագիտական
վերահսկողության իրականացում.
3) շուկայում իրականացվող ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների հիման
վրա ռիսկային ոչ պարենային արտադրանքների, ապրանքների (աշխատանքների,
ծառայությունների` բացառությամբ հանրային սննդի կազմակերպություններում
մատուցվող ծառայությունների) վերաբերյալ տվյալները տեղեկատվական բազայում
հավաքագրում, մշակում, ամփոփում, հանրության իրազեկում.
4) ոչ պարենային արտադրանքների, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) հետ կապված` մարդու կյանքի, առողջության, շրջակա միջավայրի վրա
վնասակար ազդեցության դիտարկումների (մոնիթորինգ), ուսումնասիրությունների և
ստուգումների իրականացնում.
5) սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում վերահսկողության
իրավասություններ ունեցող պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
մարմինների կողմից հայտնաբերված ռիսկային ոչ պարենային արտադրանքների, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների, բացառությամբ հանրային սննդի կազմակերպություններում մատուցվող ծառայությունների) վերաբերյալ տվյալների ստացում.
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6) Արցախի Հանրապետությունում արտադրվող, ներմուծվող և իրացվող ապրանքների մասին սպառողներին ոչ պատշաճ, ոչ ստույգ և թերի տեղեկատվության նկատմամբ
պետական վերահսկողության իրականացում.
7) ոչ պարենային արտադրանքների, ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների` բացառությամբ հանրային սննդի կազմակերպություններում մատուցվող
ծառայությունների) տեխնիկական կանոնակարգերով և ստանդարտացման նորմատիվ
փաստաթղթերով սահմանված պահանջների պահպանման, օրենսդրական չափագիտության, ինչպես նաև սպառողների իրավունքների պաշտպանության բնագավառներում,
խախտում թույլ տված տնտեսավարող սուբյեկտների նկատմամբ գլխավոր պետական
տեսուչի կողմից համապատասխան պատասխանատվության միջոցների, այդ թվում`
վարչական պատասխանատվության կիրառում.
8) թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի
մասնագիտացված, այդ թվում` մանրածախ առուվաճառքի տարածքներում թանկարժեք
մետաղներից պատրաստված իրերի հարգի և հարգադրոշմի համապատասխանության,
ինչպես նաև «Թանկարժեք մետաղների մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքով
սահմանված պահանջների ու պայմանների պահպանման նկատմամբ վերահսկողության
իրականացում.
9) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում տնտեսավարող սուբյեկտներից հաշվետվությունների, տեղեկությունների ընդունում և ամփոփում.
10) սպառողների անորոշ շրջանակի իրավունքների խախտումներին ուղղված
ուսումնասիրությունների իրականացում, տվյալների հավաքագրում, դրանց հիման վրա
կայացած վերլուծությունների արդյունքների հրապարակում և օրենսդրությամբ
վերապահված իրավասությունների շրջանակներում միջոցառումների իրականացում:
IV. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
9. Տեսչությունը կառավարում է նախարարը: Տեսչության գործունեությունը
համակարգում է նախարարի համապատասխան տեղակալը (այսուհետ` տեղակալ):
Տեսչության անմիջական ղեկավարումն իրականացնում է տեսչության պետը, որը
պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է «Քաղաքացիական ծառայության
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի համաձայն:
Տեսչության պետն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է Արցախի
Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքներով,
նախարարության կանոնադրությամբ և սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև այլ
իրավական ակտերով և Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով:
10. Տեսչության պետը պատասխանատու է շուկայում ոչ պարենային ապրանքների
(աշխատանքների, ծառայությունների, բացառությամբ հանրային սննդի կազմակերպություններում մատուցվող ծառայությունների) համապատասխանության հավաստման և
չափումների միասնականության ապահովման բնագավառներում վերահսկողական
գործառույթների իրականացման, սպառողների իրավունքների պաշտպանության,
տեսչության աշխատանքների կազմակերպման, ինչպես նաև դրանց` օրենքներին ու այլ
իրավական ակտերին համապատասխանության համար:
11. Տեսչության պետը հաշվետու է նախարարին, տեսչության գործունեությունը
համակարգող նախարարի համապատասխան տեղակալին (այսուհետ՝ տեղակալ), իսկ
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում` նաև նախարարության աշխատակազմի
ղեկավարին:
12. Տեսչության պետը`
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1) ղեկավարում է տեսչության ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու է
տեսչության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար.
2) օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված
գործունեության բնագավառի, նպատակների ու խնդիրների վերաբերյալ առաջարկություններ է ներկայացնում նախարարին կամ նրա տեղակալին.
3) արձակում է կարգադրություններ և տալիս ցուցումներ ու հանձնարարագրեր,
առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության, նախարարության և
տեսչության անունից, ինչպես նաև տալիս է տեսչության անունից հանդես գալու
լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.
4) իր իրավասության սահմաններում նախարարության աշխատակազմի
ղեկավարին ներկայացնում է առաջարկություններ տեսչության աշխատողների նկատմամբ
խրախուսանքի կամ կարգապահական տույժի միջոցների կիրառման վերաբերյալ.
5) նախարարին կամ նրա տեղակալին պարբերաբար ներկայացնում է
տեղեկատվություն տեսչության կողմից իրականացվող աշխատանքների ընթացքի մասին.
6) ապահովում է նախարարի, ինչպես նաև նախարարի տեղակալի ցուցումների,
հանձնարարականների ու առաջադրանքների կատարումն ու արդյունքների մասին
տեղեկացնում է նախարարին կամ նրա տեղակալին.
7) նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում տեսչության կողմից շուկայի
վերահսկողության ծրագրերը.
8) առաջարկություններ է ներկայացնում նախարարին` աշխատողների թվի, ինչպես
նաև խորհրդակցական մարմիններ ստեղծելու մասին.
9) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական կառավարման,
տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների, սպառողների պաշտպանության և այլ
հասարակական կազմակերպությունների հետ.
10) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ
նախատեսված այլ լիազորություններ:
13. Տեսչության պետի բացակայության կամ պաշտոնեական պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում հարցը կարգավորվում է «Քաղաքացիական
ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված
կարգով:
V. ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
14. Օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ տեսչությանը
վերապահված լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացումը, ինչպես նաև
քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նրա մասնակցությունն ապահովում է
նախարարության աշխատակազմը:
15. Իր առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման ապահովման
նպատակով կարող են Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
տեսչության ենթակայությանը հանձնվել պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ:
16. Տեսչության վերակազմակերպման և նրա գործունեության դադարեցման կարգն
ու պայմանները սահմանվում են օրենքով և այլ իրավական ակտերով:»:
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

Հավելված N 4
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի հունվարի 25-ի N 21-Ն որոշման
«Հավելված N 4
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2015 թվականի
սեպտեմբերի 25-ի N 620-Ն որոշման

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության (այսուհետ` նախարարություն) աշխատակազմի հեռահաղորդակցության հանրապետական գործակալությունը (այսուհետ` գործակալություն)
նախարարության աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանում է, որն Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ
նախատեսված
դեպքերում,
մատուցում է
ծառայություններ կապի, հեռահաղորդակցության բնագավառում:
2. Գործակալությունն ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա գործունեությունը
դադարեցվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության (այսուհետ` հիմնադիր)
որոշմամբ:
3. Գործակալությունը գործում է իր կանոնադրությանը համաձայն, որը Արցախի
Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի
(այսուհետ` նախարար) ներկայացմամբ հաստատում է հիմնադիրը:
4. Գործակալության լիազորությունները սահմանվում են օրենքներով, Արցախի
Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, կարգադրություններով, հիմնադրի
որոշումներով, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով:
5. Գործակալությունն օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով նախատեսված
դեպքերում իրավունք ունի Արցախի Հանրապետութան անունից ձեռք բերելու և իրականացնելու գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրելու պարտականություններ,
դատարանում հանդես գալու որպես հայցվոր կամ պատասխանող:
6. Գործակալությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և
իր` հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ
միջոցներ:
II. ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
7. Գործակալության նպատակները և խնդիրներն են`
1) ռադիոեթերի մոնիթորինգի և ազդանշանների տեխնիկական պարամետրերի
չափումների անցկացումը.
2) ռադիոէլեկտրոնային միջոցների և բարձր հաճախականության սարքավորումների տեղորոշումը.
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3) էլեկտրամագնիսական իրավիճակների չափումների հաշվարկների իրականացումը.
4) ռադիոէլեկտրոնային միջոցների և բարձր հաճախականության սարքավորումների տեխնիկական զննումների իրականացումը.
5) ռադիոէլեկտրոնային միջոցների և բարձր հաճախականության սարքավորումների փորձաքննության անցկացումը.
6) ռադիոէլեկտրոնային միջոցների և բարձր հաճախականությամբ սարքավորումների տեղադրման վայրերում շինարարական աշխատանքների տեխնիկական նորմերի
համապատասխանության ընդունումը.
7) եթերի խանգարման աղբյուրների հայտնաբերման և վերացման աշխատանքների
իրականացումը.
8) Արցախի Հանրապետության հաճախականությունների բաշխումների աղյուսակի
կազմումը և այն իրավասու մարմնին ներկայացնելը.
9) Արցախի Հանրապետության տարածքում հաճախականությունների տեխնիկական հսկողությունը.
10) Արցախի Հանրապետությանը հատկացված արբանյակային դիրքերի և կից
հատկացված ու պլանավորվող հաճախականային շերտերի և կապուղիների միջազգային
կոորդինացման և գրանցման աշխատանքների կատարումը.
11) միջազգային շտեմարանում նոր հաճախականային հատկացումների վերաբերյալ նյութերի մշակումը, պլանավորումը և համեմատականների անցկացումը` հետագա
միջազգային շտեմարանում գրանցման համար:
III. ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
8. Գործակալությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է
հետևյալ գործառույթները`
1) ռադիոէլեկտրոնային միջոցների և բարձր հաճախականության սարքավորումների բոլոր տեսակի չափումների ու փորձաքննության իրականացումը.
2) ռադիոեթերի մոնիթորինգի և ազդանշանների տեխնիկական պարամետրերի
չափումների իրականացումը.
3) եթերի խանգարման աղբյուրների հայտնաբերման և վերացման աշխատանքների
իրականացումը.
4) հատկացված հաճախականությունների պլանային չափումների իրականացումը.
5) կապի և ռադիոէլեկտրոնիկայի բնագավառում խորհրդատվական ծառայությունների մատուցումը:
IV. ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
9. Գործակալությունը կառավարում է նախարարը: Գործակալության գործունեությունը համակարգում է նախարարի համապատասխան տեղակալը (այսուհետ` տեղակալ):
Գործակալության անմիջական ղեկավարումն իրականացնում է գործակալության պետը,
որը պաշտոնի նշանակվում և պաշտոնից ազատվում է «Քաղաքացիական ծառայության
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:
10. Գործակալության պետն իր գործունեության ընթացքում առաջնորդվում է
Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության օրենքներով, նախարարության կանոնադրությամբ և սույն կանոնադրությամբ, ինչպես նաև այլ
իրավական ակտերով և Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով:
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11. Գործակալության պետը պատասխանատու է կապի և տեղեկատվայնացման
բնագավառներում մատուցվող ծառայությունների որակի, ինչպես նաև դրանց` Արցախի
Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի համապատասխանության
համար:
12. Գործակալության պետը հաշվետու է նախարարին, տեղակալին, իսկ
քաղաքացիական ծառայության մասին Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
նախատեսված դեպքերում` նաև նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին:
13. Գործակալության պետը`
1) ղեկավարում է գործակալության ընթացիկ գործունեությունը, պատասխանատու
է գործակալության առջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման համար.
2) առաջարկություններ է ներկայացնում օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն
կանոնադրությամբ նախատեսված գործունեության բնագավառի, նպատակների և
խնդիրների վերաբերյալ նախարարին կամ նրա տեղակալին.
3) իր իրավասության սահմաններում արձակում է կարգադրություններ և տալիս
ցուցումներ, առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Արցախի Հանրապետության և
գործակալության անունից, ինչպես նաև տալիս է գործակալության անունից հանդես գալու
լիազորագրեր, այդ թվում` նաև վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.
4) իր իրավասության սահմաններում նախարարության աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է առաջարկություններ` գործակալության աշխատողների նկատմամբ
խրախուսանքի կամ կարգապահական տույժի միջոցների կիրառման վերաբերյալ.
5) նախարարին կամ նրա տեղակալին պարբերաբար ներկայացնում է տեղեկատվություն` գործակալության կողմից իրականացվող աշխատանքների ընթացքի մասին.
6) ապահովում է նախարարի հրամանների և ցուցումների, ինչպես նաև նախարարի
տեղակալի ցուցումների, հանձնարարականների ու առաջադրանքների կատարումը և
արդյունքների մասին տեղեկացնում նախարարին կամ նրա տեղակալին.
7) սահմանում է աշխատանքի բաշխումն իր ենթակաների միջև.
8) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված իր լիազորությունների սահմաններում կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում գործակալության ենթակայությանը
հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարների` Արցախի
Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները,
կարգադրությունները և ցուցումները.
9) առաջարկություններ է ներկայացնում նախարարին` աշխատողների թվի, ինչպես
նաև խորհրդակցական մարմիններ ստեղծելու մասին.
10) իր լիազորության սահմաններում համագործակցում է պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման և այլ մարմինների հետ.
11) իրականացնում է օրենքով, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ
նախատեսված այլ լիազորություններ:
14. Գործակալության պետի բացակայության դեպքում այդ պաշտոնը զբաղեցնում է
տվյալ պաշտոնի անձնագրով նախատեսված` փոխարինող քաղաքացիական ծառայողը`
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքով սահմանված կարգով:
V. ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ
15. Օրենքով, այլ իրավական ակտերով, նախարարության և սույն կանոնադրությամբ գործակալությանը վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ
իրականացումը, ինչպես նաև քաղաքացիական իրավահարաբերություններին նրա
մասնակցությունն ապահովում է նախարարության աշխատակազմը:
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16. Իր խնդիրների ու գործառույթների իրականացման ապահովման նպատակով
կարող են Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գործակալության ենթակայությանը հանձնվել պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ:
17. Գործակալության վերակազմակերպման և նրա գործունեության դադարման
կարգն ու պայմանները սահմանվում են օրենքով և այլ իրավական ակտերով:»:

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

- 27 -

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
25 հունվարի 2018թ.

N 22-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 700 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը և Արցախի Հանրապետության
Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-107-Ն հրամանագիրը`
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Համապատասխանության հավաստման բնագավառում
սերտիֆիկացման մարմինների և փորձարկման լաբորատորիաների հավատարմագրման խորհրդի կազմը և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» N 700
որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ`
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
2018 թվականի հունվարի 25-ի N 22-Ն որոշման
«Հավելված 1
ԼՂՀ կառավարության 2007 թվականի
դեկտեմբերի 25-ի N 700 որոշման
ԿԱԶՄ
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՍՏՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ
ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ
1. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար (խորհրդի նախագահ)
2. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի տնտեսական զարգացման վարչության պետ
(խորհրդի նախագահի տեղակալ)
3. Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ
4. Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար
5. Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի տեղակալ
6. «Արցախի Գիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության
լաբորատորիայի վարիչ
7. «Տեխնիկական անվտանգության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն
8. «Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման կենտրոն» պետական
ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն
9. «Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության քիմիայի ամբիոնի դոցենտ
10. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանության
պետական տեսչության պետ
11. Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի տնտեսական զարգացման վարչության որակի
ենթակառուցվածքների բաժնի պետ (խորհրդի քարտուղար)
»:
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
25 հունվարի 2018թ.

N 23-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 2018
ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Երեխայի իրավունքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 33-34-րդ հոդվածներին համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաuտատել երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2018 թվականի
տարեկան ծրագիրը և ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ցանկը`
համաձայն N 1 և N 2 հավելվածների:
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
2018 թվականի հունվարի 25-ի N 23-Ն որոշման
ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
I. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2018 թվականի տարեկան ծրագիրը
(այսուհետ` ծրագիր) մշակվել է «Երեխայի իրավունքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 33-34-րդ հոդվածների պահանջներին համապատասխան:
II. ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Ծրագրի նպատակներն են`
1. Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում`
1) կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաների սոցիալական
պաշտպանության երաշխիքների ապահովումը, երեխաների խնամքի և պաշտպանության
հաստատությունների բարելավումը, նշված հաստատություններում խնամվող երեխաների
կյանքի որակի բարելավումը, նրանց ինտեգրումը հասարակությանը.
2) ընտանիքի և երեխաների հիմնահարցերի բնագավառում՝ ընտանիքի և
երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը` այդ թվում՝ մինչև 18 տարեկան
առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների խնամքի, դաստիարակության, ուսուցման
ֆիզիկական և մտավոր զարգացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը,
անհրաժեշտ պահանջմունքների բավարարումը և առանց ծնողական խնամքի մնացած
երեխաների թվին պատկանող անձանց բնակարանով ապահովումը և դրա կահավորումը:
2. Առողջապահության ոլորտում` երեխաների բժշկական օգնության որակյալ և
մատչելի
ծառայությունների
ապահովումը,
ինչպես
նաև
հիվանդությունների
կանխարգելման միջոցառումների իրականացումը` ուղղված մանկական մահացության և
հիվանդացության ցուցանիշների նվազեցմանը:
3. Կրթության ոլորտում` կրթության համակարգի պահպանումը և շարունակական
զարգացումը, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների
որակյալ հիմնական կրթության ապահովումը, հանրակրթական դպրոցներում ներառական կրթության հնարավորության ապահովումը, սովորողների հետաքրքրությունների և
նախասիրությունների բավարարումը:
4. Մշակույթի ոլորտում` երեխայի գեղագիտական և ստեղծագործական կարողությունների զարգացումը, գեղագիտական դաստիարակությունը, ինչպես նաև մշակութային
արժեքների ճանաչումն ապահովելը:
5. Անչափահասների արդարադատության ոլորտում` անչափահաս դատապարտյալների զբաղվածության ապահովումը:
Ծրագրի խնդիրներն են`
1. Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում` առանց ծնողական խնամքի մնացած,
ծնողական խնամքից զրկվելու վտանգի տակ գտնվող, ինչպես նաև աճի և զարգացման
համար անբարենպաստ և վտանգավոր կենսապայմաններում հայտնված երեխաների,
նրանց ընտանիքների հիմնախնդիրների վերհանումը, սոցիալ-մանկավարժական, սոցիալհոգեբանական գործնական աջակցության ցուցաբերումը, օրինական շահերի և իրավունքների պաշտպանությունը, երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող
հաստատություններում (այսուհետ՝ հաստատություններ) խնամվող երեխաների հոսքի
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կանխարգելումը, ընդհանուր առմամբ, հաստատություններում խնամվող երեխաների թվի
կրճատումը, չափահաս դարձած սաների հետագա կյանքի կազմակերպումը, սոցիալական
սպասարկման ծառայությունների որակի բարելավումը:
2. Առողջապահության ոլորտում` ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական
օգնության ապահովումը, հիվանդանոցային բժշկական օգնության ապահովումը,
վերականգնողական-առողջարանային բուժման ապահովումը:
3. Կրթության ոլորտում` նախադպրոցական կրթության ծառայությունների որակի
ու մատչելիության ապահովումը, ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների
ցանցի ընդլայնումը:
4. Մշակույթի ոլորտում` գեղարվեստական կրթության մատչելիության, գեղարվեստական կրթական հաստատությունների բնականոն գործունեության, արտադպրոցական
գեղարվեստական դաստիարակության շրջանակներում ուսուցման մատչելիության ապահովումը, մասնավորապես՝ սահմանափակ կարողություններ ունեցող, սոցիալապես անապահով, առանց ծնողական խնամքի մնացած և իրավախախտում կատարած անչափահաս
երեխաների մշակութային կրթության ապահովումը:
5. Անչափահասների արդարադատության ոլորտում` ինչպես անչափահասների
կողմից, այնպես էլ նրանց նկատմամբ կատարվող հանցագործությունների և այլ
իրավախախտումների կանխարգելման և բացահայտման ուղղությամբ տարվող
աշխատանքների իրականացումը:
III. ՆԵՐԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ
Կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների հիմնահարցերին ուղղված
քաղաքականությունը շարունակում է մնալ գերակա ուղղություն, և սոցիալական ոլորտի
բարեփոխումները հիմնականում ուղղված են նրանց իրավունքների և շահերի պաշտպանությանը, խնամքի և սոցիալական հոգածության ենթահամակարգի զարգացմանը և
երեխաներին տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների ապակենտրոնացմանը, ինչը
կնպաստի երեխաների համակողմանի զարգացմանը և լիարժեք կայացմանը:
2016 թվականի տվյալներով Արցախի Հանրապետությունում երեխաների թիվը
կազմել է 45 357:
2017 թվականի առաջին կիսամյակի արդյունքներով Արցախի Հանրապետությունում բազմազավակ նպաստառու ընտանիքների (երեք, չորս, հինգ և ավելի անչափահաս
երեխաներ ունեցող ընտանիքներ) թիվը կազմել է 1 682 (7 595 երեխա)՝ 2016 թվականի նույն
ժամանակահատվածի համեմատ ավելանալով 414 երեխայով:
Ըստ վիճակագրական տվյալների 2014, 2015 և 2016 թվականներին Արցախի Հանրապետությունում ծնված երեխաների թիվը համապատասխանաբար կազմել է 2 428, 2 582,
2 471: 2017 թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ Արցախի Հանրապետությունում ծնված
երեխաների թիվը կազմել է 1 758:
Օրենսդրական կարգավորմամբ բարելավվել է ծնունդների և մանկական
մահացության գրանցման գործընթացը:
Հատուկ ուշադրության կենտրոնում են պահվում ծնողազուրկ երեխաների՝
մասնավորապես, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված
զինծառայողների երեխաների սոցիալական պաշտպանվածության խնդիրները: 2017
թվականի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ միակողմանի ծնողազուրկ երեխաների թվաքանակը
կազմել է 1 076 երեխա (2016 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 105
երեխայով), այդ թվում՝ 136 զոհված զինծառայողների երեխաներ:
Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվում
է Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման
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նախարարության համակարգում գործող երեխաների խնամքի և պաշտպանության
գիշերօթիկ երկու հաստատություններում երեխաների խնամքի ապահովումը, որտեղ 2017
թվականի հոկտեմբերի 1-ի տվյալներով խնամվում են սոցիալապես անապահով, ինչպես
նաև առանց ծնողական խնամքի մնացած ընտանիքների 34 երեխաներ:
Շարունակվում է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին
պատկանող անձանց բնակարանների տրամադրման և դրանց կահավորման գործընթացը:
2011-2016 թվականներին 16 առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին
պատկանող անձանց հատկացվել են նոր բնակարաններ և իրականացվել այդ
բնակարանների կահավորումը` 2 500 000-ական ՀՀ դրամի սահմաններում:
2017 թվականի հոկտեմբերի 1-ի տվյալներով կենտրոնացված հաշվառման է
վերցված 34 առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա և բնակարանի կարիք ունեցող
առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող 13 անձ:
Առողջապահության ոլորտում` մոր և մանկան առողջության պահպանման
խնդիրները կարևորված են պետական մակարդակով և որպես գերակայություն՝
արտացոլված Արցախի Հանրապետության օրենսդրության մեջ, ռազմավարական և
ծրագրային մի շարք փաստաթղթերում:

Ծրագրի նպատակները և խնդիրները
Ծրագրի նպատակներն են` երեխաների բժշկական օգնության կազմակերպման
անհրաժեշտ ծավալների ու մատչելիության ապահովումը, ինչպես նաև հիվանդությունների կանխարգելման միջոցառումների իրականացումը` ուղղված մանկական մահացության և հիվանդացության ցուցանիշների նվազեցմանը:

Ծրագրի նպատակների հասանելիության ապահովմանն ուղղված խնդիրներն են.
1. Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության գծով`
1) երեխաների ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության կազմակերպումը լրիվ ծավալով: Այն իր մեջ ներառում է` տեղամասային մանկաբույժների կողմից
մինչև 18 տարեկան երեխաների զարգացման և առողջության հսկողությունն ու բժշկական
օգնության իրականացումը, այդ թվում`
ա. առողջ երեխայի հսկողությունը` աճի և զարգացման գնահատմամբ,
բ. հիվանդությունների կանխարգելման միջոցառումները` ներառյալ պատվաստումների իրականացումը, հիվանդությունների վաղ հայտնաբերումը և հիվանդ երեխայի
բժշկական օգնությունը,
գ. ծնողների հետ տարվող առողջապահական կրթման և քարոզչական աշխատանքների իրականացումը` երեխայի խնամքի, սնուցման և հիվանդությունների
կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակը բարձրացնելու նպատակով.
2) երեխաների նեղ մասնագիտական բժշկական օգնության իրականացումը և
լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների անցկացումը.
3) ամբուլատոր-պոլիկլինիկական օղակում, ըստ անհրաժեշտության, երեխաների
անհետաձգելի բժշկական օգնության ապահովումը.
4) բուժքույրերի կողմից մանկապարտեզներում և դպրոցներում երեխաների
բժշկական օգնության և սպասարկման ապահովումը` տարածքային սպասարկման
պոլիկլինիկայի ղեկավարության և պատասխանատվության ներքո.
5) 6-12 տարեկան երեխաների բերանի խոռոչի հիգիենայի ծրագրի իրականացումը և
ստոմատոլոգիական օգնության կազմակերպումը` համաձայն Արցախի Հանրապետության
առողջապահության նախարարության կողմից սահմանված կարգի և ծավալների.
6) 15 տարեկան աղջիկների վերարտադրողական առողջության հետազոտումը, ըստ
անհրաժեշտության՝ բժշկական օգնության կազմակերպումը.
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7) 14-15 տարեկան արական սեռի անձանց, նախազորակոչային տարիքի
պատանիների առողջական վիճակի գնահատումը և լրիվ ծավալով բժշկական օգնության
կազմակերպումը.
8) դիսպանսերային հսկողության և բուժման իրականացումը` պոլիկլինիկաների
համապատասխան մասնագիտական կաբինետների և մասնագիտացված բժշկական
հիվանդանոցների, կենտրոնների, միավորումների, դիսպանսերային ստորաբաժանումների կողմից.
9) արտահիվանդանոցային պայմաններում վերականգնողական բուժական ծառայությունների մատուցումը համապատասխան պայմաններ ունեցող վերականգնողական
կենտրոնում (ստորաբաժանումներում):
2. Հիվանդանոցային բժշկական օգնության գծով`
1) երեխաների հիվանդանոցային բժշկական օգնության իրականացումը` անկախ
հիվանդության ախտորոշումից.
2) սոցիալական կախվածության և հատուկ նշանակություն ունեցող առանձին
հիվանդություններով (հոգեկան խանգարումներ, դիաբետ, չարորակ նորագոյացություններ, սեռավարակներ, տուբերկուլյոզ, մարդու իմունային անբավարարության վիրուս,
ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ, ինֆեկցիոն հիվանդություններ
և այլն) տառապող երեխաների հիվանդանոցային բժշկական օգնության ապահովումը`
սոցիալական հատուկ նշանակություն ունեցող հիվանդությունների դեմ պայքարի
նպատակային ծրագրին համապատասխան.
3) մինչև 18 տարեկան երեխաների բժշկական օգնության ապահովումը հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություններում՝ լրիվ ծավալով.
4) երեխաների արտագնա հիվանդանոցային անհետաձգելի բժշկական օգնության
ծառայությունների կազմակերպումը:
3. Վերականգնողական բուժման գծով`
Մինչև 18 տարեկան երեխաների վերականգնողական բուժման ապահովումը
համապատասխան բժշկական կազմակերպություններում` Արցախի Հանրապետության
առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված ծավալներով:
Այս ոլորտի ազգային ռազմավարությունը պետք է ուղղվի ունեցած հաջողությունների պահպանմանը և հետագա ներդրումների ու զարգացումների ապահովմանը` որպես
երեխաների առողջության բարելավման գրավական:
2017 թվականին շարունակվում են իրականացվել երեխաների մահացության,
հիվանդացության և հաշմանդամության կանխարգելմանն ուղղված աշխատանքներ, որոնք
թույլ են տալիս դեռ վաղ հասակից ձեռնարկել միջոցառումներ երեխաների բուժման
ուղղությամբ և կանխարգելել դրանցով պայմանավորված հաշմանդամությունը:
2017 թվականի ընթացքում շարունակաբար իրականացվում են ծրագրեր`
երեխաների ստոմատոլոգիական խնդիրների առաջնային կանխարգելման, աղջիկների
վերարտադրողական առողջության գնահատման ու բուժման ուղղությամբ: Քրոնիկ
հիվանդ և հաշմանդամ երեխաների վերականգնողական բուժման շրջանակներում
հաշմանդամ երեխաները շարունակում են ստանալ վերականգնողական բուժում`
Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Քերոլայն Քոքսի
անվան վերականգնողական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում:
2017 թվականին, աուտիզմով և մանկական ուղեղային կաթվածով ախտորոշված
երեխաների համար, Արցախի Հանրապետությունում ստեղծվել է ցերեկային
վերականգնողական կենտրոն, որի նպատակն է բարելավել աուտիզմով և մանկական
ուղեղային կաթվածով ախտորոշված երեխաների կյանքի որակը:
4. Կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացման գծով`
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Իմունականխարգելման պետական ծրագիրը կարևորագույն դեր է խաղում
կառավարելի վարակիչ հիվանդություններով հիվանդացության մակարդակը վերահսկելու
գործում:
2016 թվականին բոլոր պատվաստումների ընդգրկվածությունը կազմում է 95 տոկոս
և բարձր, ինչը համապատասխանում է իմունիզացիայի պետական ծրագրում սահմանված
ցուցանիշներին: 2011-2016 թվականներին իմունականխարգելման պետական ծրագրի
շրջանակներում ներդրվել են նոր պատվաստումներ՝ ռոտավիրուսային և պնևմոկոկային
վարակների կանխարգելման նպատակով: 2017 թվականին ներդրվել են երկվալենտ
պոլիոմիելիտի բերանային և ինակտիվացված պոլիոմիելիտի ներարկման պատվաստանյութեր: Պատվաստումների պետական օրացույցի համաձայն 15-16 տարեկան արական
սեռի նախազորակոչիկների շրջանում իրականացվում են տուլարեմիայի, հեպատիտ Ա-ի,
մենինգակոկային, պնևմոկոկային, փայտացման, կարմրուկի, կարմրախտի, խոզուկի դեմ
կանխարգելիչ պատվաստումներ: Ի շնորհիվ իրականացված իմունականխարգելման
աշխատանքների Արցախի Հանրապետությունում չեն արձանագրվել կառավարելի
վարակիչ հիվանդություններ:
2016-2020 թվականներին իմունականխարգելման ծրագրի շրջանակներում
կներդրվեն մենինգակոկային և մարդու պապիլոմայի վիրուսի դեմ պատվաստանյութեր:
5. Մոր և մանկան առողջության պահպանման խնդիրները և նպատակները`
Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունն իրականացնում է վիճակագրական տվյալների մոնիթորինգ` տվյալների հավաքագրում և
վերլուծություն ամենօրյա ռեժիմով և ամփոփումներ` շաբաթական և ամսական
կտրվածքով: Մասնավորապես, բժշկական հաստատությունների մակարդակով հսկվել են
այնպիսի ցուցանիշներ, ինչպիսիք են ծնունդների և կեսարյան հատումների թիվը,
ծնունդների բաշխվածությունն ըստ կանանց բնակության և ծննդաբերության վայրի և այլն:
Ծննդօգնության
հետ
կապված
պետության
հոգածության
և
անվճար
ծառայությունների մասին իրենց իրավունքների վերաբերյալ բնակչության իրազեկության
բարձրացման արդյունքում էականորեն փոխվել է երիտասարդ ընտանիքների
վերարտադրողական վարքագիծը: Եթե նախկինում երիտասարդները հետաձգում էին
ցանկալի երեխայի, երբեմն նույնիսկ առաջնեկի ծնունդը` պատճառաբանելով ծննդատան
հետ կապված ծախսերը, ապա ներկայումս այդ հանգամանքը խոչընդոտ չէ հերթական
երեխայի ծնունդի համար: Սա հատկապես կարևորվում է սոցիալապես անապահով
ընտանիքների համատեքստում, որոնք գիտակցում են, որ պետությունը հոգում է իրենց
երեխաների ծննդյան հետ կապված ծախսերը և, որ այդ ծառայություններն իսկապես
անվճար են: Այս ամենի շնորհիվ Արցախի Հանրապետությունում զգալի բարձրացել է
նախածննդյան հսկողության վերցրված հղիների և ծնելիության ցուցանիշների աճի
միտումը:
2013 թվականից առայսօր Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից իրականացվում է «Վերարտադրողական առողջության աջակցում»
ծրագիրը, որը հնարավորություն է տալիս վաղ հայտնաբերել անպտուղ զույգերի մոտ
հիվանդությունները, կազմակերպել բուժումը և նպաստում է բնակչության ծնելիության
խթանմանը:
Հղիների հուզահոգեբանական աջակցության և ծննդաբերությանը ֆիզիկական
նախապատրաստման ռազմավարության իրականացումը ներառված է պետության կողմից
երաշխավորված արտահիվանդանոցային անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման
չափորոշիչում, որի շրջանակներում իրականացվում է հղիների ուսուցում և նախապատրաստում ծննդաբերությանը: Այդ ռազմավարության շրջանակներում վերապատրաստվել է
հղիներին ծառայություն մատուցող բուժանձնակազմը: Հիմնականում այդ աշխատանքները

- 35 -

կատարվում են կանանց կոնսուլտացիաներում, որտեղ գործում են «Ընտանիքի
պլանավորման կաբինետ» և «Ծննդաբերությանը նախապատրաստող դպրոց»:
Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում մայրական մահացության դեպքերին
և կատարվում են համապատասխան միջոցառումներ` մայրական մահացությունը
բացառելու նպատակով:
Մոր և մանկան առողջության ոլորտի ազգային ռազմավարությունը պետք է
ուղղված լինի ունեցած հաջողությունների պահպանմանը և հետագա զարգացումների ու
լրացուցիչ ներդրումների ապահովմանը` որպես մայրերի և երեխաների առողջության
բարելավման, հիվանդացության և մահացության իջեցման գրավական:
Վերոհիշյալ և բազմաթիվ այլ հարցերի լուծումները քայլ առ քայլ կտրվեն 2018
թվականի ընթացքում և կլինեն շարունակական:
Երեխայի իրավունքների հիմնական բաղկացուցիչներից է կրթությունը:
Արցախի Հանրապետությունում կրթությունը հանդիսանում է պետական
քաղաքականության հիմնական գերակայություններից մեկը: Կրթության ոլորտում
պետական քաղաքականության հիմնական նպատակը յուրաքանչյուր քաղաքացու՝ իր
հակումներին և ընդունակություններին համապատասխան, որակյալ կրթության ստացման
ապահովումն է՝ հասարակության և Արցախի Հանրապետության տնտեսության արդի
կարիքներին ու պահանջներին համապատասխան:

Ծրագրի նպատակներն ու խնդիրները
Ծրագրի
նպատակներն
են՝
բարելավել
նախադպրոցական
կրթության
ծառայությունների որակն ու մատչելիությունը՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով
նախադպրոցական կրթության մեջ սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների
ընդգրկման ավելացմանը, ընդլայնել դպրոցահասակ երեխաների՝ ներառյալ կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների, որակյալ հիմնական
կրթություն ստանալու հնարավորությունները՝ ստեղծելով ներառական կրթության
հնարավորություններ
հանրակրթական
դպրոցներում,
նպաստել
սովորողների
հետաքրքրությունների և նախասիրությունների բավարարմանը, գեղագիտական,
ֆիզիկական ու ստեղծագործական կարողությունների զարգացմանը:
Ծրագրի խնդիրն է՝ մեծացնել երեխաների ընդգրկվածությունը նախադպրոցական
ծառայություններում և ապահովել այդ ծառայությունների մատչելիությունը՝ հատկապես
սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար, ապահովել արտակարգ ընդունակություններ դրսևորած աշակերտների (խմբերի) մասնակցությունը միջազգային օլիմպիադաներին, ստուգատեսներին, մրցույթներին և այլ միջոցառումներին, ստեղծել նպաստավոր
պայմաններ շնորհալի երեխաների ստեղծագործական կարողությունների զարգացման
համար, ընդլայնել ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների ցանցը:
Արցախի Հանրապետությունում գործում է կրթական կայուն համակարգ՝ սկսած
նախադպրոցական օղակից մինչև բարձրագույն, հետբուհական մասնագիտական
կրթություն: Յուրաքանչյուր աստիճանում իրականացվում է պետական քաղաքականություն, որն ուղղված է նրան, որպեսզի կրթության համակարգն ունենա մեր երկրի
զարգացման համար անհրաժեշտ աստիճան:
Ձեռնարկվում են քայլեր կրթության նոր պահանջներին համապատասխան
դասավանդման գործընթացի բարելավման, ուսման որակի և արդյունավետության
բարձրացման ուղղությամբ՝ ուսուցիչների վերապատրաստման, մեթոդական վարպետության ապահովման ուղղությամբ: Ուսումնական գործընթացում լայն տեղ է տրվում
տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաներին: Բոլոր դպրոցներն ապահովված են
համակարգիչներով, իսկ խոշոր դպրոցներում կան նաև համակարգչային կաբինետներ,
իրականացվում են նոր տեխնոլոգիաների ներդրման ծրագրեր: Տեղեկատվական
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տեխնոլոգիաների գծով աշակերտները մասնակցում են մի շարք ծրագրերի՝ «Դիջիթեք»,
«Էկոտուր» մրցույթ ստուգատեսների:
Մի քանի մեծ դպրոցներում ստեղծված են «Արմաթ» ինժեներային լաբորոտորիաներ,
որոնց շնորհիվ երեխաները տիրապետում են ռոբոտաշինության հիմունքներին և նրանց
մոտ արմատավորվում է ճարտարագիտական մտածելակերպը:
2015 թվականի սեպտեմբերից Ստեփանակերտ քաղաքում գործում է «Թումո»
ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը, որտեղ ընդգրկված են Ստեփանակերտ քաղաքի
երեխաները: Այն իրենից ներկայացնում է նոր արտադասարանական ուսումնական
միջավայր, որտեղ երեխաներն ուսումնասիրում և իրենց ստեղծագործական առաջին
քայլերն են անում նոր տեխնոլոգիաների ոլորտում: Այստեղ ընդգրկված է 12-18 տարեկան
մոտ 1300 երեխա: Աշխատանքներ են տարվում նաև Արցախի Հանրապետության
շրջանների երեխաներին ընդգրկելու ուղղությամբ:
2014 թվականի սեպտեմբերից գործում է «dasaran.am» ծրագիրը, որի նպատակը
աշակերտների առաջադիմության, նրանց հաճախելիության, ուսուցիչների և ծնողների
կապի, ինչպես նաև դպրոցի կառավարման ավելի արդյունավետ ձևի կիրառումն է: Քայլեր
են արվում ինտերնետ հասանելիության ընդլայնման միջոցով ընդգրկել ավելի մեծ թվով
դպրոցներ:
2017 թվականի փետրվարի 18-ից մարտի 6-ն ընկած ժամանակահատվածում անց է
կացվել Արցախի Հանրապետության դպրոցականների 2016-2017 ուսումնական տարվա
առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլը՝ Հայաստանի Հանրապետության
դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի մարզային փուլի ժամանակացույցին
համապատասխան, Ստեփանակերտի Ա. Սախարովի անվան N 8 ավագ դպրոցում՝ 15
առարկաներից, յուրաքանչյուր առարկայի հատկացնելով առանձին օր: Հանրապետական
փուլին մասնակցել են 421 դպրոցականներ: Մրցանակային տեղեր գրաված 86 լավագույն
աշակերտներ մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետությունում կազմակերպված
եզրափակիչ փուլին: 40 աշակերտներ գրավել են մրցանակային տեղեր՝ այդ թվում
մրցանակային առաջին տեղ՝ տասը մասնակից, մրցանակային երկրորդ տեղ՝ յոթ
մասնակից, մրցանակային երրորդ տեղ՝ չորս մասնակից, իսկ 19 աշակերտներ արժանացել
են գովասանագրի:
Հինգ տարի անընդմեջ կազմակերպվում են առարկայական օլիմպիադաներ
նախնական զինվորական պատրաստությունից, որտեղ հաղթող ճանաչված աշակերտների
թիմը հինգ տարի հաղթող է ճանաչվում նաև Հայաստանի Հանրապետության
դպրոցականների օլիմպիադայում:
Հանրակրթության ոլորտում ընթացող բարեփոխումների ուղղություններից է նաև
կրթության
առանձնահատուկ
պայմանների
կարիք
ունեցող
երեխաների
մանկավարժահոգեբանական գնահատումը և դրա արդյունքներով ներառական կրթության
և տնային ուսուցման կազմակերպումը: 2013 թվականին այդ գործառույթն իրականացնում
է Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության
«Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության
կառուցվածքում ստեղծված կրթական կարիքի գնահատման բաժինը (ներկայումս՝
մանկավարժահոգեբանական գնահատման բաժին): Արցախի Հանրապետության
կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության ռազմավարությունն այս
բնագավառում ուղղված է հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում
երեխաների կրթության և խնամքի որակի բարելավմանը, ինչպես նաև մանկավարժների
վերապատրաստմանը:
Կրթական բարեփոխումների արդի փուլում առաջնահերթ խնդիր է դարձել
նախադպրոցական ցանցի ընդլայնումը, որի իրականացմանը մեծապես նպաստում է
Արցախի Հանրապետության իշխանությունների կողմից իրականացվող հետևողական
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քաղաքականությունը, ինչպես նաև Հայ Օգնության Միությունը և Ամերիկայի Հայ
Ավետարանչական ընկերակցությունը: Պետական և մարդասիրական միջոցների
ներդրմամբ այս տարի Շուշի, Քարվաճառ քաղաքներում և Ասկերանի շրջանի Նորագյուղ
համայնքում վերաբացվել են մանկապարտեզներ՝ նոր շենքերի կառուցման միջոցով: 2017
թվականի սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ Արցախի Հանրապետության տարածքում գործում է
55 մանկապարտեզ, որից 41-ը՝ պետական, չորս մանկապարտեզ գործում է Հայ
Ավետարանչական Ընկերակցության հովանու ներքո, ութը՝ Հայ Օգնության Միության և
երկու մանկական կենտրոններ: Ընդհանուր առմամբ նախադպրոցական ուսումնական
հաստատություններում ընդգրկված է 4 200 երեխա:
Առանձնակի կարևորվում է նախադպրոցական ավագ տարիքի երեխաներին՝
հինգից մինչև
վեց տարեկաններին, տարրական կրթությանն արդյունավետ
նախապատրաստելու հիմնախնդիրը, ինչը կապահովի երեխաների համար հավասար
մեկնարկային պայմաններ տարրական դպրոցում ուսումը շարունակելու համար: Ներկա
դրությամբ հանրակրթական դպրոցներին կից գործում են 65 նախադպրոցական խմբեր՝
1371 երեխաների ընդգրկմամբ:
Արտադպրոցական ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներում 2017 թվականին ընդգրկվել են ասմունքի տարբեր միջոցառումներ՝ Հովիկ Աբրահամյանի հովանու
ներքո ասմունքի մանկապատանեկան 10-րդ և «Ավան-Պլազա» ընկերության կողմից
կազմակերպած համահայկական վեցերորդ մրցույթ-փառատոները:
Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության ու
Արցախի Հանրապետության «Մայրություն» հասարակական կազմակերպության հետ
համատեղ Արցախի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների միջև կազմակերպվել
է «Արցախի պատանի ասպետ» մրցույթի հանրապետական փուլը:
Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ Ստեփանակերտի հանրակրթական դպրոցների նախադպրոցական խմբերի երեխաների մասնակցությամբ անց է կացվել տոնական համերգ և «Հայ ազգային պարի» փառատոն:
Արցախի Հանրապետության պատանի նկարիչները մասնակցել են Հայաստանի
Հանրապետությունում անցկացված մանկապատանեկան նկարչական մրցույթներին և
զբաղեցրել մրցանակային տեղեր:
Հունաստանի Հայ դատի հանձնախմբի նախաձեռնությամբ և Հունաստանի Սիրոս
կղզու քաղաքապետարանի ու Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության համագործակցությամբ Արցախի Հանրապետության 22 դպրոցականներ իրենց
հանգիստն անց են կացրել Անո-Սիրոս կղզում:
Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության կողմից կազմակերպված ամառային բակային
ճամբարներում (Ստեփանակերտի Ա.Ղուլյանի անվան N 2, Մարտունու N 1, Ասկերանի
շրջանի Այգեստանի և Խնապատի դպրոցներում) ընդգրկվել է 640 երեխա: Հայաստանի
Հանրապետության «Երկրապահ կամավորական միություն» հասարակական կազմակերպության կողմից կազմակերպված Սևանի լճի ափին գտնվող «Ծովինար» ճամբարում
հանգստացել են 12-16 տարեկան 1200 երեխա: 10-13 տարեկան սոցիալական տարբեր
խմբերում ընդգրկված, բազմազավակ ընտանիքների, արցախյան պատերազմի ժամանակ
զոհված զինծառայողների և հաշմանդամների ավելի քան 200 երեխա հանգստացել են
Ծաղկաձորի և Հանքավանի ճամբարներում, և բարձր առաջադիմությամբ սովորող 70
դպրոցական ընդգրկվել է Մարտակերտի շրջանի Ծմակահող գյուղում կազմակերպված
ճամբարում: «Հայկի սերունդ» հասարակական կազմակերպության կողմից Շուշի
քաղաքում կազմակերպված «Հայորդիներ» սկաուտական 7-րդ բանակումին ընդգրկվել են
12-18 տարեկան 680 դպրոցականներ: Ստեփանակերտի Հ. Բալասանյանի անվան N 5 և Ավ.
Իսահակյանի անվան N 10 դպրոցներում 400 երեխայի համար կազմակերպվել է ամառային
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հանգիստ: Հայ Ավետարանչական Ընկերակցության կողմից կազմակերպված Շուշիի
ճամբարում հանգստացել է 950 երեխա:
Ուսումնական հաստատություններում կազմակերպվել և անց են կացվել արիության
դասեր՝ նվիրված զինված ուժերի կազմավորման, մայիսյան եռատոնին, Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության անկախության, Գիտելիքի ու դպրության
օրերին և հուշ-ցերեկույթներ՝ նվիրված Արցախի հերոսների, գոյամարտի նվիրյալների և
տվյալ ուսումնական հաստատության զոհված շրջանավարտների ծննդյան օրերին:
Ճանաչողական այցով կազմակերպվել են էքսկուրսիաներ Հայաստանի Հանրապետության ռազմական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, փառքի
թանգարաններ և հիշարժան վայրեր՝ նպատակ ունենալով նախազորակոչային տարիքի
դպրոցականներին կողմնորոշել ռազմական մասնագիտությունների ընտրության գործում:
Նախազորակոչային տարիքի պատանիների համար կազմակերպվել է «Ասպետ»
ռազմամարզական ճամբար՝ չորս հերթափոխով, որտեղ իրենց հանգիստն են անցկացրել
11-րդ դասարանի թվով 415 տղաներ:
Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2017 թվականի տարեկան ծրագրով
նախատեսվել և իրականացվել են ինը մարզական և հինգ ռազմամարզական միջոցառումներ:
Արցախի Հանրապետության դպրոցականների 8-րդ սպարտակիադայի ծրագրով
կազմակերպվել և անց են կացվել հինգ մրցումներ, որոնցում հաղթող ճանաչված թիմերը
մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության դպրոցականների 26-րդ մարզական
խաղերի եզրափակիչ փուլերին և գրավել մրցանակային տեղեր:
Նախազորակոչային տարիքի դպրոցականների համար անց են կացվել «Ռազմականացված հնգամարտի», «Արծվիկ» ռազմամարզական խաղեր, «Ռազմականացված
կրոսավազք» և հրաձգություն ԱԿ-74-ից: Հանրակրթական դպրոցների 8-11-րդ դասարաններում իրականացվել է «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացի ուսուցում՝ սովորողները ձեռք
են բերել առողջ ապրելակերպի գիտելիքներ ու կյանքի հմտություններ:
Սպորտի ոլորտում նույնպես իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ:
2017 թվականին երեխաների համար անց է կացվել վեց մարզական միջոցառում,
որից պատանիների և աղջիկների տարիքային շախմատի Արցախի Հանրապետության
անհատական առաջնությունն անց է կացվել 2017 թվականի փետրվարի 22-27-ը շախմատի
հանրապետական մանկապատանեկան մարզադպրոցում` մասնակցությամբ 71 մարզիկների, որից 45-ը՝ տղա, 26-ը՝ աղջիկ:
2017 թվականի մայիսի 9-11-ը Մարտակերտ քաղաքի մարզահամալիրում, 121
ըմբիշների մասնակցությամբ անց է կացվել պատանիների միջև ազատ ոճի ըմբշամարտի
Արցախի Հանրապետության առաջնություն:
2017 թվականի մայիսի 18-ին անց է կացվել «Լավագույն մարզական նախադպրոցական հաստատություն» հանրապետական մրցույթը, որին մասնակցել է 70 երեխա՝ 35
աղջիկ, 35 տղա: 2017 թվականի մայիսի 23-25-ը Ստեփանակերտի N 6 հիմնական դպրոցի
մարզադահլիճում անց է կացվել ԽՍՀՄ կրկնակի հերոս Նելսոն Ստեփանյանի հիշատակին
նվիրված սամբոյի 8-րդ միջազգային մրցաշարը, որին մասնակցել է 96 մարզիկ:
2017 թվականի հուլիսի 7-9-ն անց է կացվել «Հայր և որդիներ Մուրադյանների»
հիշատակին նվիրված պատանիների ազատ ոճի ըմբշամարտի միջազգային մրցաշար,
որին մասնակցել է 143 ըմբիշ: 2017 թվականի հուլիսի 12-16-ը, 60 ֆուտբոլիստների մասնակցությամբ, անց է կացվել «Հուսո գավաթ» հանրապետական ֆուտբոլային փառատոնը:
Նշված բոլոր ուղղություններով աշխատանքները կշարունակվեն նաև 2018
թվականին:
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Մշակույթի ոլորտում՝ երեխայի իրավունքների բաղկացուցիչ մաս է կազմում նրա
գեղագիտական ու ստեղծագործական կարողությունների զարգացումը, գեղագիտական
դաստիարակությունը, ինչպես նաև մշակութային արժեքների ճանաչումը:
Ծրագրի նպատակներն ու խնդիրները
Ծրագրի նպատակներն են՝
1. երեխաների մշակութային մասնագիտական ուսուցմանը և գեղագիտական
դաստիարակությանը պետական աջակցության ցուցաբերումը.
2. երեխաների բազմաբովանդակ հանգստի, ժամանցի և մշակութային կյանքի
կազմակերպումը.
3. երեխաների ստեղծագործական ներուժի բացահայտումը և խթանումը.
4. արվեստի և մշակույթի ոլորտներում բազմակողմանի և մասնագիտական գիտելիքների ուսուցանումը.
5. արվեստի բնագավառում ստեղծագործող շնորհալի երեխաների ներգրավումը.
6. երեխաների աշխարհայացքի զարգացմանը, հայրենասիրական դաստիարակությանը, գեղագիտական ճաշակի ձևավորմանը և սոցիալապես անապահով խավի
երեխաներին ազգային արվեստին ու մշակութային ժառանգությանը հաղորդակցման
նպաստումը.
7. երիտասարդ սերնդի արվեստների և արհեստների ուսուցման ապահովումը:

Ծրագրի խնդիրներն են`
1. գեղարվեստական կրթության մատչելիության ապահովումը.
2. գեղարվեստական կրթական հաստատությունների բնականոն գործունեության
ապահովումը` ուսումնամեթոդական աշխատանքների իրականացմամբ.
3. ազգային և համաշխարհային մշակութային արժեքներին, ժողովրդական արվեստի լավագույն նմուշներին, դասական և ժամանակակից արվեստին հաղորդակցումը.
4. շնորհալի երեխաների ու երիտասարդների բացահայտումը, նրանց կրթության և
ստեղծագործական ունակությունների զարգացման ու ինքնադրսևորման համար պայմանների ապահովումը` մրցույթների, փառատոների, ցուցահանդեսների, համերգների, վարպետության դասերի և այլ միջոցառումների կազմակերպմամբ:

Ակնկալվող արդյունքը
1. հրավիրված մասնագետների կողմից մեթոդական աշխատանքների կազմակերպումը նպաստում է գեղարվեստական կրթական հաստատություններում ուսուցման
որակի բարձրացմանը, կրթական նոր մեթոդների ներդրմանը, փորձի փոխանակմանը,
վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպմանը, վարպետության դասերի միջոցով
ստեղծագործական կարողությունների զարգացմանը.
2. «Արցախի շնորհալի և տաղանդավոր երեխաների ստեղծագործական կարողությունների զարգացման միջոցառումներ» ծրագիրը միտված է առավել նպատակային
իրականացնել
շնորհալի
երեխաների
և
պատանիների
ստեղծագործական
կարողությունների զարգացմանն ու խթանմանը նպատակաուղղված ծրագրերը.
3. մշակութային ժառանգության պահպանման և մշակութային ինքնության վերարտադրության ծրագրի շրջանակներում 2014 թվականից անց է կացվում «Նաղաշ»
մշակութաժամանցային միջոցառումը, որի նպատակը մատաղ սերնդին հայկական
մանրանկարչությանը և դեկորատիվ արվեստին ծանոթացնելն է.
4. երիտասարդության շրջանում ազգային արժեքային կողմնորոշման ամրապնդում,
երիտասարդության ռազմահայրենասիրական, առողջ ապրելակերպի դաստիարակություն
ծրագիրը կիրականացվի իրազեկման և քարոզչական միջոցառումների, հանդիպումների,
սեմինար-խորհրդակցությունների և այլ միջոցներով:

Ներկա իրավիճակի համառոտ նկարագիրը
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Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2017 թվականի տարեկան ծրագրով
նախատեսված միջոցառումների շրջանակներում իրականացվել են Արցախի շնորհալի
երեխաների ստեղծագործական կարողությունների զարգացմանը, նրանց աշխարհայացքի,
գեղագիտական ճաշակի ձևավորմանը, բազմաբովանդակ հանգստի, ժամանցի և
մշակութային կյանքի կազմակերպմանը նպատակաուղղված աշխատանքներ:
1. Արցախի շնորհալի և տաղանդավոր երեխաների ստեղծագործական կարողությունների զարգացում: Շնորհաշատ երեխաների ստեղծագործական կարողությունների
զարգացման նպատակով տարվա ընթացքում Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովայի անվան
երաժշտական, Ստեփանակերտի պարարվեստի քոլեջների, Արցախի Հանրապետության
երաժշտական ու արվեստի դպրոցների աշակերտների համար Հայաստանի Հանրապետությունից հրավիրված մասնագետների կողմից կազմակերպվել են վարպետաց դասեր:
Շուշիի «Նարեկացի» արվեստի միությունում և «Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի
կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում կազմակերպվել են ազգագրական պարերի դասընթացներ, անցկացվել են նաև լրացուցիչ պարապմունքներ
Ստեփանակերտի Սայաթ-Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի և Արցախի Հանրապետության երաժշտական ու արվեստի դպրոցների «Ժողովրդական գործիքներ» բաժնի
սովորողների հետ:
2. պատանի ստեղծագործողների համար հանրապետական ու միջազգային մրցույթ-

ների, փառատոների կազմակերպում և մասնակցության ապահովում:
2017 թվականի մայիսի 13-14-ը Հայաստանի Հանրապետության «Իզաբել» շնորհալիների կենտրոնի նախաձեռնությամբ «Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոն»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում կազմակերպվել է «Շնորհալիներ 2017»
հանրապետական 12-րդ մրցույթ-փառատոնը, որին մասնակցել են 177 անհատ
կատարողներ և 24 խմբեր: Ապահովվել է առաջին տեղ զբաղեցրած մրցանակակիրների
մասնակցությունը Երևանում կայացած մրցույթի եզրափակիչ համերգին:
2017 թվականի ապրիլի 14-ին Ստեփանակերտի, Մարտակերտի և Մարտունու
արվեստի դպրոցներում կազմակերպվել է «Երգող Հայաստան» մանկապատանեկան
երգչախմբերի 9-րդ մրցույթի առաջին փուլը, որին մասնակցել է մանկապատանեկան չորս
երգչախումբ:
Հայաստանի Հանրապետության Գյումրի քաղաքում կայացած երաժիշտկատարողների «Վերածնունդ» միջազգային 9-րդ մրցույթին ապահովվել է Արցախի
շնորհաշատ 44 երեխաների մասնակցությունը:
2017 թվականի հունիսի 17-25-ը Երևանում կայացած Առնո Բաբաջանյանի անվան
պատանի և երիտասարդ դաշնակահարների 4-րդ միջազգային մրցույթ-փառատոնին
ապահովվել է երկու շնորհաշատ երեխաների մասնակցությունը:
Հայաստանի Հանրապետության Էջմիածին և Արցախի Հանրապետության Հադրութ
քաղաքների միջև կնքված համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում 2017
թվականի ապրիլի 25-29-ը Հայաստանի Հանրապետության Էջմիածին քաղաքում
կազմակերպվել է Հադրութի և Տողի արվեստի դպրոցների համերգը:
2017 թվականի ապրիլ-հունիս ամիսներին Ստեփանակերտի «Շառլ Ազնավուրի
անվան մշակույթի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում, մոտ 600
երեխայի մասնակցությամբ, կազմակերպվել է «Նաղաշ» մշակութաժամանցային ծրագիրը,
որի նպատակը երեխաների, պատանիների և երիտասարդների շրջանում արվեստի ու
արհեստների մասսայականացումն ու հետաքրքիր ժամանցի կազմակերպումն էր:
«Նաղաշ» մշակութաժամանցային ծրագիրը ներառել էր խեցեղենի, մանրանկարչական
պատկերների նկարազարդում, բացիկների, կիրառական իրերի պատրաստում,
վարպետաց դասընթացների և ցուցահանդես-վաճառքների կազմակերպում:
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2017 թվականի հուլիսի 21-23-ն Արցախի Հանրապետության մշակույթի,
երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարությունն Ասկերանի շրջանի
Պատարա գյուղի տուրիստական ճամբարի տարածքում կազմակերպել է «Ընտանեկան
ճամբար-2017» միջոցառումը, որի հիմնական նպատակն ու խնդիրներն էին ազատ
ժամանցի արդյունավետ կազմակերպումը, երեխայի իրավունքների պաշտպանության և
մշակութային ավանդական արժեքների քարոզչությունը, առողջ ապրելակերպի խթանումը,
ինչպես նաև ընտանիքների միասնականության, համերաշխության գաղափարի
ամրապնդումը: Միջոցառմանը մասնակցել է մինչև 15 տարեկան 40 երեխա:
2017 թվականի հուլիսի 25-ից օգոստոսի 3-ը կազմակերպվել է «Երիտասարդ
հաշմանդամների ճամբար Սևանա լճի ափին» միջոցառումը, որին Արցախի
Հանրապետությունից մասնակցել են 20 հաշմանդամ երեխաներ և երիտասարդներ: Արդեն
մի քանի տարի է, ինչ այս միջոցառումն իրականացվում է Արցախի Հանրապետության
առողջապահության նախարարության «Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական
կնտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության, «ԼՂՀ խուլերի միավորում» և
«Հայկական ճամբար» հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ:
Արցախի Հանրապետության հաշմանդամ երեխաները և երիտասարդները Սևանա
լճի ափին անց են կացրել տասն օր, մասնակցել մշակութային ծրագրերին, ծանոթացել
Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերից ժամանած երեխաների և
երիտասարդների հետ:
2017 թվականին իրականացվել է «Առողջ ապրելակերպ» ծրագիրը՝ երիտասարդության շրջանում առողջ սերնդի դաստիարակման քարոզչություն ու վնասակար
երևույթների (ծխախոտի օգտագործում, թմրանյութերի օգտագործում, անառողջ սնունդ,
հղիության արհեստական ընդհատում) դեմ պայքար: Ծրագիրն իրականացվել է Արցախի
Հանրապետության դպրոցների ավագ դասարանների աշակերտների և ուսանողների
համար:

Ռազմավարություն
1.Երաժշտական և արվեստի դպրոցներին պետական աջակցության ցուցաբերման
շարունակականության ապահովում:
2. Արվեստի տարբեր ոլորտներում նպատակային ծրագրերի իրականացում:
3. Միջազգային մրցույթներին, փառատոներին, ցուցահանդեսներին մասնակցության նպատակով պատանի շնորհալի ստեղծագործողներին պետական աջակցության
ցուցաբերման շարունակականության ապահովում:
4. Հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների ինտեգրման միջոցառումների իրականացում:

Անչափահասների արդարադատության ոլորտում
1. Ծրագրի նպատակն ու խնդիրները
Ծրագրի նպատակն է՝ երեխաների համար արդարադատության իրականացումը:
Ծրագրի խնդիրներն են՝ օրենքի հետ առնչվող երեխաների իրավունքների
պաշտպանության ընթացակարգերի բարելավումը, օրենսդրության փորձաքննությունը՝
երեխաների իրավունքների պաշտպանության և արդարադատության մատչելիության
տեսանկյունից, անչափահասների արդարադատության ոլորտում համալիր ծրագրերի
իրականացումը:

Ներկա վիճակի համառոտ նկարագիրը
Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2017 թվականի տարեկան ծրագրի
շրջանակներում Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակիցների կողմից Արցախի Հանրապետության մի շարք հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում կազմակերպվել և իրականացվել են հանդիպումներ՝
նվիրված Արցախի Հանրապետությունում ընթացող սահմանադրական բարեփոխում-
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ներին: Կարևորելով նման միջոցառումների իրականացումը, 2018 թվականին ևս նախատեսվում են հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում հանդիպումների
անցկացում՝ նվիրված Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ նախատեսված
երեխայի իրավունքներին, ծնողների իրավունքներին և պարտականություններին
վերաբերող նոր իրավակարգավորումներին ու դրանցից բխող «Երեխայի իրավունքների
մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում կատարվելիք փոփոխություններին:
IV. ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
2018 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ
2018 թվականի ընթացքում իրականացվելու են երեխայի իրավունքների
պաշտպանությանը, նրա կյանքի որակի բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ: Երեխայի
իրավունքների պաշտպանության ոլորտում ծրագրով նախատեսվող միջոցառումները
բխում են երեխայի իրավունքների և շահերի պաշտպանությունից` նրա խնամքի, բուժման
և դաստիարակության համար նպաստավոր պայմանների ստեղծման, ֆիզիկական և
մտավոր բնականոն զարգացման, հոգեբանական վերականգնման և արդյունավետ
սոցիալականացման նպատակով:

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

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի հունվարի 25 -ի N 23-Ն որոշման
ՑԱՆԿ
ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ
ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

Հ/Հ

Միջոցառման անվանումը

1.

Արցախի Հանրապետությունում որդեգրման
ենթակա երեխաների, երեխաներ որդեգրել
ցանկացող անձանց կենտրոնացված
հաշվառման իրականացում

2.

Արցախի Հանրապետությունում առանց
ծնողական խնամքի մնացած երեխաների
կենտրոնացված հաշվառման իրականացում

3.

Արցախի Հանրապետությունում առանց
ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին
բնակարան տրամադրելու կենտրոնացված
հաշվառման իրականացում

4.

Սոցիալապես անապահով ընտանիքների,
ինչպես նաև առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների տեղավորում գիշերօթիկ հաստատություններում և նրանց հետագա խնամքի
նկատմամբ հսկողության իրականացում

Պատասխանատու կատարողը

Կատարման
ժամկետը

Ֆինանսավորման
աղբյուրը

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն

Տարվա
ընթացքում

Ֆինանսավորում չի
պահանջվում

Տարվա
ընթացքում

Ֆինանսավորում չի
պահանջվում

Տարվա
ընթացքում

Ֆինանսավորում չի
պահանջվում

Տարվա
ընթացքում

Ֆինանսավորում չի
պահանջվում

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն, Արցախի Հանրապետության
շրջվարչակազմեր (Ստեփանակերտի
քաղաքապետարան)
Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն, Արցախի Հանրապետության
շրջվարչակազմեր (Ստեփանակերտի
քաղաքապետարան)
Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող
7-12 և 13-18 տարեկան երեխաներին անձնական մանր ծախսերի համար անհրաժեշտ
գումարով ապահովում, իսկ շրջանավարտներին` միանվագ գումարի տրամադրում
Պետական աջակցություն «Երեխաների խնամքի
և պաշտպանության N 1 և N 2 գիշերօթիկ հաստատություններ» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություններին
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված պետական նպաստների
տրամադրում
Արցախի Հանրապետությունում իրականացվող
ծնելիության և բազմազավակության խթանման
միջոցառումներով սահմանված երեխայի
ծննդյան կապակցությամբ միանվագ նպաստի
տրամադրում և նպատակային ժամկետային
ավանդի բացում
Սեպտեմբերի 1-ի` գիտելիքի և դպրության
օրվա կապակցությամբ, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված
(մահացած) զինծառայողների նպաստառու
երեխաներին միանվագ դրամական օգնության
տրամադրում` յուրաքանչյուր երեխային
30 000 ՀՀ դրամի չափով
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի
կողմից նպաստների տրամադրում Հայաստանի
և Արցախի զոհված ու 1-ին խմբի հաշմանդամ
ազատամարտիկների երեխաներին` 2 000 ՀՀ

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն

Տարվա
ընթացքում

Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն

Տարվա
ընթացքում

Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն

Տարվա
ընթացքում

Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն

Տարվա
ընթացքում

Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն

Սեպտեմբեր ամիս

Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն, «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ

Տարվա
ընթացքում

«Հայաստան»
համահայկական
հիմնադրամի
միջոցներ
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11.

12.

13.

14.

դրամի չափով
Հաշմանդամ երեխաներին Հայաստանի Հանրապետություն առողջարանային բուժման և
հանգստյան տների ուղեգրերի տրամադրում
Հաշմանդամ երեխաներին Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս առողջարանային բուժման ուղեգրերի տրամադրում
Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ նախատեսված երեխայի իրավունքներին
վերաբերող նոր իրավակարգավորումներին և
դրանցից բխող «Երեխայի իրավունքների մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
ընտանեկան օրենսգրքում կատարվելիք փոփոխություններին նվիրված հանդիպումների անցկացում Արցախի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում
Բնակչության առողջության առաջնային
պահպանման ծառայություններ. երեխաներին
անվճար և արտոնյալ պայմաններով դեղորայքի
տրամադրում, լաբորատոր-գործիքային
հետազոտություն երեխաներին (դպրոցներում,
մանկապարտեզներում և ստեղծագործական
կենտրոններում)

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն
Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն

Տարվա
ընթացքում
Տարվա
ընթացքում

Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե
Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե

Արցախի Հանրապետության
արդարադատության նախարարություն

Երրորդ
եռամսյակ

Ֆինանսավորում չի
պահանջվում

Արցախի Հանրապետության
առողջապահության նախարարություն

Տարվա
ընթացքում

Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե

15.

Կանանց առողջության պահպանման և
ծնելիության խթանման ծրագիր

Արցախի Հանրապետության
առողջապահության նախարարություն

Տարվա
ընթացքում

16.

Մինչև 18 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային բժշկական օգնության ծառայություններ.

Արցախի Հանրապետության
առողջապահության նախարարություն

Տարվա
ընթացքում
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Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե
Արցախի
Հանրապետության

17.

18.

19.

20.

ընդհանուր մանկաբուժական, նորածինների
ինտենսիվ թերապիա
Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ. նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնություն երեխաներին
Մանկաբարձա-գինեկոլոգիական բժշակական
օգնության ծառայություններ. մանկաբարձագինեկոլոգիական հսկողություն, լաբորատորգործիքային հետազոտություն
Պարաբժշկական ծառայություններ.
ստոմատոլոգիական բժշակական օգնության
ծառայություն, 6-12 տարեկան երեխաների
բերանի խոռոչի հիգիենա, ««Արևիկ» մանկական
բուժմիավորում» ՓԲԸ դեռահասների կաբինետ,
զորակոչի և նախազորակոչի լաբորատորգործիքային հետազոտություններ
Հիվանդանոցային ծառայություններ. բժշկական,
մոր և մանկան կենտրոնների ծառայություններ
(ստացիոնար), մանկաբարձա-գինեկոլոգիական
բժշկական օգնության ծառայություններ
(մանկաբարձական, ծննդալուծում կեսարյան
հատումով, հղիության ախտաբանություն)

պետական բյուջե
Արցախի Հանրապետության
առողջապահության նախարարություն

Տարվա
ընթացքում

Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե

Արցախի Հանրապետության
առողջապահության նախարարություն

Տարվա
ընթացքում

Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե

Արցախի Հանրապետության
առողջապահության նախարարություն

Տարվա
ընթացքում

Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե

Արցախի Հանրապետության
առողջապահության նախարարություն

Տարվա
ընթացքում

Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե

21.

Դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ

Արցախի Հանրապետության
առողջապահության նախարարություն

Տարվա
ընթացքում

22.

Հաշմանդամ երեխաների առողջության
վերականգնման ծառայություններ

Արցախի Հանրապետության
առողջապահության նախարարություն

Տարվա
ընթացքում

23.

Արցախի Հանրապետությունում երեխայի

Արցախի Հանրապետության ոստիկանություն,

Երկրորդ-
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Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե
Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե
Ֆինանսավորում չի

աշխատանքի իրավունքի ապահովում,
երեխայի աշխատանքի և տնտեսական
շահագործման կանխարգելում և վերացում

24.

«Անչափահասները գիշերային բնակավայրերում» օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառման
անցկացում՝ ուշադրության կենտրոնում պահելով ինտերնետ ակումբները, խաղասրահները,
ժամանցի վայրերը

25.

Ծնողազուրկ և թափառաշրջիկ երեխաների
հայտնաբերում և ներգրավում մշակութային,
սպորտային և դաստիարակչական ծրագրերում

26.

27.

28.
29.

Անչափահասների շրջանում հայրենասիրական
ոգին բարձրացնելու և ամրապնդելու
նպատակով տեսաֆիլմերի ցուցադրում
18 տարին չլրացած անձանց կողմից ծխախոտ,
ալկոհոլային խմիչքներ, թմրամիջոցներ և
հոգեմետ նյութեր, սարսափ կամ պոռնոգրաֆիա
բովանդակող գրականություն և տեսաերիզներ
վաճառելու, ինչպես նաև նրանց վաճառքի մեջ
ներգրավելու դեպքերի հայտնաբերում և
կանխարգելիչ միջոցառումների անցկացում
Դպրոցներում «Ծնողական ժամ անչափահասների գործերով տեսուչի մասնակցությամբ»
դասաժամերի կազմակերպում և անցկացում
Վեներական հիվանդությունների առաջացումը

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն
Արցախի Հանրապետության ոստիկանություն,
Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն, Արցախի Հանրապետության
տարածքային կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման մարմիններ
Արցախի Հանրապետության ոստիկանություն,
Արցախի Հանրապետության կրթության,
գիտության և սպորտի նախարարություն,
Արցախի Հանրապետության մշակույթի,
երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության
նախարարություն
Արցախի Հանրապետության ոստիկանություն,
Արցախի Հանրապետության կրթության,
գիտության և սպորտի նախարարություն
Արցախի Հանրապետության ոստիկանություն,
Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն, Արցախի Հանրապետության
տարածքային կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման մարմիններ
Արցախի Հանրապետության ոստիկանություն,
Արցախի Հանրապետության կրթության,
գիտության և սպորտի նախարարություն
Արցախի Հանրապետության ոստիկանություն,
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երրորդ
եռամսյակներ

պահանջվում

Տարվա
ընթացքում

Ֆինանսավորում չի
պահանջվում

Տարվա
ընթացքում

Ֆինանսավորում չի
պահանջվում

Տարվա
ընթացքում

Ֆինանսավորում չի
պահանջվում

Տարվա
ընթացքում

Ֆինանսավորում չի
պահանջվում

Տարվա
ընթացքում
Առաջին-

Ֆինանսավորում չի
պահանջվում
Ֆինանսավորում չի

30.

31.

32.

33.

34.
35.

կանխելու և սեռական դաստիարակության
Արցախի Հանրապետության առողջապահության
յուրահատկությունների վերաբերյալ պատկերանախարարություն
վոր տեղեկատվություն տրամադրելու համար,
համապատասխան գրականության օգտագործմամբ և Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության մասնագետների
ընգրկմամբ Արցախի Հանրապետության միջնակարգ և մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում պրոֆիլակտիկ դասախոսությունների կազմակերպում և իրականացում
Սոցիալապես ավելի խոցելի խավի և անբարեԱրցախի Հանրապետության ոստիկանություն,
հաջող ընտանիքներում ապրող երեխաների
Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր
վերլուծության ենթարկում և հաշվառում՝
(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան),
համապատասխան ծրագրերի մշակում
Հասարակական կազմակերպություններ
Ավագ դպրոցների աշակերտների հետ պետակաԱրցախի Հանրապետության ոստիկանություն,
նության կերտման վերաբերյալ խաղմրցույթների,
Արցախի Հանրապետության կրթության,
ելույթների, միջոցառումների կազմակերպում և
գիտության և սպորտի նախարարություն
իրականացում
Ազատազրկման հետ չկապված պատիժներով
Արցախի Հանրապետության ոստիկանություն,
դատապարտված անչափահասներին աջակցում,
Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
հնարավորինս աշխատանքի տեղավորում և
սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման
ներգրավում հանրօգուտ աշխատանքներին
նախարարություն
Արցախի Հանրապետության մշակույթի,
«Նաղաշ» մշակութաժամանցային ծրագիր
երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության
նախարարություն
Արցախի Հանրապետության մշակույթի,
Ընտանեկան ճամբար
երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության
նախարարություն
Մասնակցություն երաժիշտ-կատարողների
Արցախի Հանրապետության մշակույթի,
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երկրորդ
եռամսյակներ

պահանջվում

Տարվա
ընթացքում

Ֆինանսավորում չի
պահանջվում

Տարվա
ընթացքում

Ֆինանսավորում չի
պահանջվում

Տարվա
ընթացքում

Ֆինանսավորում չի
պահանջվում

Ապրիլհունիս
ամիսներ
Հունիսօգոստոս
ամիսներ
Ապրիլ

Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե
Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե
Արցախի

«Վերածնունդ» միջազգային 10-րդ մրցույթին

36.

Մասնակցություն «Երգող Հայաստան» մանկապատանեկան երգչախմբերի 10-րդ մրցույթին

37.

Ռազմամարզական միջոցառումներ

38.

«Ասպետ» ռազմամարզական ճամբար

39.

«Հունաստան» առողջարարական ճամբար

40.

Դպրոցականների ամառային հանգստի
կազմակերպում Հայաստանի Հանրապետությունում

41.

Դպրոցականների ամառային հանգստի
կազմակերպում Ստեփանակերտ քաղաքի
Հ. Բալասանյանի անվան N 5 և Ավ. Իսահակյանի անվան N 10 դպրոցներում

42.

Դպրոցականների ամառային հանգստի
կազմակերպում Մարտակերտի շրջանի
Ծմակահող գյուղական համայնքի ճամբարում

երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության
նախարարություն
Արցախի Հանրապետության մշակույթի,
երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության
նախարարություն
Արցախի Հանրապետության կրթության,
գիտության և սպորտի նախարարություն,
Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր
(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան)
Արցախի Հանրապետության կրթության,
գիտության և սպորտի նախարարություն,
Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր
(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան)
Արցախի Հանրապետության կրթության,
գիտության և սպորտի նախարարություն,
Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր
(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան)
Արցախի Հանրապետության կրթության,
գիտության և սպորտի նախարարություն,
Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր
(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան)

ամիս
Ապրիլ
ամիս

Հանրապետության
պետական բյուջե
Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե

Տարվա
ընթացքում

Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե

Հուլիսօգոստոս
ամիսներ

Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե

Հուլիսօգոստոս
ամիսներ

Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե

Հուլիսօգոստոս
ամիսներ

Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե

Արցախի Հանրապետության կրթության,
գիտության և սպորտի նախարարություն,
Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

Հուլիսօգոստոս
ամիսներ

Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե

Արցախի Հանրապետության կրթության,
գիտության և սպորտի նախարարություն,
Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր
(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան)

Հուլիսօգոստոս
ամիսներ

Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե
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43.

Պատանիների միջև ազատ ոճի ըմբշամարտի
Արցախի Հանրապետության առաջնություն

Արցախի Հանրապետության կրթության,
գիտության և սպորտի նախարարություն

Առաջին
եռամսյակ

44.

«Հուսո գավաթ» հանրապետական ֆուտբոլի
փառատոն

Արցախի Հանրապետության կրթության,
գիտության և սպորտի նախարարություն

Երրորդ
եռամսյակ

45.

Պատանիների և աղջիկների միջև տարիքային
շախմատի Արցախի Հանրապետության
առաջնություն

Արցախի Հանրապետության կրթության,
գիտության և սպորտի նախարարություն

Առաջին
եռամսյակ

46.

Առարկայական օլիմպիադա, «Կենգուրու»,
«Մեղու», «Ռուսական արջուկ» խաղ-մրցույթներ

Արցախի Հանրապետության կրթության,
գիտության և սպորտի նախարարություն,
Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր
(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան)

Տարվա
ընթացքում

Արցախի Հանրապետության կրթության,
գիտության և սպորտի նախարարություն

Չորրորդ
եռամսյակ

Արցախի Հանրապետության կրթության,
գիտության և սպորտի նախարարություն

Տարվա
ընթացքում

47.

48.

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի
մրցանակի համար «Լավագույն նախադպրոցական հիմնարկ» մրցույթի անցկացում
Արցախի Հանրապետության հանրակրթական
դպրոցների 8-12-րդ դասարանների աշակերտների «Սպարտակիադա» (վոլեյբոլ, բասկետբոլ,
սեղանի թենիս, հնգամարտ)

49.

«Վերջին զանգի» միջոցառումների
կազմակերպում

Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր
(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան)

Մայիս
ամիս

50.

Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումների կազմակերպում

Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր
(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան)

Հունիս
ամիս
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Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե
Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե
Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե
Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե
Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե
Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե
Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե,
Ստեփանակերտի
համայնքային բյուջե
Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե,
Ստեփանակերտի

51.

«Արծվիկ» ռազմամարզական խաղերի
շրջանային (քաղաքային) մրցույթների
կազմակերպում

Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմեր
(Ստեփանակերտի քաղաքապետարան)

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

Տարվա
ընթացքում

համայնքային բյուջե
Արցախի
Հանրապետության
պետական բյուջե

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
25 հունվարի 2018թ.

N 24-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007
ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 467 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 16-Ի N 617 ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003
ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 284 ՈՐՈՇՈՒՄՆ
ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71րդ, 73-րդ հոդվածներին և Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի
սեպտեմբերի
25-ի
ՆՀ-103-Ն
հրամանագրին
համապատասխան՝
Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի
հոկտեմբերի 30-ի «Բարեգործական ծրագրերի մասին» N 467 որոշման մեջ կատարել
հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.
1) որոշման 1-ին կետի «նախատեսված» բառից հետո, «վերապահել» բառից հետո, 2րդ կետի «ա» ենթակետում, 3-31-ին կետերում, որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի
վերնագրում, 1-3-րդ, 5-6-րդ, 8-9-րդ կետերում, 10-րդ կետի «թ», «ժա» ենթակետերում, 11-13րդ, 17-րդ կետերում, 18-րդ կետի «ը», «ժա», «ժդ», «ժե» ենթակետերում, 19-րդ կետի «զ», «ը»,
«ժ» ենթակետերում, 20-րդ կետի «ը» ենթակետում, 21-րդ կետում, որոշմամբ հաստատված
թիվ 2 հավելվածի 2-րդ կետում, 3-րդ կետի «բ» ենթակետի «օգտվել» բառից հետո, «բխում»
բառից հետո, «թվում՝» բառից հետո, 3-րդ կետի «գ» ենթակետի «ակնկալում են» բառերից
հետո, 5-րդ կետում, 6-րդ կետի 4-րդ պարբերությունում, 13-րդ, 23-24-րդ կետերում
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն» բառերը և դրանց հոլովաձևերը փոխարինել
«Արցախի Հանրապետություն» բառերով և դրանց հոլովաձևերով.
2) որոշման 2-րդ կետում «բ» ենթակետի վերջակետը փոխարինել ստորակետով և
լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «գ» ենթակետ.
«գ. Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի
համակարգման հանձնաժողովի կազմը՝ համաձայն թիվ 3 հավելվածի:».
3) որոշման 31-ին կետում, որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի 5-6-րդ
կետերում «աշխատանքի և սոցիալական հարցերի» բառերը փոխարինել «աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման» բառերով.
4) որոշումը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.1-ին կետով.
«3.1. Առաջարկել բարեգործական ծրագրեր իրականացնողներին՝ մինչև
յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող ամսվա 25-ն Արցախի Հանրապետության
կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողով ներկայացնել
տեղեկություններ տվյալ եռամսյակի ընթացքում ծրագրի իրականացման ընթացքի
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մասին, իսկ ծրագրի ավարտից հետո մեկամսյա ժամկետում՝ ծրագրի արդյունքների
մասին:».
5) որոշման 4-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«4. Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի
համակարգման հանձնաժողովին՝ մինչև յուրաքանչյուր տարվա ապրիլի 15-ը
հրապարակել նախորդ տարում բարեգործական ծրագրերի կատարման ընթացքի մասին
Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման
հանձնաժողովի հաղորդումը:».
6) որոշմամբ հաստատված թիվ 1 հավելվածի՝
ա. 3-րդ կետից հանել «Հանձնաժողովի անհատական կազմը հաստատում է
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետը:» նախադասությունը,
բ. 7-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և
իր՝ հայերեն» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և
իր հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն» բառերով,
գ. 71-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«71. Հանձնաժողովի անվանումն է՝
հայերեն լրիվ` ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
հայերեն կրճատ`ԱՀԿԲԾՀՀ
ռուսերեն լրիվ` КОМИССИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ ПО
КООРДИНАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ռուսերեն կրճատ` КПРАКБП
անգլերեն լրիվ`CHARITABLE PROGRAMS COORDINATING COMMISSION OF THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARTSAKH
անգլերեն կրճատ` CPCCG OF THE RA:»,
դ. 18-րդ կետի «զ» ենթակետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վարչապետին» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության կառավարություն»
բառերով.
7) որոշմամբ հաստատված թիվ 2 հավելվածի՝
ա. 6-րդ կետի 3-րդ պարբերության 2-րդ նախադասությունում «Հանձնաժողովի»
բառը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության կառավարության բարեգործական
ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի (այսուհետ՝ հանձնաժողով)» բառերով,
բ. 7-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության
բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողով (այսուհետ՝ հանձնաժողով)»
բառերը փոխարինել «հանձնաժողով» բառով,
գ. 14-րդ կետի 4-րդ պարբերությունում «30» թվից հետո լրացնել «օրացուցային»
բառը.
8) որոշումը լրացնել N 3 հավելվածով՝ համաձայն հավելվածի:
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի
սեպտեմբերի 16-ի «Բարեգործների տրամադրած բարեգործական աջակցության և
կամավորների կատարած աշխատանքի հաշվառման կարգը սահմանելու մասին» N 617
որոշմամբ սահմանված հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը.
1) 1-2-րդ կետերում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն» բառերը և դրանց
հոլովաձևերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետություն» բառերով և դրանց
հոլովաձևերով.
2) 4-5-րդ կետերից հանել «անհատ» բառը.
3) 5-րդ կետի՝
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ա. 1-ին ենթակետում «ազգանունը» բառից հետո լրացնել «կամ անվանումը» բառերը,
իսկ «բնակության» բառից հետո՝ «կամ գտնվելու» բառերը,
բ. 2-րդ ենթակետից հանել «(անհատական ծածկագիրը)» բառերը.
4) 9-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«9. Հանձնաժողովը «Բարեգործության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխանող թեկնածուների
տվյալները ներկայացնում է Արցախի Հանրապետության Նախագահին:»:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 28-ի «ԼՂՀ-ում մարդասիրական օգնություն և
բարեգործական ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունների ցանկը հաստատելու
մասին» N 284 որոշումը:
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
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի հունվարի 25-ի N 24-Ն որոշման
«Հավելված թիվ 3
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2007 թվականի
հոկտեմբերի 30-ի N 467 որոշման
ԿԱԶՄ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ
ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարար (հանձնաժողովի նախագահ)
Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարի առաջին տեղակալ (հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ)
Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալ
Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ
Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի տեղակալ
Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի տեղակալ
Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ
Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի
կառավարչության պետի տեղակալ
Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության աշխատակազմի բարեգործական ծրագրերի համակարգման բաժնի
պետ (հանձնաժողովի քարտուղար)»:

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
25 հունվարի 2018թ.

N 26-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2-Ի N 712-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքի 71-րդ հոդվածին և Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017
թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-103-Ն և ՆՀ-107-Ն հրամանագրերին համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 2-ի «Ընտանիքների կարիքավորության գնահատման «Արցախ»
համակարգը ներդնելու մասին» N 712-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ
փոփոխությունները.
1) որոշման 2-րդ կետի 3-4-րդ ենթակետերում, որոշմամբ հաստատված N1
հավելվածի 7-րդ կետի 1-ին, 3-րդ և 4-րդ ենթակետերում, 10-րդ, 20-րդ կետերում,
որոշմամբ հաստատված N 3 հավելվածի վերնագրում, 1-ին կետում, 2-րդ կետի
«քաղաքային» բառից առաջ, 3-8-րդ կետերում, որոշմամբ հաստատված N4
հավելվածի վերնագրում, որոշմամբ հաստատված N5 հավելվածի 5-րդ կետում
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն» բառերը և դրանց հոլովաձևերը
փոխարինել «Արցախի Հանրապետություն» բառերով և դրանց հոլովաձևերով.
2) որոշման 3-րդ կետում, որոշմամբ հաստատված N1 հավելվածի 12-րդ
կետում, որոշմամբ հաստատված N2 հավելվածի 2-րդ, 10-րդ կետերում, որոշմամբ
հաստատված N3 հավելվածի 2-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի» բառերը փոխարինել «Արցախի
Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման»
բառերով.
3) որոշման 4-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«4. Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարին, Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարին, Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին,
Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարին, Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետին, այլ
շահագրգիռ հանրապետական գործադիր մարմինների ղեկավարներին՝
ապահովել համակարգում ընդգրկված անձանց մասին համապատասխան
տեղեկատվության փոխանակումը:».
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4) որոշմամբ հաստատված N5 հավելվածի 6-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի» բառերը փոխարինել
«Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության» բառերով:
2. 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
25 հունվարի 2018թ.

N 27-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 17-Ի N 3-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71-րդ
հոդվածին և Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ103-Ն հրամանագրին համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը
որոշում է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի
հունվարի 17-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական ժողովրդագրական
քաղաքականության հայեցակարգի իրականացումն ապահովող 2017-2019 թվականների
ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին»
N 3-Ն որոշման մեջ կատարել
հետևյալ փոփոխությունները.
1) որոշման 2-3-րդ կետերում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի
և սոցիալական հարցերի» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման» բառերով.
2) որոշմամբ հաստատված N1 հավելվածի 12-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության»
բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության» բառերով.
3) որոշմամբ հաստատված N2 հավելվածի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
պետական ժողովրդագրական քաղաքականության հայեցակարգի իրականացումն
ապահովող 2017-2019 թվականների միջոցառումների ցանկը
շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.
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Հ/Հ
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Կատարման Ֆինանսավորման
ժամկետը
աղբյուրը
3
4

Միջոցառման անվանումը
2

Պատասխանատու
կատարողը
5

1. Ծնելիության խթանում և ընտանիքի պաշտպանություն
Նորաստեղծ ընտանիքներին պետական աջակցություն
Արցախի Հանրապետության
2017-2019
Արցախի
ցուցաբերելու նպատակով ամուսնության նպաստի
աշխատանքի, սոցիալական
թվականներ Հանրապետության
տրամադրում
հարցերի և վերաբնակեցման
պետական բյուջե
նախարարություն
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ծնելիության
Արցախի Հանրապետության
և բազմազավակության խթանման միջոցառումների
քաղաքաշինության նախածրագրի շրջանակներում երեխայի ծննդյան միանվագ
2017-2019
Արցախի
րարություն, Արցախի Հաննպաստի տրամադրում, ընտանիքում երրորդ և հաջորդ
թվականներ Հանրապետության րապետության աշխատանքի,
երեխայի ծննդյան դեպքում նպատակային ժամկետային
պետական բյուջե
սոցիալական հարցերի և
ավանդների բացում, վեց և ավելի անչափահաս երեխաներ
վերաբնակեցման
ունեցող ընտանիքներին բնակելի տների հատկացում
նախարարություն
Արցախի Հանրապետության
2017-2019
Արցախի
Զբաղվածության ոլորտում ակտիվ ծրագրերի
աշխատանքի, սոցիալական
թվականներ Հանրապետության
իրականացնում
հարցերի և վերաբնակեցման
պետական բյուջե
նախարարություն
Արցախի Հանրապետության
Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող
2017-2019
Արցախի
աշխատանքի, սոցիալական
ծրագրերի արդյունավետության բարձրացման նպատակով թվականներ Հանրապետության
հարցերի և վերաբնակեցման
մոնիթորինգի իրականացում և գնահատում
պետական բյուջե
նախարարություն
Արցախի Հանրապետության
Երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող
Արցախի
2017-2019
աշխատանքի, սոցիալական
հաստատություններում խնամվող երեխաների սոցիալՀանրապետության
թվականներ
հարցերի և վերաբնակեցման
կենցաղային պայմանների բարելավում
պետական բյուջե
նախարարություն
2017-2019
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
Չաշխատող անձին մայրության նպաստի տրամադրում
թվականներ Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական
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պետական բյուջե

7.

Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների
ցանցի ընդլայնում

8.

Դպրոցական հագուստ և գրենական պիտույքներ ձեռք
բերելու նպատակով հանրակրթական ուսումնական
հաստատությունների առաջին դասարաններ ընդունվողներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրում

9.

«Երիտասարդության շրջանում ընտանեկան արժեքների
քարոզչության» և «Ընտանեկան ճամբար 2017, 2018, 2019»
միջոցառումների կազմակերպում

10.

11.

12.

13.

14.

հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն

Արցախի Հանրա2017-2019
պետության պետա- Արցախի Հանրապետության
թվականներ
կան բյուջե, դոնոր
կրթության, գիտության և
կազմակերպուսպորտի նախարարություն
թյուններ
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
2017-2019
Հանրապետության
կրթության, գիտության և
թվականներ
պետական բյուջե
սպորտի նախարարություն

Արցախի
Արցախի Հանրապետության
2017-2019
Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդութվականներ
պետական բյուջե
թյան հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն
Մասնագիտացված արտահիվանդանոցային և հիվանդաԱրցախի
Արցախի Հանրապետության
2017-2019
նոցային մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական
Հանրապետության
առողջապահության
թվականներ
օգնության կազմակերպում
պետական բյուջե
նախարարություն
Վերարտադրողական առողջության աջակցման նպատա2017-2019
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
կով անպտուղ զույգերի մոտ հիվանդությունների վաղ
թվականներ Հանրապետության
առողջապահության
հայտնաբերման և բուժման կազմակերպում
պետական բյուջե
նախարարություն
2017-2019
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
15 տարեկան աղջիկների առողջական վիճակի գնահատում
թվականներ Հանրապետության
առողջապահության
և խորհրդատվության տրամադրում
պետական բյուջե
նախարարություն
2. Մահացության մակարդակի նվազեցում
Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների
2017-2019
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
կանխարգելմանը և դրանց հետևանքների ծանրության
թվականներ Հանրապետության
ոստիկանություն
նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում
պետական բյուջե
Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման
2017-2019
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
ընդհանուր բնույթի ծրագրեր և հիվանդանոցային
թվականներ Հանրապետության
առողջապահության
ծառայություններ
պետական բյուջե
նախարարություն
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման
2017-2019
Արցախի
նպատակով արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգ`
թվականներ Հանրապետության
օնկոցիտոլոգիական հետազոտությունների
պետական բյուջե
կազմակերպում
Պալարախտային և ուռուցքային փոփոխությունների վաղ
2017-2019
Արցախի
հայտնաբերման նպատակով բնակչության մասսայական
թվականներ Հանրապետության
ֆլյուրոգրաֆիկ հետազոտության կազմակերպում
պետական բյուջե
Արյան շրջանառության հիվանդությունների դեմ
2017-2019
Արցախի
պայքարելու նպատակով զարկերակային ճնշման
թվականներ Հանրապետության
սկրինինգի իրականացում
պետական բյուջե
Շաքարային դիաբետի կանխարգելման, գլյուկոմետրիայի և
2017-2019
Արցախի
լիպիդային փոխանակության խանգարման վաղ
թվականներ Հանրապետության
հայտնաբերման նպատակով խոլեստիրինի մակարդակի
պետական բյուջե
որոշման իրականացում
Ժառանգական անամնեզում գլաուկոմա ունեցող
2017-2019
Արցախի
հիվանդներին և գլաուկոմայի վաղ հայտնաբերման
թվականներ Հանրապետության
նպատակով տեսողության սրության որոշում
պետական բյուջե
2017-2019
Արցախի
Հեմոդիալիզի իրականացում
թվականներ Հանրապետության
պետական բյուջե
3. Բնակչության առողջության պահպանում և առողջ ապրելակերպի
վարման պայմանների ստեղծում

21.

Հանրակրթական դպրոցների սովորողների
և ուսուցիչների բժշկական զննման իրականացում

22.

«Առողջ ապրելակերպ» քարոզչական ծրագրի և
«Առողջ ապրելակերպ» նշանաբանով հանրապետական
մարզական փառատոնի իրականացում, հանրակրթական
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Արցախի Հանրապետության
առողջապահության
նախարարություն
Արցախի Հանրապետության
առողջապահության
նախարարություն
Արցախի Հանրապետության
առողջապահության
նախարարություն
Արցախի Հանրապետության
առողջապահության
նախարարություն
Արցախի Հանրապետության
առողջապահության
նախարարություն
Արցախի Հանրապետության
առողջապահության
նախարարություն

Արցախի Հանրապետության
Արցախի
կրթության, գիտության և
2017-2019
Հանրապետության սպորտի նախարարություն,
թվականներ
պետական բյուջե Արցախի Հանրապետության
առողջապահության
նախարարություն
2017-2019
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
թվականներ Հանրապետության
կրթության, գիտության և
պետական բյուջե սպորտի նախարարություն,

դպրոցներում «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացի
կազմակերպում

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Արցախի
2017-2019
Հանրապետության
թվականներ
պետական բյուջե

Սոցիալհոգեբանական վերականգնողական
օգնության տրամադրում
Մանկապատանեկան առողջարարական և
ռազմամարզական ճամբարներում դպրոցականների
ամառային հանգստի կազմակերպում
Դպրոցականների ֆիզիկական դաստիարակության,
անընդհատության և ֆիզիկական կուլտուրայով ու
սպորտով զբաղվելու մատչելիության ապահովում
Հանրապետական մարզական զանգվածային միջոցառումների և փառատոների, մրցույթների, սպարտակիադաների
կազմակերպում
Ծխախոտամոլության, թմրամոլության, հարբեցողության
և ոչ անվտանգ սեռական վարքագծի դեմ ուղղված
կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացում
Արտակարգ իրավիճակներում գործելու վարքականոնների
և առաջին օգնության ցուցաբերման թեմաներով բնակչության ուսուցման կազմակերպում (դժբախտ պատահարների, վնասվածքների, հանկարծահաս հիվանդությունների
ժամանակ մարդու կյանքը փրկելու և բարդությունները
կանխելու նպատակով ցուցաբերվող պարզագույն, անհապաղ և նպատակահարմար օգնության միջոցառումներ)
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պարենային
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Արցախի Հանրապետության
առողջապահության
նախարարություն, Արցախի
Հանրապետության մշակույթի,
երիտասարդության հարցերի
և զբոսաշրջության
նախարարություն
Արցախի Հանրապետության
աշխատանքի, սոցիալական
հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն
Արցախի Հանրապետության
կրթության, գիտության և
սպորտի նախարարություն
Արցախի Հանրապետության
կրթության, գիտության և
սպորտի նախարարություն
Արցախի Հանրապետության
կրթության, գիտության և
սպորտի նախարարություն

2017-2019
Արցախի
թվականներ Հանրապետության
պետական բյուջե
2017-2019
Արցախի
թվականներ Հանրապետության
պետական բյուջե
2017-2019
Արցախի
թվականներ Հանրապետության
պետական բյուջե
2017-2019
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
թվականներ Հանրապետության
ոստիկանություն
պետական բյուջե
Արցախի
2017-2019
Արցախի Հանրապետության
Հանրապետության
թվականներ
արտակարգ իրավիճակների
պետական բյուջե
պետական ծառայություն

2017-2019

Արցախի

Արցախի Հանրապետության

30.

31.

32.

33.

անվտանգության ապահովման միասնական համակարգի
կատարելագործում
Շարժական լաբորատորիայի և առաջատար
բժիշկմասնագետների խորհրդատվությունների միջոցով
գյուղական բնակչության մասնագիտացված բժշկական
օգնության կազմակերպում
Օստեոպորոզի կանխարգելման նպատակով, դենսիտոմետրիայի միջոցով, ոսկրանյութի խտության որոշում
Համակարգչային տամոգրաֆիա հետազոտության և
ախտորոշման միջոցով բազմաթիվ հիվանդությունների
վաղ հայտնաբերում և բուժում
Բնակչության շրջանում համաճարակաբանության և
հիգիենայի ծառայությունների, պատվաստումների
իրականացում

34.

Առողջ ապրելակերպի քարոզչության նպատակով շաբաթը
մեկ անգամ հեռուստատեսությամբ «Առողջություն» ծրագրի
հեռարձակում

35.

Հանրապետական բժշկական կենտրոնում մինչև 24 ժամ
պահանջվող բժշկական օգնության կազմակերպում

36.

Անգիոգրաֆիկ, կորոնարոգրաֆիկ, ստենտավորման և
էնդովասկուլյար միջամտության ծառայությունների
իրականացում

37.

Օրթեզավորման, պրոթեզավորման և կորսետավորման
ծրագրի իրականացում
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թվականներ Հանրապետության
պետական բյուջե

գյուղատնտեսության
նախարարություն

2017-2019
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
թվականներ Հանրապետության
առողջապահության
պետական բյուջե
նախարարություն
2017-2019
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
թվականներ Հանրապետության
առողջապահության
պետական բյուջե
նախարարություն
2017-2019
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
թվականներ Հանրապետության
առողջապահության
պետական բյուջե
նախարարություն
2017-2019
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
թվականներ Հանրապետության
առողջապահության
պետական բյուջե
նախարարություն
Արցախի Հանրապետության
2017-2019
Արցախի
«Հանրային հեռուստառադիոթվականներ Հանրապետության
ընկերություն» փակ
պետական բյուջե
բաժնետիրական ընկերություն
2017-2019
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
թվականներ Հանրապետության
առողջապահության
պետական բյուջե
նախարարություն
2017-2019
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
թվականներ Հանրապետության
առողջապահության
պետական բյուջե
նախարարություն
Արցախի Հանրապետության
առողջապահության
2017-2019
Արցախի
նախարարություն, Արցախի
թվականներ Հանրապետության
Հանրապետության
պետական բյուջե
աշխատանքի, սոցիալական
հարցերի և վերաբնակեցման

38.

նախարարություն
2017-2019
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
թվականներ Հանրապետության
առողջապահության
պետական բյուջե
նախարարություն
2017-2019
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
թվականներ Հանրապետության
առողջապահության
պետական բյուջե
նախարարություն

Ֆիզիկական ակտիվության բավարար ապահովման
նպատակով առողջ ապրելակերպի քարոզչություն

Մարզիկների բժշկական հետազոտությունների և
հաշմանդամ երեխաների առողջության վերականգնման
կազմակերպում
Որոշ հիվանդություններով տառապող քաղաքացիներին
(սրտի վիրահատությունների, չարորակ նորագոյացու2017-2019
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
թյունների բուժման նպատակով ձեռք բերված դեղորայքի,
40.
թվականներ Հանրապետության
առողջապահության
բացառիկ դեպքերում նաև մինչև 18 տարեկան հազվադեպ
պետական բյուջե
նախարարություն
հանդիպող հիվանդություններով տառապող անձանց)
դրամական օգնության տրամադրում կամ փոխհատուցում
Տեսողության խնդիրներ ունեցող երեխաների բժշկական
2017-2019
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
41. օգնության նպատակով, բազմաֆունկցիոնալ ակնաբուժական թվականներ Հանրապետության
առողջապահության
կաբինետի միջոցով, պլեօպտիկ բուժման կազմակերպում
պետական բյուջե
նախարարություն
4. Միգրացիոն գործընթացների կարգավորում
Արցախի Հանրապետության
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առանձին
աշխատանքի, սոցիալական
խմբերի քաղաքացիներին հիփոթեքային վարկավորմամբ
2017-2019
Արցախի
հարցերի և վերաբնակեցման
42. բնակարաններ, բնակելի տներ գնելու կամ բնակելի տներ
թվականներ Հանրապետության
նախարարություն, Արցախի
կառուցելու և (կամ) վերանորոգելու նպատակով
պետական բյուջե
սոցիալական ծրագրերի
պետական ֆինանսական աջակցության տրամադրում
հիմնադրամ
Արցախի Հանրապետության
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղական
աշխատանքի, սոցիալական
բնակավայրերում մշտապես բնակվող երիտասարդ
2017-2019
Արցախի
հարցերի և վերաբնակեցման
43. ընտանիքներին բնակելի տներ կառուցելու նպատակով
թվականներ Հանրապետության
նախարարություն, Արցախի
անհատույց պետական ֆինանսական աջակցության
պետական բյուջե
սոցիալական ծրագրերի
տրամադրում
հիմնադրամ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում վարձա2017-2019
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
44.
կալական հիմունքներով բնակվող փախստականի
թվականներ Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական
39.
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45.

46.

47.

հաշվառման վկայական ստացած ընտանիքներին
ֆինանսական աջակցության տրամադրում
Պետության ժողովրդագրական տեսքի դրական փոփոխության, սոցիալ-տնտեսական կայացման նպատակով
հայրենադարձության ծրագրի շարունակական
իրականացում՝ հիմք ընդունելով հայրենադարձների
սոցիալական խնդիրների լուծման միջոցառումների
տարեկան և շրջանների համաչափ զարգացման ծրագրերը
Հայրենադարձության ծրագրի քարոզչությանը միտված
աշխատանքների մշակում և իրագործում՝ ինտերակտիվ
կայքէջ ստեղծելու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան
գերատեսչությունների, արտասահմանում գործող հայկական ընկերությունների հետ համագործակցելու միջոցով
1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից
բռնագաղթած ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում փախստականի կարգավիճակ ստացած անձանց և
ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման
ծրագրի մշակման ուղղությամբ աշխատանքների
մոնիթորինգի կազմակերպում

պետական բյուջե

2017-2019
թվականներ

հարցերի և վերաբնակեցման
նախարարություն

Արցախի Հանրապետության
Արցախի
աշխատանքի, սոցիալական
Հանրապետության
հարցերի և վերաբնակեցման
պետական բյուջե
նախարարություն

Արցախի Հանրապետության
2017-2019
Արցախի
աշխատանքի, սոցիալական
թվականներ Հանրապետության
հարցերի և վերաբնակեցման
պետական բյուջե
նախարարություն

Արցախի Հանրապետության
2017-2019
Արցախի
աշխատանքի, սոցիալական
թվականներ Հանրապետության
հարցերի և վերաբնակեցման
պետական բյուջե
նախարարություն

48.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում
վերաբնակիչների սոցիալական խնդիրների լուծման
միջոցառումների իրականացում

Արցախի Հանրապետության
2017-2019
Արցախի
աշխատանքի, սոցիալական
թվականներ Հանրապետության
հարցերի և վերաբնակեցման
պետական բյուջե
նախարարություն

49.

Համագործակցություն Լիբանանի Արցախի վերաշինության
և վերաբնակեցման հանձնաժողովի «Արցախֆոնդ» հիմնադրամի հետ «Նոր կյանք, նոր հույս» (հայրենադարձության
ծրագրի մեջ ընդգրկված բնակավայրերում երրորդ և
յուրաքանչյուր հաջորդ երեխային սահմանված նվիրատվության տրամադրում) ծրագրի շարունակական գործարկման համար՝ hայրենիք վերադարձած հայրենակիցների

Արցախի Հանրապետության
2017-2019
Արցախի
աշխատանքի, սոցիալական
թվականներ Հանրապետության հարցերի և վերաբնակեցման
պետական բյուջե
նախարարություն,
«Արցախֆոնդ» հիմնադրամ
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50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

բնակեցման, ինտեգրման, ծնելիության խթանման
նպատակով
5. Տարածքների զարգացում և բնակչության տարածքային բաշխվածության անհամամասնության մեղմացում
Գյուղերի հեռանկարային զարգացումը խթանելու և
Արցախի
բնակչության արտահոսքը կանխելու նպատակով
2017-2019 Հանրապետության Արցախի Հանրապետության
գյուղական բնակավայրերում նոր բնակելի տների
թվականներ պետական բյուջե,
քաղաքաշինության
կառուցում, վերակառուցում, վերանորոգում,
դոնոր կազմակերնախարարություն
փոխհատուցման և շինանյութերի տրամադրում
պություններ
Արցախի Հանրապետության
Արցախի
կրթության, գիտության և
Մասնագետներով չապահովված գյուղական
2017-2019
Հանրապետության սպորտի նախարարություն,
բնակավայրերի դպրոցներ մանկավարժ և բժիշկթվականներ
պետական բյուջե Արցախի Հանրապետության
մասնագետների ուղեգրում
առողջապահության
նախարարություն
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
2017-2019
Հեռուստահաղորդումների հեռարձակման պետական
Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրաթվականներ
ծրագիր
պետական բյուջե կան ենթակառուցվածքների
նախարարություն
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական
2017-2019
Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրաաջակցության ծրագրի իրագործում
թվականներ
պետական բյուջե կան ենթակառուցվածքների
նախարարություն
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսու2017-2019
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
թյան զարգացման ենթաշրջանային ծրագրերի մշակում և
թվականներ Հանրապետության
գյուղատնտեսության
իրագործում
պետական բյուջե
նախարարություն
Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային
Արցախի Հանրապետության
միավորումների ձևավորման մոտեցումների վերաբերյալ
2017-2019 Ֆինանսավորում չի
պետական նախարարի
ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների, ինչպես
թվականներ
պահանջվում
աշխատակազմ, Արցախի
նաև համայնքների խոշորացման հայեցակարգի մշակման
Հանրապետության շրջանների
ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում
վարչակազմեր
Հանրապետական նշանակության միջոցառումների
2017-2019
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
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(մրցույթներ, փառատոներ, ցուցահանդեսներ)
կազմակերպում

57.

58.

59.

60.

61.

62.

թվականներ Հանրապետության
պետական բյուջե

մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
Արցախի Հանրապետության շրջաններում արվեստի
2017-2019
Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդուդպրոցների մասնաճյուղերի բացում, առկա արվեստի
թվականներ
պետական բյուջե
թյան հարցերի և զբոսաշրդպրոցներում ու մասնաճյուղերում նոր բաժինների բացում
ջության նախարարություն
6. Հոգևոր (ոչ նյութական) մշակութային արժեքների պահպանում և պաշտպանություն
Ոչ նյութական մշակութային ժառանգությանը վերաբերող
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
ուսումնասիրություններ, հրատարակումներ և հանրահռ2017-2019
Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդուչակման գործառույթներ իրագործող գիտական և մշակութվականներ
պետական բյուջե
թյան հարցերի և զբոսաշրթային կազմակերպություններին, արշավախմբերին
ջության նախարարություն
պետական աջակցության տրամադրում
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
Ոչ նյութական մշակութային ժառանգությանը նվիրված
2017-2019
Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդումիջոցառումների (համերգներ, ծիսակարգեր, ավանդական թվականներ
պետական բյուջե
թյան հարցերի և զբոսաշրխաղեր, մրցույթներ և ցուցադրություններ) կազմակերպում
ջության նախարարություն
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
Ոչ նյութական մշակութային արժեքների պահպանության
2017-2019
Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդումասնագետ-կադրերի պատրաստում, վերապատրաստում, թվականներ
պետական բյուջե
թյան հարցերի և զբոսաշրվերաորակավորում
ջության նախարարություն
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
2017-2019
Ազգային ավանդական արհեստների, ցուցահանդեսների
Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդութվականներ
կազմակերպում
պետական բյուջե
թյան հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն
Արցախի Հանրապետության
Արցախի
կրթության, գիտության և
2017-2019
Ազգագրական, բանահյուսական, բարբառագիտական
Հանրապետության սպորտի նախարարություն,
թվականներ
ժողովածուների կազմում
պետական բյուջե Արցախի Հանրապետության
մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշր-
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ջության նախարարություն
7. Անհրաժեշտ տեղեկատվության ապահովում
Բնակչության բնական ու մեխանիկական շարժի, ծնունդնե2017-2019
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
63. րի ու մահերի, ամուսնությունների ու ամուսնալուծություն- թվականներ Հանրապետության ազգային վիճակագրական
ների և այլ ժողովրդագրական ցուցանիշների հաշվառում
պետական բյուջե
ծառայություն
Ժողովրդագրական ցուցանիշների տեղեկատվական
2017-2019
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
64. համակարգի համապատասխանեցում միջազգայնորեն
թվականներ Հանրապետության ազգային վիճակագրական
ընդունված չափորոշիչներին
պետական բյուջե
ծառայություն
Արցախի Հանրապետության
աշխատանքի, սոցիալական
Արցախի Հանրապետությունում ժողովրդագրական
հարցերի և վերաբնակեցման
իրավիճակի և ժողովրդագրության ոլորտում տարվող
2017-2019
Արցախի
նախարարություն, Արցախի
65. պետական քաղաքականության հիմնական ուղղությունթվականներ Հանրապետության Հանրապետության «Հանրային
ների և ծրագրվող միջոցառումների վերաբերյալ հանրային
պետական բյուջե
հեռուստառադիոընկերուիրազեկում
թյուն» փակ բաժնետիրական
ընկերություն, «Ազատ Արցախ» հանրապետական թերթ
Արցախի
Արցախի Հանրապետության
«Տեղեկատվական ոլորտում երիտասարդության ներգրա2017-2019
Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդու66. վում» միջոցառման իրականացում, «artsakhyouth.am» կայքի թվականներ
պետական բյուջե
թյան հարցերի և զբոսաշրբնականոն գործունեության ապահովում
ջության նախարարություն
»:
2. 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
25 հունվարի 2018թ.

N 28-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 889-Ն ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ
14-Ի N 381-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի
71-րդ հոդվածին և Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի
սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-103-Ն և ՆՀ-107-Ն հրամանագրերին համապատասխան՝
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի
դեկտեմբերի 23-ի «Ֆինանսավարկային կազմակերպությունների կողմից Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության անժամկետ զինվորական հաշմանդամություն ունեցող
երկրորդ և երրորդ խմբի հաշմանդամներին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
պաշտպանության ժամանակ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս
զոհված զինծառայողների զավակներին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
զինված ուժերի սպայական կազմի զինծառայողներին, Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության
զինված
ուժերի
պայմանագրային
զինծառայողներին,
փախստականներին և բազմազավակ, միածնող ընտանիքներին հիփոթեքային
վարկավորմամբ բնակարաններ, բնակելի տներ գնելու կամ բնակելի տներ կառուցելու
և (կամ) վերանորոգելու նպատակով պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մասին» N 889-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1) որոշման վերնագրում, 1-ին կետում, որոշմամբ հաստատված հավելվածի
վերնագրում, 1-3-րդ կետերում, 4-րդ կետի 1-3-րդ ենթակետերում, 11-րդ կետում, 12-րդ
կետի 1-2-րդ ենթակետերում, 23-րդ կետի 1-ին ենթակետում, 25.1-ին, 26.1-ին, 34-35-րդ,
37-րդ կետերում, 38-րդ կետի 2.1-ին ենթակետում «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետություն» բառերը և դրանց հոլովաձևերը փոխարինել «Արցախի
Հանրապետություն» բառերով և դրանց հոլովաձևերով.
2) որոշմամբ հաստատված հավելվածի՝
ա. 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«5) փախստական՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով փախստականի կարգավիճակ և քաղաքացիություն ստացած անձ՝ այդ թվում,
վերջինիս փախստականի վկայականում նշված ընտանիքի անդամ.»,
բ. 12-րդ կետի 6-րդ ենթակետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի» բառերը
փոխարինել
«Արցախի
Հանրապետության
էկոնոմիկայի
և
արտադրական
ենթակառուցվածքների նախարարության» բառերով,
գ. 38-րդ կետի 1-ին ենթակետից հանել «կամ պետական լիազոր մարմնի կողմից
տրված՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով փախստականի հաշվառման վկայական չստացած փաստացի փախստական
ընտանիքներին տրվող տեղեկանքը» բառերը,
դ. N 3 ձևն ուժը կորցրած ճանաչել:
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2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի
հուլիսի 14-ի «Պետական ծրագրի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետությունում վարձակալական հիմունքներով բնակվող փախստականի
հաշվառման վկայական կամ լիազոր մարմնի կողմից տրված՝ Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փախստականի հաշվառման
վկայական չստացած փաստացի փախստական ընտանիքներին տրվող տեղեկանքը
ստացած ընտանիքներին ֆինանսական աջակցության տրամադրման կարգը
հաստատելու մասին» N 381-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1) որոշման վերնագրի «վարձակալական» բառից առաջ, 1-ին կետի
«վարձակալական» բառից առաջ, որոշմամբ հաստատված հավելվածի վերնագրի
«վարձակալական» բառից առաջ, 1-ին կետի «վարձակալական» բառից առաջ, 5-րդ, 1112-րդ կետերում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն» բառերը և դրանց
հոլովաձևերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետություն» բառերով և դրանց
հոլովաձևերով.
2) որոշման վերնագրից, 1-ին կետից, որոշմամբ հաստատված հավելվածի
վերնագրից, 1-ին կետից, 8-րդ կետի 3-րդ ենթակետից հանել «կամ լիազոր մարմնի
կողմից տրված՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով փախստականի հաշվառման վկայական չստացած փաստացի
փախստական ընտանիքներին տրվող տեղեկանքը» բառերը:
3. 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
25 հունվարի 2018թ.

N 29-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ՄԻ ՇԱՐՔ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐ
ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 16-Ի N
84 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 11-րդ, «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 13-րդ և 71-րդ հոդվածներին համապատասխան՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Վերակազմակերպել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Հադրութի
շրջանի վարչակազմի աշխատակազմը՝ դրանից առանձնացնել Հադրութի սոցիալական
ծառայության տարածքային գործակալությունը (հաստիքներով և աշխատակիցներով) և
որպես առանձնացված ստորաբաժանում միացնել Արցախի Հանրապետության
աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության (այսուհետ՝
նախարարություն) աշխատակազմին:
2. Վերակազմակերպել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու
շրջանի վարչակազմի աշխատակազմը՝ դրանից առանձնացնել Մարտունու
սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալությունը (հաստիքներով և
աշխատակիցներով)
և
որպես
առանձնացված
ստորաբաժանում
միացնել
նախարարության աշխատակազմին:
3. Վերակազմակերպել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի
շրջանի վարչակազմի աշխատակազմը՝ դրանից առանձնացնել
Մարտակերտի
սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալությունը (հաստիքներով և
աշխատակիցներով)
և որպես առանձնացված ստորաբաժանում միացնել
նախարարության աշխատակազմին:
4. Վերակազմակերպել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի
շրջանի վարչակազմի աշխատակազմը՝ դրանից առանձնացնել Ասկերանի սոցիալական
ծառայության տարածքային գործակալությունը (հաստիքներով և աշխատակիցներով) և
որպես առանձնացված ստորաբաժանում միացնել նախարարության աշխատակազմին:
5. Վերակազմակերպել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շուշիի շրջանի
վարչակազմի աշխատակազմը՝ դրանից առանձնացնել
Շուշիի սոցիալական
ծառայության տարածքային գործակալությունը (հաստիքներով և աշխատակիցներով) և
որպես առանձնացված ստորաբաժանում միացնել նախարարության աշխատակազմին:
6. Վերակազմակերպել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի
շրջանի վարչակազմի աշխատակազմը՝ դրանից առանձնացնել
Շահումյանի
սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալությունը (հաստիքներով և
աշխատակիցներով)
և
որպես
առանձնացված
ստորաբաժանում
միացնել
նախարարության աշխատակազմին:
7. Վերակազմակերպել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի
շրջանի վարչակազմի աշխատակազմը՝ դրանից առանձնացնել
սոցիալական
ապահովության վարչությունը (հաստիքներով և աշխատակիցներով) և որպես
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առանձնացված ստորաբաժանում միացնել նախարարության աշխատակազմին՝
վերանվանելով Քաշաթաղի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության:
8. Վերակազմակերպել Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմը՝
դրանից առանձնացնել սոցիալական պաշտպանության և առողջապահության բաժինը
(հաստիքներով և աշխատակիցներով) և որպես առանձնացված ստորաբաժանում
միացնել նախարարության աշխատակազմին՝ վերանվանելով Ստեփանակերտի
սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության:
9. Նախարարության աշխատակազմի՝
1) սոցիալական մոնիթորինգի և ժողովրդագրական քաղաքականության
վարչությունից առանձնացնել մոնիթորինգի և վերլուծության բաժինը.
2) սոցիալական մոնիթորինգի և ժողովրդագրական քաղաքականության
վարչությանը միացնել վերաբնակեցման և միգրացիայի բաժինը և վարչությունը
վերանվանել ժողովրդագրության և միգրացիայի վարչություն.
3) սոցիալական աջակցության և հասարակայնության հետ կապերի ու
ընտանիքների կարիքավորության գնահատման բաժինները միացման ձևով
վերակազմակերպել ընտանիքների կարիքավորության գնահատման և սոցիալական
աջակցության վարչության:
10. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի
մարտի 16-ի ««Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական
հիմնարկ ստեղծելու, Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի
և
վերաբնակեցման
նախարարության
կանոնադրությունը,
նախարարության
աշխատակազմի կառուցվածքը, նախարարության աշխատակազմին հանձնվող գույքի
կազմը և չափը հաստատելու մասին» N 84 որոշմամբ հաստատված թիվ 2 հավելվածը
շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:
11. Արցախի Հանրապետության շրջանների վարչակազմերի ղեկավարներին և
Ստեփանակերտի
քաղաքապետին՝
երկշաբաթյա
ժամկետում
Արցախի
Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել Արցախի Հանրապետության
շրջանների վարչակազմերի և Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմերի կանոնադրությունները հաստատելու մասին Արցախի Հանրապետության
կառավարության որոշումների նախագծերը:
12. Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարին՝ մեկամսյա ժամկետում Արցախի Հանրապետության
կառավարություն ներկայացնել սույն որոշման 1-8-րդ կետերում նշված առանձնացված
ստորաբաժանումների
կանոնադրությունները
հաստատելու
մասին
Արցախի
Հանրապետության կառավարության որոշումների նախագծերը:
13. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2018 թվականի հունվարի 1ից ծագած հարաբերությունների վրա:

Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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Հավելված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի հունվարի 25-ի N 29-Ն որոշման
«Հավելված թիվ 2
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության 2004 թվականի
մարտի 16-ի N 84 որոշման
Կ Ա Ռ ՈՒ Ց Վ Ա Ծ Ք
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ
ԵՎ ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
I. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

1. Վարչություններ
Ընտանիքի և երեխաների հիմնահարցերի վարչություն
Ֆինանսատնտեսագիտական վարչություն
Ընտանիքների կարիքավորության գնահատման և սոցիալական աջակցության
վարչություն
Ժողովրդագրության և միգրացիայի վարչություն
Բնակարանային հարցերի վարչություն

2. Բաժիններ
Բարեգործական ծրագրերի համակարգման բաժին
Իրավաբանական բաժին
Տեղեկատվական ծրագրերի և համակարգչային սպասարկման բաժին
Ընդհանուր բաժին
Վերահսկողության բաժին
Մոնիթորինգի և վերլուծության բաժին
II. ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ
Սոցիալական ապահովության պետական գործակալություն
Աշխատանքի և զբաղվածության գործակալություն
Ստեփանակերտի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություն
Հադրութի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություն
Մարտունու սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություն
Մարտակերտի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություն
Ասկերանի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություն
Շուշիի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություն
Շահումյանի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություն
Քաշաթաղի սոցիալական ծառայության տարածքային 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
25 հունվարի 2018թ.

N 30-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2018 -2019
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Կրթության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի
15-րդ հոդվածի 5-րդ մասին համապատասխան` Արցախի Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել Արցախի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների առկա և հեռակա ուսուցման 2018-2019 ուսումնական
տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը`
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
2018 թվականի հունվարի 25-ի N 30-Ն որոշման
ՑԱՆԿ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2018-2019
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ
ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
1. ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
1.1. ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը

1
011301.00.6

011401.00.6

Մասնագիտությունը,
կրթական ծրագիրը
2
Ընդհանուր մանկավարժություն
011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա
Մասնագիտական
մանկավարժություն
011401.01.6 Կենսաբանություն
011401.02.6 Քիմիա
011401.03.6
Աշխարհագրություն
011401.04.6 Ֆիզիկա
011401.05.6 Մաթեմատիկա
011401.09.6 Ֆիզիկական
դաստիարակություն և
սպորտային մարզումներ
011401.11.6 Կերպարվեստ
011401.16.6 Նախնական զինվորական պատրաստություն
011401.18.6 Պատմություն
011401.19.6 Հայոց լեզու և
գրականություն
011401.20.6 Ռուսաց լեզու և
գրականություն
011401.21.6 Անգլերեն լեզու և
գրականություն

031101.00.6

031201.00.6

031301.00.6

Տնտեսագիտություն
031101.01.6
Տնտեսագիտություն
Քաղաքագիտություն
031201.01.6
Քաղաքագիտություն
Հոգեբանություն
031301.01.6 Հոգեբանություն
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3

Ընդունելության քննությունները
Մրցութային
Ոչ մրցութային
4
5
6

Հլգ(գ)

Մ(գ)** կամ
Օտլ (գ)**

Կ(գ) կամ
Ք(գ)
Ք(գ) կամ
Կ (գ)
Ա(գ)

Ք(գ)** կամ
Կ(գ )**
Կ (գ)** կամ
Ք (գ)**
Մ(գ)**

Հլգ(գ)*

Ֆ(գ) կամ
Մ(գ)
Մ(գ) կամ
Ֆ(գ)
Մասն.

Մ(գ)** կամ
Ֆ(գ)**
Ֆ(գ)** կամ
Մ(գ)**
ԸՖՊ

Հլգ(գ)*

Գծն
ՆԶՊ (բ)

Գն
ԸՖՊ

Հլգ(գ)*
Հլգ(գ)*

ՀԺՊ(գ)

Օտլ (գ)*

Հլգ(գ)

ԸՊ(գ) կամ
Հլգ(գ)
ՀԺՊ(գ) **

Ռլ(գ)

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)*

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)*

Մ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ (գ)

ՀԺՊ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ (գ)

Հլգ(գ)

Օտլ (գ)

Կ(գ)**

Հլգ(գ)*
Հլգ(գ)*

Հլգ(գ)*
Հլգ(գ)*

Օտլ(գ)*

032101.00.6
041201.00.6

042101.00.6

041301.00.6

Լրագրություն
032101.01.6 Լրագրություն
Ֆինանսներ
041201.01.6 Ֆինանսներ
/ըստ ոլորտի/
Իրավագիտություն
042101.01.6
Իրավագիտություն
Կառավարում

ՍԱ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)*

Մ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ (գ)

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)

Օտլ (գ)

041301.01.6 Կառավարում
Մ(գ)
Հլգ(գ)
Օտլ (գ)
/ըստ ոլորտի/
061105.00.6 Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ
061105.01.6 ՏեղեկատվաՄ(գ)
Ֆ(գ)**
Հլգ(գ)*
կան տեխնոլոգիաներ
101501.00.6 Զբոսաշրջություն
101501.01.6
Ա(գ) կամ Օտլ (գ)**
Հլգ(գ)*
Զբոսաշրջություն
ՀԺՊ (գ)
- Նշված մասնագիտություններով ԱրՊՀ առկա ուսուցման համակարգի դիմորդներն անվճար ուսուցման համակարգի ընդունելության մրցույթին մասնակցելու
համար մասնագիտությունների և քննությունների ցանկում երկու աստղանիշերով
նշված առարկաների համար, որպես մրցութային գնահատական, կարող են ընդունելության դիմում-հայտում նախապես հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեստատի
կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթի՝ այդ առարկաների պետական
ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ պետական ավարտական
քննական գնահատականի բացակայության դեպքում՝ տարեկան գնահատականը:
Մրցութային երկու առարկաներից միասնական քննություն հանձնող դիմորդներն
օգտվում են առաջնահերթ ընդունվելու արտոնությունից:
1.2 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը

1
011301.00.6

011401.00.6

Մասնագիտությունը, կրթական
ծրագիրը
2
Ընդհանուր մանկավարժություն
011301.01.6 Տարրական
մանկավարժություն և մեթոդիկա
Մասնագիտական
մանկավարժություն
011401.01.6 Կենսաբանություն
011401.03.6 Աշխարհագրություն
011401.04.6 Ֆիզիկա
011401.05.6 Մաթեմատիկա
011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային
մարզումներ
011401.16.6 Նախնական
զինվորական պատրաստություն
011401.18.6 Պատմություն
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Ընդունելության քննությունները
Մրցութային
Ոչ մրցութային
3
4
5
6
Հլգ(գ)

Մ(գ)** կամ
Օտլ (գ)**

Կ(գ) կամ
Ք(գ)
Ա(գ)
Ֆ(գ) կամ
Մ(գ)
Մ(գ) կամ
Ֆ(գ)
Մասն.

Ք(գ)** կամ
Կ(գ )**
Մ(գ)**
Մ(գ)** կամ
Ֆ(գ)**
Ֆ(գ)** կամ
Մ(գ)**
ԸՖՊ

Հլգ(գ)*

ՆԶՊ (բ)

ԸՖՊ

Հլգ(գ)*

ՀԺՊ(գ)

ԸՊ(գ) կամ
Հլգ(գ)

Օտլ (գ)*

Հլգ(գ)*
Հլգ(գ)*
Հլգ(գ)*
Հլգ(գ)*

011401.19.6 Հայոց լեզու և
գրականություն
011401.20.6 Ռուսաց լեզու և
գրականություն
Հաշվապահական հաշվառում և
հարկում
041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում /ըստ ոլորտի/
Իրավագիտություն
042101.01.6 Իրավագիտություն
Քիմիա
053101.02.6 Դեղագործական քիմիա

041101.00.6

042101.00.6
053101.00.6

061105.00.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
061105.01.6 Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ) **

Օտլ(գ)*

Ռլ(գ)

Հլգ(գ)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ
(գ)

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)

Օտլ(գ)

Կ(գ) կամ
Ք(գ)

Ք(գ)** կամ
Կ(գ )**

Հլգ(գ)*

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

Հլգ(գ)*

ՀԺՊ(գ)*

2. «ՇՈՒՇԻԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
2.1 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը

1
041801.00.6
061105.00.6

071301.00.6

071403․00․6

071602.00.6

072101.00.6

073101․00․6

073201.00.6

081101.00.6

Մասնագիտությունը, կրթական
ծրագիրը
2
Ագրոբիզնես
041801.01.6 Ագրոբիզնես
Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ
061105.01.6 Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ
Էներգետիկա
071301.03.6
Էլեկտրաէներգետիկա
Ռադիոտեխնիկա և կապ
071403․01․6 Ռադիոտեխնիկա և
կապ
Գյուղատնտեսական
արտադրության մեքենայացում,
մեքենաներ և սարքավորումներ
071602.01.6 Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ
և սարքավորումներ
Պարենամթերքի տեխնոլոգիա
072101.01.6 Պարենամթերքի
տեխնոլոգիա

Ընդունելության քննությունները
Մրցութային
3

4

5

Մ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ (գ)

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

Հլգ(գ)*

Մ(գ) կամ
Ֆ(գ)

Ֆ(գ)** կամ
Մ(գ)**

Հլգ(գ)*

Մ(գ) կամ
Ֆ(գ)

Ֆ(գ)** կամ
Մ(գ)**

Հլգ(գ)*

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

Հլգ(գ)*

Մ(գ) կամ
Ֆ(գ) կամ
Ք(գ)

Ֆ(գ)** կամ
Ք(գ)** կամ
Մ(գ)*

Ճարտարապետություն
073101․01․6
Նկ
Ճարտարապետություն
Շինարարություն
073201.01.6 Արդյունաբերական և
Մ(գ) կամ
քաղաքացիական շինարարություն
Ֆ(գ)
073201.03.6 Ջրային համակարՄ(գ) կամ
գերի շինարարություն և
Ֆ(գ)
շահագործում
Ագրոնոմիա
Մ(գ) կամ
081101.01.6 Ագրոնոմիա,
Կ(գ)
սելեկցիա և գենետիկա
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Գծ

Մ(գ) **

6

Հլգ(գ)*

Ֆ(գ)** կամ
Մ(գ)**
Ֆ(գ)** կամ
Մ(գ)**

Հլգ(գ)*

Կ(գ)** կամ
Ք(գ)**

Հլգ(գ)*

Հլգ(գ)*

084101.00.6

Անասնաբուժություն
084101.01.6
Անասնաբուժություն

Մ(գ) կամ
Կ(գ)

Կ(գ)** կամ
Ք(գ)**

Հլգ(գ)*

2․2 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը

1
041801.00.6
071601.00.6

071602.00.6

073201.00.6

081101.00.6

Մասնագիտությունը, կրթական
ծրագիրը
2
Ագրոբիզնես
041801.01.6 Ագրոբիզնես
Տրանսպորտային համակարգեր
071601.03.6 Փոխադրումների և
ճանապարհային երթևեկության
կազմակերպում և կառավարում
Գյուղատնտեսական
արտադրության մեքենայացում,
մեքենաներ և սարքավորումներ
071602.01.6 Գյուղատնտեսության
մեքենայացում, մեքենաներ և
սարքավորումներ
Շինարարություն
073201.01.6 Արդյունաբերական և
քաղաքացիական շինարարություն
Ագրոնոմիա
081101.01.6 Ագրոնոմիա,
սելեկցիա և գենետիկա

Ընդունելության քննությունները
Մրցութային

Ոչ մրցութային

3

4

5

6

Մ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ (գ)

Մ(գ) կամ
Ֆ(գ)

Ֆ(գ)** կամ
Մ(գ)**

Հլգ(գ)*

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

Հլգ(գ)*

Մ(գ) կամ
Ֆ(գ)

Ֆ(գ)** կամ
Մ(գ)**

Հլգ(գ)*

Մ(գ) կամ
Կ(գ)

Կ(գ)** կամ
Ք(գ)**

Հլգ(գ)*

«Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամի դիմորդներն անվճար ուսուցման համակարգի
ընդունելության մրցույթին մասնակցելու համար մասնագիտությունների և քննությունների ցանկում երկու
աստղանիշերով նշված առարկաների համար, որպես մրցութային գնահատական, կարող են ընդունելության
դիմում-հայտում նախապես հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ համապատասխան
ավարտական փաստաթղթի՝ այդ առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ
պետական ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում՝ տարեկան գնահատականը:
-Նշված մասնագիտություններով-վճարովի ուսուցման համակարգի ընդունելության մրցույթին
մասնակցելու համար, որպես մրցութային առարկաների գնահատական, դիմորդը կարող է դիմում-հայտում
նախապես հայտագրել
միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ համապատասխան ավարտական
փաստաթղթի՝ այդ առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ պետական
ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում՝ տարեկան գնահատականը:
Մրցութային առարկաներից միասնական քննություն հանձնող դիմորդներն օգտվում են առաջնահերթ
ընդունվելու արտոնությունից:

2.3 ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը
0601
2401
2916
3102
3104
3106

Մասնագիտությունը
Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (ըստ ճյուղերի) (հիմնական
կրթությամբ)
Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ
տրանսպորտի տեսակների) (հիմնական կրթությամբ)
Քաղաքաշինական կադաստր (հիմնական կրթությամբ)
Գյուղատնտեսագիտություն (հիմնական կրթությամբ)
Անասնաբուժություն (հիմնական կրթությամբ)
Գյուղատնտեսության մեքենայացում (հիմնական կրթությամբ)

3. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ «ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
3.1 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը

Մասնագիտությունը, կրթական
ծրագիրը

Ընդունելության քննությունները
Մրցութային
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1
011301.00.6

011401.00.6

031101.00.6
042101.00.6
061105.00.6

2
Ընդհանուր մանկավարժություն
011301.01.6 Տարրական
մանկավարժություն և մեթոդիկա
Մասնագիտական մանկավարժություն
011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ***
011401.16.6 Նախնական զինվորական
պատրաստություն
011401.18.6 Պատմություն
011401.19.6 Հայոց լեզու և
գրականություն
011401.20.6 Ռուսաց լեզու և
գրականություն***
Տնտեսագիտություն
031101.01.6 Տնտեսագիտություն
Իրավագիտություն
042101.01.6 Իրավագիտություն
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
061105.01.6 Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ***

3

4

5

6

Հլգ(գ)

Մ(գ)**կամ
Օտլ (գ)**

Մասն.

ԸՖՊ

Հլգ(գ)*

ՆԶՊ (բ)

ԸՖՊ

Հլգ(գ)*

ՀԺՊ(գ)

Օտլ (գ)*

Հլգ(գ)

ԸՊ(գ) կամ
Հլգ(գ)
ՀԺՊ(գ)**

Ռլ(գ)

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)*

Մ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ (գ)

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)

Օտլ (գ)

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

Օտլ(գ)*

Հլգ(գ)*

3.2 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը

1
011301.00.6

011401.00.6

031101.00.6
042101.00.6
061105.00.6

Մասնագիտությունը, կրթական
ծրագիրը

Ընդունելության քննությունները
Մրցութային
Ոչ մրցութային
3
4
5
6

2
Ընդհանուր մանկավարժություն
011301.01.6 Տարրական
Հլգ(գ)
մանկավարժություն և մեթոդիկա
Մասնագիտական
մանկավարժություն
011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարա- Մասն.
կություն և սպորտային մարզումներ***
011401.16.6 Նախնական
ՆԶՊ (բ)
զինվորական պատրաստություն
011401.18.6 Պատմություն
ՀԺՊ(գ)
011401.19.6 Հայոց լեզու և
գրականություն
011401.20.6 Ռուսաց լեզու և
գրականություն***
Տնտեսագիտություն
031101.01.6 Տնտեսագիտություն
Իրավագիտություն
042101.01.6 Իրավագիտություն
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
061105.01.6 Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ***

Մ(գ)** կամ
Օտլ (գ)**

ԸՖՊ

Հլգ(գ)*

ԸՖՊ

Հլգ(գ)*
Օտլ (գ)*

Հլգ(գ)

ԸՊ(գ) կամ
Հլգ(գ)
ՀԺՊ(գ) **

Ռլ(գ)

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)*

Մ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)

Օտլ(գ)

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

Օտլ(գ)*

Հլգ(գ)*

3.3. ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը
0207
0302
0303
0307

Մասնագիտությունը
Թարգմանություն և գործավարություն (հիմնական կրթությամբ)
Հայոց լեզվի դասավանդում (հիմնական կրթությամբ)
Ռուսաց լեզվի դասավանդում (հիմնական կրթությամբ)
Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ (հիմնական կրթությամբ)
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0312
0416
0601
0602
0603
2203
2307
2401

Դասավանդում տարրական դասարաններում (հիմնական կրթությամբ)
Ատամնատեխնիկական գործ (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)
Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (ըստ ճյուղերի) (հիմնական
կրթությամբ)
Մենեջմենթ (կառավարում) (ըստ ճյուղերի) (հիմնական կրթությամբ)
Ֆինանսներ (ըստ ճյուղերի) (հիմնական կրթությամբ)
Հաշվողական տեխնիկա և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում
(հիմնական կրթությամբ)
Զբոսաշրջություն (հիմնական կրթությամբ)
Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի
տեսակների) (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)

4. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ «ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
4.1 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը

Մասնագիտությունը, կրթական
ծրագիրը

1
011301.00.6

011401.00.6

022802.00.6
023201.00.6

041301.00.6

042101.00.6
061101.00.6

061104.00.6

2
Ընդհանուր մանկավարժություն
011301.01.6 Տարրական
մանկավարժություն և մեթոդիկա
Մասնագիտական
մանկավարժություն
011401.18.6 Պատմություն
011401.19.6 Հայոց լեզու և
գրականություն
011401.20.6 Ռուսաց լեզու և
գրականություն
011401.21.6 Անգլերեն լեզու և
գրականություն
Կովկասագիտություն
022802.01.6 Կովկասագիտություն ***
Լեզվաբանություն
023201.01.6 Թարգմանչական գործ
/անգլերեն և հայերեն լեզուներ/
Կառավարում
041301.01.6 Կառավարում
/ըստ ոլորտի/
Իրավագիտություն
042101.01.6 Իրավագիտություն
Ինֆորմատիկա (համակարգչային
գիտություն)
061101.01.6 Ինֆորմատիկա
(համակարգչային գիտություն)
Տեղեկատվական համակարգեր
061104.01.6 Տեղեկատվական
համակարգեր

Ընդունելության քննությունները
Մրցութային
Ոչ մրցութային
3

4

5

6

Հլգ(գ)

Մ(գ)** կամ
Օտլ (գ)**

ՀԺՊ(գ)

Օտլ (գ)*

Հլգ(գ)

ԸՊ(գ) կամ
Հլգ(գ)
ՀԺՊ(գ) **

Ռլ(գ)

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)*

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)*

ՀԺՊ(գ)

Հլգ (գ)

Օտլ (գ)*

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)*

Մ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)

Օտլ(գ)

Մ(գ)

Ֆ(գ) կամ
Օտլ (գ)

Հլգ(գ)*

Մ(գ)

Ֆ(գ) **

Հլգ(գ)*

Օտլ(գ)*

4.2 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը

1
011301.00.6

Մասնագիտությունը, կրթական
ծրագիրը
2
Ընդհանուր մանկավարժություն
011301.01.6 Տարրական
մանկավարժություն և մեթոդիկա
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Ընդունելության քննությունները
Մրցութային
Ոչ մրցութային
3

4

Հլգ(գ)

Մ(գ)** կամ
Օտլ**

5

6

011401.00.6

022802.00.6
041301.00.6

042101.00.6
061101.00.6

061104.00.6

Մասնագիտական
մանկավարժություն
011401.18.6 Պատմություն

ՀԺՊ(գ)

011401.19.6 Հայոց լեզու և
գրականություն
011401.20.6 Ռուսաց լեզու և
գրականություն
011401.21.6 Անգլերեն լեզու և
գրականություն
Կովկասագիտություն
022802.01.6 Կովկասագիտություն ***
Կառավարում
041301.01.6 Կառավարում
/ըստ ոլորտի /
Իրավագիտություն
042101.01.6 Իրավագիտություն
Ինֆորմատիկա (համակարգչային
գիտություն)
061101.01.6 Ինֆորմատիկա
(համակարգչային գիտություն)
Տեղեկատվական համակարգեր
061104.01.6 Տեղեկատվական
համակարգեր

Օտլ (գ)*

Հլգ(գ)

ԸՊ(գ) կամ
Հլգ(գ)
ՀԺՊ(գ) **

Ռլ(գ)

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)*

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)*

ՀԺՊ(գ)

Հլգ (գ)

Օտլ (գ)*

Մ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)

Օտլ(գ)

Մ(գ)

Ֆ(գ) կամ
Օտլ (գ)

Հլգ(գ)*

Մ(գ)

Ֆ(գ) **

Հլգ(գ)*

Օտլ(գ)*

5. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ «ԳՅՈՒՐՋՅԱՆ» ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը

1
021201.00.6

Մասնագիտությունը, կրթական
ծրագիրը

Ընդունելության քննությունները
Մրցութային

2
Դիզայն
021201.01.6 Դիզայն
021201.03.6 Հագուստի մոդելավորում

3

4

5

Կոմպ
Կոմպ

Գծն
Գծն

Գն
Գն

Ոչ մրցութային
6
Հլգ(գ)*
Հլգ(գ)*

Օգտագործված հապավումներ
(բ)
(գ)
Ա
Անգլ

բանավոր
գրավոր
Աշխարհագրություն
Անգլերեն

Հլգ
Մ
Մասն.
ՆԶՊ

Գծ
Գծն
Գն
ԸՊ
ԸՖՊ

Գծագրություն
Գծանկար
Գունանկար
Ընդհանուր պատմություն
Ընդհանուր ֆիզիկական
պատրաստություն
Կենսաբանություն
Կոմպոզիցիա

Նկ
Ռլ
ՍԱ
Ք
Օտլ

Հայոց լեզու և գրականություն
Մաթեմատիկա
Մասնագիտական
Նախնական զինվորական
պատրաստություն
Նկարչություն
Ռուսաց լեզու
Ստեղծագործական աշխատանք
Քիմիա
Օտար լեզու****

Ֆ
ՀԺՊ

Ֆիզիկա
Հայ ժողովրդի պատմություն

Կ
Կոմպ
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Ծ ա ն ո թ ո ւ թ յ ու ն ն ե ր
*Ոչ մրցութային քննության գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության
ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից:
**Վճարովի ուսուցման համակարգում թափուր տեղեր առաջանալու դեպքում այդ տեղերի
մրցույթին մասնակցելու համար դիմորդները մասնագիտությունների և քննությունների ցանկում
երկու աստղանիշերով նշված առարկաների համար որպես մրցութային գնահատական կարող են
ընդունելության դիմում-հայտում նախապես հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեստատի
կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթի` այդ առարկաների պետական
ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ պետական ավարտական քննական
գնահատականի բացակայության դեպքում` տարեկան գնահատականը:
***Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն:
****Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու, Անգլերեն, Գերմաներեն, Ֆրանսերեն):
Օտար լեզու մրցութային կամ ոչ մրցութային քննություն կարող է ընտրվել նշված 4
առարկաներից մեկը` դիմորդի հայեցողությամբ:

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
25 հունվարի 2018թ.

N 31-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
(ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2018-2019
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին
մասին համապատասխան` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը
ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել Արցախի Հանրապետության նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների
առկա և հեռակա ուսուցման 2018-2019 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների
ցանկը` 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
2018 թվականի հունվարի 25-ի N 31-Ն որոշման
ՑԱՆԿ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
(ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ
ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2018-2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
1. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ Թ. ՔԱՄԱԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ
(ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը
0402
0405
0406
0418

Մասնագիտությունը
Մանկաբարձական գործ (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)
Դեղագործություն (միջնակարգ կրթությամբ)
Քույրական գործ (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)
Բուժական գործ զինված ուժերում (հիմնական կրթությամբ)

2. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ
(ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը
0501
0502
0503
0504
0505

Մասնագիտությունը
Գործիքային կատարողական արվեստ (ըստ գործիքների տեսակների)
(հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)
Երգեցողություն (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)
Երգչախմբավարություն (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)
Երաժշտության տեսություն (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)
Էստրադային երաժշտարվեստ (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)
3. ՇՈՒՇԻԻ ԱՐՍԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՔՈԼԵՋ
3.1 ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

Դասիչը
0514
0515
2014
2808

Մասնագիտությունը
Դիզայն ըստ ճյուղերի (հիմնական կրթությամբ)
Զարդարային-կիրառական արվեստ և ժողովրդական արհեստներ
(հիմնական կրթությամբ)
Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում
(ըստ ճյուղերի) (հիմնական կրթությամբ)
Հագուստի մոդելավորում և նախագծում (հիմնական կրթությամբ)
3.2 ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

Դասիչը
2302

Մասնագիտությունը
Սպասարկման կազմակերպում հյուրանոցներում և զբոսաշրջային
համալիրներում (միջնակարգ կրթությամբ)
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4. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՊԱՐԱՐՎԵՍՏԻ ՔՈԼԵՋ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը
0319
0506

Մասնագիտությունը
Պարի ուսուցում (միջնակարգ կրթությամբ)
Դասական պար (4-րդ դասարանն ավարտած)
Ժողովրդական պար (8-րդ դասարանն ավարտած)
5. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ
(ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)

Դասիչը
2014
2203
2304
2311
2401
2603

Մասնագիտությունը
Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում
(հիմնական կրթությամբ)
Համակարգիչների շահագործում (հիմնական կրթությամբ)
Վարսավիրական արվեստ և զարդարային դիմահարդարում (հիմնական
կրթությամբ)
Հասարակական սնունդ (հիմնական կրթությամբ)
Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների)
(հիմնական կրթությամբ)
Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և
տեխնոլոգիա (հիմնական կրթությամբ)
6. ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ
(ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)

Դասիչը
2203
2304
2311

Մասնագիտությունը
Համակարգիչների շահագործում (միջնակարգ կրթությամբ)
Վարսավիրական արվեստ և զարդարային դիմահարդարում (հիմնական և
միջնակարգ կրթությամբ)
Հասարակական սնունդ (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)

2401

Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների)
(հիմնական կրթությամբ)

2704

Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն (հիմնական և միջնակարգ
կրթությամբ)
Կարի արտադրության տեխնոլոգիա (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)

2809
2905

Ճանապարհաշինարարական և բարելավման աշխատանքների
տեխնիկական ապահովում (հիմնական կրթությամբ)

7. ՇՈՒՇԻԻ «ԵԶՆԻԿ ՄՈԶՅԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ»
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը
1003
1006
1210
2311

Մասնագիտությունը
Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական
շահագործում (հիմնական կրթությամբ)
Ջերմաէներգետիկ սարքավորումների և ջերմային ցանցերի տեխնիկական
շահագործում (հիմնական կրթությամբ)
Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա
(հիմնական կրթությամբ)
Հասարակական սնունդ (հիմնական կրթությամբ)
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2603
2809
2902
2908

Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և
տեխնոլոգիա (հիմնական կրթությամբ)
Կարի արտադրության տեխնոլոգիա (հիմնական կրթությամբ)
Շինարարամոնտաժային և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում
(հիմնական կրթությամբ)
Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում (հիմնական
կրթությամբ)

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
25 հունվարի 2018թ.

N 32-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 29-Ի N 501-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության
օրենքի
71-րդ
հոդվածը՝
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի
օգոստոսի 29-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ջրախնայողական
տեխնոլոգիաների ներդրման խթանման ծրագիրը հաստատելու մասին» N 501-Ն
որոշման հավելվածի 16-րդ կետի 2-րդ պարբերությունն ուժը կորցրած ճանաչել:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2017 թվականի մարտի 1ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
25 հունվարի 2018թ.

N 33-Ն
ք.Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 28-Ի N 93 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածը և Արցախի Հանրապետության
կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 161-Ն որոշումը` Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի
փետրվարի 28-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության
նախարարության Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինական
պետական տեսչության կանոնադրությունն ու կառուցվածքը հաստատելու մասին» N
93 որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1) որոշման վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ».
2) որոշման 1-ին կետի «ա» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«ա. Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության
աշխատակազմի քաղաքաշինական պետական տեսչության կանոնադրությունը`
համաձայն հավելվածի:».
3) որոշման 1-ին կետի «բ» ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել.
4) որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածում`
ա. վերնագրում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության
նախարարության Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը փոխարինել
«Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության աշխատակազմի»
բառերով,
բ. 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«1. Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության
աշխատակազմի քաղաքաշինական պետական տեսչությունը (այսուհետ` տեսչություն)
Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության (այսուհետ`
նախարարություն) աշխատակազմի առանձնացված ստորաբաժանում է, որն Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում, իրականացնում է
վերահսկողական գործառույթներ, ինչպես նաև կիրառում է պատասխանատվության
միջոցներ
քաղաքաշինության
բնագավառում`
հանդես
գալով
Արցախի
Հանրապետության անունից:»,
գ. 9-րդ կետի 1-ին պարբերության «, որին, մինչև քաղաքացիական ծառայության
պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթի անցկացման համապատասխան կարգը
գործողության մեջ դնելը, պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարը`
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի համաձայնությամբ» բառերը
փոխարինել «, որին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է նախարարը:»
բառերով,
դ. 11-րդ կետի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետին,»
բառերը հանել,
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ե. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը փոխարինել «Արցախի
Հանրապետության» բառերով.
5) ուժը կորցրած ճանաչել N 2 հավելվածը:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
25 հունվարի 2018թ.

N 34-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 30-Ի N 283
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 Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կանոնադրությունը`
համաձայն հավելվածի:
2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության
2004
թվականի
հուլիսի
30-ի
«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
կառավարությանն
առընթեր
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության ոստիկանության կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 283
որոշումը:
3. 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
2018 թվականի հունվարի 25-ի N 34-Ն որոշման

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
1. Ընդհանուր դրույթներ
1. Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունը (այսուհետ` ոստիկանություն)
գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը հանցավորության ու
հակաիրավական այլ ոտնձգությունների դեմ պայքարի, հասարակական կարգի և
անվտանգության ապահովման ոլորտում իր լիազորությունների սահմաններում
մշակում և իրականացնում է Արցախի Հանրապետության կառավարության
քաղաքականությունը:
2. Ոստիկանությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և լուծարվում է Արցախի
Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով:
3. Ոստիկանության լիազորությունները սահմանվում են Արցախի Հանրապետության օրենքներով, Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով ու
կարգադրություններով, Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումներով և
այլ իրավական ակտերով:
4. Ոստիկանությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությանը, Արցախի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան ու դրանցով իրեն
վերապահված լիազորությունների շրջանակներում:
5. Ոստիկանությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և
իր անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, դրոշ, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ
միջոցներ: Ոստիկանությունը կարող է ունենալ Արցախի Հանրապետության
զինանշանի պատկերով իր անվանմամբ հայերեն և այլ լեզվով կլոր կնիք, ձևաթղթեր,
խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ:
6. Ոստիկանությունը բաղկացած է կենտրոնական ապարատից, դրա անմիջական
ենթակայության և տարածքային ստորաբաժանումներից:
Ոստիկանության համակարգում կարող են ստեղծվել ոստիկանության զորքեր,
ոստիկանության կազմում ստեղծված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ (այսուհետ` ոստիկանության կազմակերպություններ) և հիմնարկներ:
Ոստիկանության կենտրոնական ապարատն Արցախի Հանրապետության
ոստիկանության համակարգի գլխադասային կառույցն է, որը կազմված է ոստիկանության պետից, նրա տեղակալներից, խորհրդականներից և ճյուղային ծառայություններից (վարչություններից, բաժիններից ու բաժանմունքներից):
Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումներն են՝ ոստիկանության
Ստեփանակերտի քաղաքային վարչությունն ու շրջանային բաժինները:
7. Ոստիկանության նպատակները և խնդիրներն են`
1) անձի կյանքի և առողջության, իրավունքների, ազատությունների ու օրինական
շահերի պաշտպանության ապահովումը հանցավոր և հակաիրավական այլ
ոտնձգություններից.
2) հասարակության և պետության շահերի պաշտպանության ապահովումը.
3) հանցագործությունների ու վարչական իրավախախտումների նախականխման,
կանխման և խափանման աշխատանքների կազմակերպումն ու իրականացումը.
4) իր իրավասության սահմաններում հանցագործությունների և վարչական
իրավախախտումների հայտնաբերման, բացահայտման աշխատանքների, հետաքննության, նախաքննության կազմակերպումն ու իրականացումը.
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5) հասարակական կարգի պահպանության և հասարակական անվտանգության
ապահովումը.
6) սեփականության բոլոր ձևերի պաշտպանության ապահովումը.
7) ոստիկանության համակարգի ծառայությունների, մարմինների, ոստիկանության զորքերի ու կազմակերպությունների ղեկավարումը, գործունեության համակարգումը և նորմատիվ իրավական բազայի կատարելագործումը.
8) ոստիկանության համակարգում օրինականության ամրապնդումը, կադրերի
հետ տարվող աշխատանքների կատարելագործումը, նրանց մասնագիտական
պատրաստականության բարձրացումը, ոստիկանության ծառայողների ու ոստիկանության զորքերի զինծառայողների իրավական և սոցիալական պաշտպանվածության
ապահովումը.
9) ոստիկանության համակարգի նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդումն ու
զարգացումը.
10) գիտության ու տեխնիկայի նվաճումների կիրառման, առաջավոր փորձի
ներդրման աշխատանքների կազմակերպումը և իրականացումը.
11) Արցախի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսդրությամբ իրեն
վերապահված իրավասությունների կատարման ապահովումը.
12) օրենքով սահմանված այլ խնդիրների իրականացումը:
2. Ոստիկանության գործառույթները
8. Ոստիկանությունն իր նպատակների և խնդիրների իրականացման համար
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է
հետևյալ գործառույթները`
1) մարդու իրավունքների և ազատությունների, սեփականության բոլոր ձևերի
պաշտպանության, հասարակական կարգի և հասարակական անվտանգության
ապահովման ուղղությամբ որոշում է ոստիկանության համակարգի գործունեության
հիմնական ուղղությունները, համակարգում և վերահսկում է ոստիկանության
համակարգի ծառայությունների, տարածքային ստորաբաժանումների, ոստիկանության զորքերի ու կազմակերպությունների գործունեությունը, մասնակցում է հանցավորության դեմ պայքարի բնագավառում պետական ծրագրերի մշակմանն ու
իրագործմանը.
2) իրականացնում է հանցավորության վիճակի վերլուծություն, մշակում է
քրեածին իրավիճակի զարգացման երկարաժամկետ և օպերատիվ կանխատեսումներ,
ինչի հիման վրա Արցախի Հանրապետության իշխանության մարմիններին սահմանված կարգով ներկայացնում է առաջարկություններ օրինականության ամրապնդման,
հասարակական կարգի և հասարակական անվտանգության ապահովման,
հանցավորության դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ.
3) ապահովում է ոստիկանության համակարգի ծառայությունների, մարմինների, ոստիկանության զորքերի ու կազմակերպությունների կողմից Արցախի Հանրապետության օրենսդրության կատարումը.
4) կազմակերպում ու իրականացնում է հանցագործությունների և այլ իրավախախտումների գրանցումն ու հաշվառումը, վերահսկողություն է իրականացնում ոստիկանության համակարգի ծառայություններում և մարմիններում այդ
աշխատանքների նկատմամբ, վերլուծում է վերջիններիս օպերատիվ-ծառայողական
գործունեության արդյունքները և այն օգտագործում աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ.
5)
իր
իրավասության
սահմաններում
ընդհանրացնում
է
Արցախի
Հանրապետության օրենսդրության կիրարկման պրակտիկան, մշակում և սահմանված
կարգով Արցախի Հանրապետության իշխանության մարմիններին է ներկայացնում
առաջարկություններ ոստիկանության համակարգի գործունեության կատարելագործման վերաբերյալ: Ոստիկանության համակարգի գործունեությանը վերաբերող
հարցերով նախապատրաստում է Արցախի Հանրապետության նորմատիվ իրավական
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ակտերի նախագծեր, իրականացնում է իր գործունեության նորմատիվային կանոնակարգումն ու իրավական ապահովումը, ոստիկանության համակարգի ծառայություններին, մարմիններին, ոստիկանության զորքերին ու կազմակերպություններին
ցույց է տալիս գործնական և մեթոդական օգնություն.
6) հանցագործությունների դեմ պայքարի, հասարակական կարգի և հասարակական անվտանգության ապահովման ուղղությամբ համագործակցում է պետական
կառավարման և տեղական ինքնակառավարման, այդ թվում` իրավապահ մարմինների, կազմակերպությունների, ինչպես նաև ֆիզիկական անձանց հետ.
7) իր իրավասության սահմաններում կազմակերպում ու իրականացնում է
օպերատիվ-հետախուզական և փորձաքրեագիտական գործունեություն, հետաքննություն, նախաքննություն, ինչպես նաև ապահովում է հանցագործությունների
հայտնաբերման և բացահայտման ուղղությամբ անհրաժեշտ միջոցների ձեռնարկումը.
8) ապահովում է հանցագործությունների ու վարչական իրավախախտումների
նախականխման, կանխման և խափանման ուղղությամբ ոստիկանության
ծառայությունների և տարածքային ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող
պրոֆիլակտիկ գործունեությունը, ինչպես նաև հանցագործությունների պատճառների
և նպաստող պայմանների վերհանումը, ուսումնասիրությունն ու դրանց վերացման
ուղղությամբ միջոցների ձեռնարկումը.
9) կազմակերպում և իրականացնում է հանցագործություն կատարած ու
հետաքննության, նախաքննության և դատական մարմիններից թաքնվող, քրեական
պատասխանատվությունից ու պատիժը կրելուց խուսափող, անհայտ կորած անձանց,
ինչպես նաև հափշտակված գույքի հետախուզումը, չճանաչված դիակների ինքնության
պարզումը.
10) իր իրավասության սահմաններում ապահովում է կազմակերպված
հանցավորության, կոռուպցիայի, ինչպես նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
կիրառման ոլորտում կատարվող հանցագործությունների դեմ պայքարի, դրա
ռազմավարական ուղղությունների և մարտավարության մեխանիզմների մշակումն ու
իրագործումը.
11) կազմակերպում և համակարգում է պայքարը թմրամիջոցների ապօրինի
շրջանառության դեմ, իրականացնում է հսկողություն թմրամիջոցների, հոգեմետ
(հոգեներգործուն), խիստ ներգործող ու թունավոր նյութերի, ինչպես նաև դրանց
բաղադրիչների օրինական շրջանառության նկատմամբ.
12) մասնակցում է ահաբեկչության, մաքսանենգության դեմ պայքարի, Արցախի
Հանրապետության պետական սահմանի պահպանության, Արցախի Հանրապետության անվտանգության ապահովման, ոստիկանության համակարգում պետական և
ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների պաշտպանության ուղղությամբ
իրականացվող միջոցառումներին.
13) ապահովում է ձերբակալված, կալանավորված և ազատազրկման
դատապարտված անձանց պահպանությունը, անվտանգությունը, փոխադրումն ու
ուղեկցումը, օրենքով նախատեսված դեպքերում` դատարանների, նախաքննության և
հետաքննության մարմինների որոշումների կատարումը, ինչպես նաև օրենքով
ոստիկանության մարմինների իրավասությանը վերապահված վարչական տույժերի
իրագործումը.
14) ղեկավարում է պետական պահպանության ծառայության գործունեությունը,
ապահովում է պետական պահպանության ենթակա, ինչպես նաև իրավաբանական ու
ֆիզիկական անձանց պատկանող այլ օբյեկտների և գույքի պահպանությունն ու
անձանց պաշտպանությունը` այդ թվում պայմանագրային հիմունքներով.
15) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով միջոցներ
է ձեռնարկում դատավորների, դատախազների, քննիչների, դատական ակտերի
հարկադիր կատարողների, ոստիկանության համակարգի պաշտոնատար անձանց,
տուժողների, վկաների, մեղադրյալների, պաշտպանների և քրեական դատավարու-
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թյանն աջակցող այլ անձանց, ինչպես նաև նրանց մերձավոր ազգականների կյանքը,
առողջությունը և (կամ) գույքը պաշտպանելու ուղղությամբ.
16) հսկողություն է սահմանում ոստիկանության մարմինների կողմից լիցենզավորման ենթակա գործունեության, աշխատանքների (ծառայությունների) համար
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լիցենզիաներ,
թույլտվություններ տալու (ուժը կորցրած ճանաչելու), ինչպես նաև զենքի, ռազմամթերքի, ռադիոակտիվ, հրագործական արտադրատեսակների, արդյունագործական
նշանակության պայթուցիկ նյութերի, կնիքների և դրոշմակնիքների շրջանառության
օրենսդրությամբ սահմանված կանոնների պահպանման նկատմամբ.
17) ղեկավարում է ճանապարհային ոստիկանությունը, իրականացնում է
ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, դրանց հետևանքով զոհված և
վիրավորված անձանց ու ճանապարհային երթևեկության բնագավառում վարչական
իրավախախտումների պետական հաշվառումը, վերահսկողություն է իրականացնում
ճանապարհային երթևեկության կանոնների, տեխնիկական նորմերի և այլ նորմատիվ
իրավական ակտերի պահանջների պահպանման նկատմամբ, հսկողություն է
իրականացնում տեխնիկական միջոցների օգտագործմամբ կամ տեխնիկական
փորձաքննությամբ տրանսպորտային միջոցների շահագործման ընթացքում դրանց
տեխնիկական վիճակի և կահավորման անվտանգության ապահովման, ճանապարհների և դրանց ինժեներական կառույցների, ճանապարհային երթևեկության
կազմակերպման տեխնիկական միջոցների տեխնիկական նորմերի, կանոնների և
ստանդարտների պահանջներին համապատասխանելու նկատմամբ, կազմակերպում և
իրականացնում է տրանսպորտային միջոցների ուղեկցումը, ճանապարհային
երթևեկության կարգավորումը, ավտոմոբիլային ճանապարհներով երթևեկելու համար
ավտոտրանսպորտային միջոցների ուղեկցումը, ճանապարհային երթևեկության
կարգավորումը, ավտոմոբիլային ճանապարհներով երթևեկելու համար նախատեսված
ավտոտրանսպորտային միջոցների ու դրանց կցորդների պետական հաշվառումը,
ճանապարհապարեկային ծառայությունը, վարորդների տեսական ու գործնական
գիտելիքների ստուգումը և տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի ազգային
վկայականների, իսկ դրանց հիման վրա` նաև միջազգային վարորդական
վկայականների տրամադրումը.
18) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքով
սահմանված կարգով իրականացնում է դատարանի կողմից նշանակված` Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված պատիժները
(այսուհետ` պատիժներ), հսկողություն է իրականացնում պատիժը կրելուց
պայմանական վաղաժամկետ ազատված անձանց վրա և պատիժը պայմանականորեն
չկիրառելու դեպքերում դատապարտյալների վրա դատարանի կողմից դրված
պարտականությունների կատարման նկատմամբ, օրենքով սահմանված հիմքերով և
կարգով կալանքի տակ պահում է անձանց, իրականացնում է քրեակատարողական
հիմնարկների պահպանությունը, ազատազրկման ձևով պատիժ կրող դատապարտյալների և կալանավորվածների փոխադրումը, ապահովում է քրեակատարողական
հիմնարկներում օրինականությունը, ինչպես նաև դատապարտյալների և կալանավորվածների` իրենց իրավունքներից և ազատություններից օգտվելու երաշխիքները,
քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող անձանց, այդ հիմնարկների
անձնակազմերի և այնտեղ գտնվող այլ անձանց անվտանգությունը, դատապարտյալների և կալանավորվածների կյանքի ու առողջության պահպանումը, անձնական և
հոգևոր զարգացման համար պատշաճ պայմանները, քրեակատարողական հիմնարկների և մարմինների նյութատեխնիկական ու սոցիալական պայմանների զարգացումը,
կազմակերպում է դատապարտյալների և կալանավորվածների զբաղվածությունը,
դատապարտյալների սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման աշխատանքները.
19) կազմակերպում և հսկում է Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների
անձնագրավորման, հաշվառման, բնակչության պետական ռեգիստրի և ընտրողների
ռեգիստրի վարման, օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող
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անձանց կողմից Արցախի Հանրապետության տարածք մուտք գործելու, տարածքում
գտնվելու, տարանցիկ տեղաշարժվելու, տարածքից դուրս գալու օրենսդրությամբ
սահմանված կանոնների պահպանման ուղղությամբ ոստիկանության ծառայությունների և մարմինների գործունեությունը.
20) մասնակցում է Արցախի Հանրապետության տարածքում կամ դրա մի մասում
հայտարարված ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ապահովմանը, արտակարգ
իրավիճակների կանխման և վերացման ուղղությամբ պետական միասնական
միջոցառումների իրականացմանը, համաճարակների ժամանակ կարանտին
միջոցառումների անցկացմանը.
21) քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքները, հասարակական կարգն ու
անվտանգությունն ապահովելու նպատակով օրենքով սահմանված կարգով
կազմակերպում և իրականացնում է հատուկ միջոցառումներ.
22) տեխնածին ու տարերային աղետների, խոշոր վթարների և հրդեհների,
զանգվածային անկարգությունների, այլ արտակարգ իրավիճակների հետևանքների
վերացման, ինչպես նաև միջտարածքային, այլ հատուկ միջոցառումների ժամանակ
բնակչության փրկության, առանց հսկողության մնացած գույքի պահպանության և
հասարակական
կարգի
ապահովման
աշխատանքներում
ներգրավում
է
ոստիկանության համակարգի ծառայողներին և զինծառայողներին.
23) կազմակերպում է զորահավաքային առաջադրանքների և քաղաքացիական
պաշտպանության միջոցառումների կատարումը, մշակում և իրականացնում է
ռազմական դրության պայմաններում ու խաղաղ ժամանակ ծագած արտակարգ
իրավիճակներում ոստիկանության համակարգի ծառայությունների, մարմինների,
ոստիկանության զորքերի մարտունակության բարձրացմանն ուղղված համալիր
միջոցառումներ.
24) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովում է ոստիկանության զորքերի մասնակցությունը Արցախի Հանրապետության
պաշտպանությանը.
25) կազմավորում և օգտագործում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված պետական հաշվառումները, օպերատիվ-հետախուզական, քրեագիտական, վիճակագրական և այլ տեղեկատվական շտեմարանները, իրականացնում է
ոստիկանության ծառայությունների, մարմինների և շահագրգիռ պետական գերատեսչությունների ու կազմակերպությունների տեղեկատվական սպասարկումը, կազմակերպում է ոստիկանության համակարգում վիճակագրությունը.
26) իրականացնում է ոստիկանության համակարգի հատուկ տեխնիկայի, կապի և
կառավարման ավտոմատացված համակարգերի զարգացումն ու կատարելագործումը.
27) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության և այլ պետությունների ոստիկանական ուսումնական
հաստատություններում, պայմանագրային հիմունքներով, կազմակերպում է ուսուցման, վերապատրաստաման (որակավորման բարձրացման) գործընթացը, իրականացնում է ոստիկանության համակարգի կադրերի ընտրության, տեղաբաշխման,
դաստիարակության, ատեստավորման աշխատանքները, ապահովում է գիտության,
տեխնիկայի նվաճումների և դրական փորձի ներդնումը ոստիկանության
համակարգում.
28) կազմակերպում և իրականացնում է ոստիկանության համակարգի գործունեության անվտանգությունն ապահովող միջոցառումներ.
29) հսկողություն է իրականացնում ոստիկանության ծառայողների և զինծառայողների գործունեության օրինականության պահպանման նկատմամբ, իրականացնում
է միջոցառումներ ոստիկանության համակարգում օրինականության խախտման
դեպքերի հայտնաբերման, բացահայտման և կանխարգելման ուղղությամբ.
30) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան կազմակերպում և իրականացնում է ոստիկանության համակարգի գործավարությունն ու
արխիվային գործը.
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31) մշակում և իրականացնում է ոստիկանության ծառայողների, զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների, ոստիկանության համակարգից կենսաթոշակի անցած անձանց առողջության պահպանմանն ուղղված պրոֆիլակտիկբժշկական, առողջարանային-կուրորտային, վերականգնողական համալիր միջոցառումներ, կազմակերպում է ոստիկանության բժշկական ծառայության գործունեությունը.
32) համակարգում է ոստիկանության կազմակերպությունների գործունեությունը.
33) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատում և փոփոխում է ոստիկանության ու ենթակա ստորաբաժանումների ֆինանսական գործունեության նախահաշիվները, վարում է գանձապետական, բյուջետային,
արտաբյուջետային և այլ հաշիվներ, ապահովում է ոստիկանության համակարգում
հաշվապահական հաշվառման վարումը, պահպանման ծախսերի նախահաշիվների
տնտեսագիտական հիմնավորումը, դրամական և նյութական միջոցների նպատակային ու արդյունավետ օգտագործումը, աշխատանքի վարձատրությունը, կենսաթոշակների նշանակումը և վճարման կազմակերպումը.
34) տիրապետում, տնօրինում և օգտագործում է ոստիկանությանը հանձնված
գույքը.
35) ապահովում է ոստիկանության համակարգը համազգեստով, կապի, հատուկ և
տրանսպորտային միջոցներով, մարտական ու հատուկ տեխնիկայով, սպառազինությամբ, ռազմամթերքով և այլ նյութատեխնիկական միջոցներով, ամրապնդում և
զարգացնում է ոստիկանության համակարգի նյութատեխնիկական բազան.
36) հսկողություն է իրականացնում ոստիկանության լիազորություններով
պայմանավորված ծառայությունների կամ գործողությունների դիմաց ֆիզիկական և
իրավաբանական անձանցից Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե գանձումների նկատմամբ.
37) կազմակերպում է հանցավորության դեմ պայքարի, հասարակական կարգի և
հասարակական անվտանգության ապահովման հարցերով ոստիկանության համակարգի գործունեության լուսաբանումն ու իրավական քարոզչությունը: Այդ նպատակով
կարող է իրականացնել հրատարակչական գործունեություն` հրատարակել թերթ,
տեղեկագրեր և այլ նյութեր, պատրաստում է հեռուստատեսային և ռադիո ծրագրեր.
38) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կազմակերպում է քաղաքացիների առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների, ինչպես
նաև ոստիկանության համակարգի գործունեությանը վերաբերող հարցերով զանգվածային լրատվության միջոցների հրապարակումների ու հաղորդումների քննարկումը և
դրանց վերաբերյալ համապատասխան որոշումների ընդունումը.
39) իրականացնում է իր իրավասությանը վերապահված այլ գործառույթներ:
3. Ոստիկանության կառավարումը
9. Ոստիկանության գործունեությունն իրականացվում է միանձնյա և կենտրոնացված կառավարման միջոցով:
10. Ոստիկանությունը գլխավորում է ոստիկանության պետը, որին պաշտոնի
նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության Նախագահը:
11. Ոստիկանության պետն ունի առաջին տեղակալ և տեղակալներ, այդ թվում՝
տեղակալ-շտաբի պետ (այսուհետ՝ տեղակալներ), որոնց պաշտոնի նշանակում և
պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության Նախագահը` ոստիկանության
պետի ներկայացմամբ:
Ոստիկանության զորքերի հրամանատարին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից
ազատում է Արցախի Հանրապետության Նախագահը: Ոստիկանության զորքերի
հրամանատարն ի պաշտոնե ոստիկանության պետի տեղակալն է:
Ոստիկանության պետի տեղակալները համակարգում և ղեկավարում են
ոստիկանության պետի կողմից իրենց հանձնարարված բնագավառի աշխատանքները
և անմիջական պատասխանատվություն են կրում այդ ոլորտի գործունեության համար:
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12. Իր գործունեության ընթացքում ոստիկանության պետն առաջնորդվում է
Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ, սույն կանոնադրությամբ և այլ իրավական ակտերով:
13. Ոստիկանության պետը կազմակերպում ու վերահսկում է ոստիկանությանը
վերապահված խնդիրների ու գործառույթների իրականացումը, պատասխանատու է
իր իրավասության բնագավառներում քաղաքականության մշակման ու իրականացման, տիրող իրավիճակի և հեռանկարային զարգացման ապահովման համար:
14. Ոստիկանության պետը հաշվետու է Արցախի Հանրապետության
Նախագահին:
15. Ոստիկանության պետը`
1) կազմակերպում և ղեկավարում է ոստիկանության գործունեությունը, պատասխանատու է ոստիկանության համակարգի առջև դրված խնդիրների իրականացման
համար.
2) հանդիսանում է ոստիկանությանը հատկացրած բյուջետային հատկացումների
(այդ թվում՝ արտարժութային) կարգադրիչը, հաստատում է ոստիկանության
պահպանման ծախսերի նախահաշիվները.
3) ներկայացնում է ոստիկանությունը: Իր լիազորությունների սահմաններում
վարում է բանակցություններ, Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կնքում պայմանագրեր և ստորագրում արձանագրություններ: Նշված
գործառույթները Արցախի Հանրապետության կամ ոստիկանության անունից
իրականացնելու համար կարող է լիազորել ոստիկանության առանձին ծառայողների.
4) կատարում է ոստիկանության պետի տեղակալների և խորհրդականների միջև
գործառույթների բաշխում.
5) սահմանում է ոստիկանության կենտրոնական ապարատի ծառայությունների,
տարածքային ստորաբաժանումների, ոստիկանության զորքերի և ոստիկանության
կազմակերպությունների ու դրանց ղեկավարների գործառույթների շրջանակը.
6) օրենքով սահմանված կարգով արձակում է նորմատիվ կամ անհատական
բնույթի հրամաններ, որոնց կատարումը պարտադիր է ոստիկանության համակարգի
համար: Կազմակերպում է դրանց կատարումը և իրականացնում վերահսկողություն:
Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գործադիր իշխանության այլ մարմինների
ղեկավարների հետ արձակում է համատեղ հրամաններ.
7) դադարեցնում է ոստիկանության իրավասու ծառայությունների, տարածքային
ստորաբաժանումների, ոստիկանության զորքերի և ոստիկանության կազմակերպությունների ղեկավարների Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը և սույն
կանոնադրությանը հակասող իրավական ակտերի գործողությունը.
8) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Արցախի
Հանրապետության կառավարությանը ներկայացնում է առաջարկություններ ոստիկանության կառուցվածքում և հաստիքացուցակում փոփոխություններ կատարելու
վերաբերյալ.
9) հաստատում է ոստիկանության կենտրոնական ապարատի ծառայությունների,
տարածքային ստորաբաժանումների, ոստիկանության զորքերի և ոստիկանության
կազմակերպությունների կանոնադրությունները, կառուցվածքն ու հաստիքացուցակները.
10) ոստիկանության համակարգի գործունեությանը վերաբերող կարևորագույն
հարցերի քննարկման, առանձին բնագավառներում առկա խնդիրների լուծման
նպատակով կարող է ստեղծել խորհրդակցական մարմիններ, հանձնաժողովներ,
աշխատանքային խմբեր և այլն, որոշում է դրանց անհատական կազմերը, գործունեության շրջանակներն ու իրավասության սահմանները.
11) նախագահում է ոստիկանության խորհրդակցական մարմնի նիստերում,
վարում է իր մոտ հրավիրված օպերատիվ խորհրդակցությունները.
12) սահմանված կարգով Արցախի Հանրապետության կառավարության
քննարկմանն է ներկայացնում ոստիկանության գործունեությանն ու աշխատանքի
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կազմակերպմանը վերաբերող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծեր և առաջարկություններ, մասնակցում է Արցախի Հանրապետության օրենսդիր և գործադիր
իշխանության մարմիններում ոստիկանության համակարգին վերաբերող հարցերի
քննարկմանը.
13) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան` սահմանում է ոստիկանության կողմից աշխատանքային պայմանագրերի կնքման կարգը.
14) ոստիկանության համակարգում իրականացնում է կադրային քաղաքականություն.
15) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Արցախի
Հանրապետության քաղաքացիներին ծառայության է ընդունում ոստիկանության համակարգում, պաշտոնի է նշանակում, այլ պաշտոնի փոխադրում և պաշտոնից
ազատում ոստիկանությունից կրտսեր, միջին, ավագ և գլխավոր պաշտոններ
զբաղեցնող ծառայողներին, զինծառայողներին և տեխնիկական սպասարկում
իրականացնող անձանց.
16) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով շնորհում
է ոստիկանության կրտսեր, միջին, ավագ և զինվորական շարքային, ենթասպայական,
սպայական կոչումներ, բացառությամբ գնդապետի և բարձրագույն սպայական կոչումների: Արցախի Հանրապետության Նախագահին միջնորդություն է ներկայացնում
ոստիկանության գլխավոր, բարձրագույն և զինվորական գնդապետի ու բարձրագույն
սպայական կոչումներ շնորհելու վերաբերյալ.
17) լիազորում է ոստիկանության առանձին ծառայությունների և տարածքային
ստորաբաժանումների պետերին ոստիկանությունում տեխնիկական սպասարկում
իրականացնող անձանց աշխատանքի ընդունելու և աշխատանքից ազատելու իրավասություններով.
18) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով
խրախուսում կամ կարգապահական պատասխանատվության է ենթարկում
ոստիկանության ծառայողներին, զինծառայողներին և տեխնիկական սպասարկում
իրականացնող անձանց, լիազորում է ոստիկանության առանձին պաշտոնատար
անձանց՝ խրախուսանքներ և կարգապահական տույժեր կիրառելու իրավասությամբ.
19) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրավասու
է ոստիկանության ծառայողներին, զինծառայողներին պարգևատրելու հրազենով և
սառը զենքով.
20) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացնում է առաջարկություններ ոստիկանության ծառայողներին, զինծառայողներին ու
տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց Արցախի Հանրապետության
պետական պարգևներով պարգևատրելու և պատվավոր կոչումներ շնորհելու
վերաբերյալ.
21) հիմնում է ոստիկանության մեդալներ, կրծքանշաններ, պատվոգիր և «ԱՀ
ոստիկանության պատվավոր ծառայող» կոչում, Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ոստիկանության ծառայողներին և զինծառայողներին
պարգևատրում կամ շնորհում է դրանք, իսկ տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց և քաղաքացիներին` պարգևատրում մեդալով ու պատվոգրով.
22) օրենքով սահմանված կարգով որոշում է ոստիկանության ծառայողների,
զինծառայողների և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց համատեղությամբ աշխատանքի պայմանները.
23) ոստիկանության ծառայողներին և զինծառայողներին թույլատրում է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դուրս գալ Արցախի Հանրապետության
սահմաններից.
24) կատարում է ոստիկանության ծառայողների, զինծառայողների, տեխնիկական
սպասարկում իրականացնող անձանց և քաղաքացիների ընդունելություն.
25) կազմակերպում է քաղաքացիների առաջարկությունների, դիմումների և
բողոքների, ինչպես նաև ոստիկանության ծառայողների, զինծառայողների և քաղաքա-
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ցիական ծառայողների զեկուցագրերի և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող
անձանց դիմումների քննարկում.
26) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը և սույն կանոնադրությանը
համապատասխան` իրականացնում է այլ գործառույթներ:
16. Ոստիկանության պետի բացակայության ժամանակ նրա պարտականությունները կատարում է ոստիկանության պետի առաջին տեղակալը, իսկ վերջինիս
բացակայության դեպքում` ոստիկանության պետի տեղակալներից մեկը:
4. Ոստիկանության ֆինանսավորումը և գույքը
17. Ոստիկանության ֆինանսավորումն իրականացվում է Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի, պայմանագրային հիմունքներով իրականացված
ծառայությունների դիմաց մուտքերի, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցների հաշվին:
18. Ոստիկանության գույքն օրենքով սահմանված կարգով ձևավորվում է Արցախի
Հանրապետության կառավարության կողմից, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության
անունից ոստիկանության կնքած գործարքներով ձեռք բերված և ոստիկանության
տիրապետմանը, տնօրինմանն ու օգտագործմանը հանձնված (ամրացված) գույքից
(ներառյալ գույքային իրավունքները), որը հաշվառվում է նրա հաշվեկշռում: Արցախի
Հանրապետության կառավարության որոշմամբ ոստիկանությանը կարող է վերապահվել նաև պետական բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասերի կառավարման իրավասություն:
Արցախի Հանրապետության կառավարությունն իրավունք ունի ցանկացած
ժամանակ վերցնելու ոստիկանության գույքը:
19. Ոստիկանությունն, իր իրավասության սահմաններում, Արցախի Հանրապետության անունից կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և ոչ գույքային
իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես
հայցվոր կամ պատասխանող:
20. Ոստիկանության պարտավորությունների համար պատասխանատվությունը
կրում է Արցախի Հանրապետությունը:
21. Ոստիկանության գլխավոր ֆինանսիստը ղեկավարում է ոստիկանության համակարգի ֆինանսական, հաշվապահական ծառայությունները, գործում է
ոստիկանության պետի անմիջական ենթակայությամբ և իրականացնում Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունները:

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

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
25 հունվարի 2018թ.
ք. Ստեփանակերտ

N 35-Ն

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԻ
ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 27-Ի N 184 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-103-Ն հրամանագիրը՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Սահմանել Արցախի Հանրապետության ոստիկանության խորհրդանիշը:
2. Հաստատել`
1) Արցախի Հանրապետության ոստիկանության խորհրդանիշի կանոնադրությունը` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) Արցախի Հանրապետության ոստիկանության խորհրդանիշի նկարագրությունը`
համաձայն N 2 հավելվածի.
3) Արցախի Հանրապետության ոստիկանության խորհրդանիշի պատկերը`
համաձայն N 3 հավելվածի:
3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության
2004
թվականի
ապրիլի
27-ի
«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
կառավարությանն
առընթեր
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության ոստիկանության խորհրդանիշի մասին» N 184 որոշումը:
4. 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
2018 թվականի հունվարի 25-ի N 35-Ն որոշման
Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԻ

1. Արցախի Հանրապետության ոստիկանության խորհրդանիշը (այսուհետ`
խորհրդանիշ) այն նշանն է, որը ցույց է տալիս ծառայողների և զինծառայողների,
ինչպես նաև սպառազինության, տեխնիկայի և այլ գույքի պատկանելությունը Արցախի
Հանրապետության ոստիկանությանը (այսուհետ՝ ոստիկանություն):
2. Խորհրդանիշը դրվում է Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետի
(այսուհետ՝ ոստիկանության պետ) աշխատասենյակում, ինչպես նաև պատկերվում
է ոստիկանության դրոշի վրա:
3. Խորհրդանիշի պատկերը զետեղվում է ոստիկանության կենտրոնական ապարատի վարչությունների և ինքնուրույն բաժինների, կենտրոնական ապարատի
անմիջական ենթակայության ստորաբաժանումների, ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքային վարչության և շրջանային բաժինների, ինչպես նաև ոստիկանության զորքերի կենտրոնական ապարատի և ենթակա ստորաբաժանումների ու
զորամասերի անկյունադրոշմակների կամ անկյունադրոշմակով դրոշմաթղթերի վրա:
Խորհրդանիշի պատկերը սահմանված կարգով դրվում է նաև ոստիկանության
ծառայողների և ոստիկանության զորքերի զինծառայողների համազգեստների
տարբերանշանների ու առանձնանշանների, ինչպես նաև անվանական զենքի վրա:
4. Խորհրդանիշի պատկերի կիրառումը թույլատրվում է տպագրական, գովազդային-տեղեկատվական և հուշանվերային արտադրանքի (ծրագրեր, օրացույցներ,
կրծքանշաններ, ժամացույցներ, թղթապանակներ և այլն), տեսաժապավենների վրա`
համաձայնեցնելով ոստիկանության հետ:
5. Խորհրդանիշի պատկերի կիրառման այլ դեպքերը սահմանվում են ոստիկանության պետի կողմից:
6. Խորհրդանիշը պահպանվում է օրենքով սահմանված կարգով:
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Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի հունվարի 25-ի N 35-Ն որոշման
Ն Կ Ա Ր Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԻ
Արցախի Հանրապետության ոստիկանության խորհրդանիշը սուրը և վահանն է
(սուրը խորհրդանշում է պատժամիջոց, պատիժ, արդարության` արդարադատության`
դատաստանի սուր, իսկ վահանը` պաշտպանող հանգամանք` միջոց, պաշտպանություն, պատիվ և հաղթանակ): Խորհրդանիշի լայնության և երկարության հարաբերությունն է 1:2:
Արույրից (լատուն) պատրաստված վահանի կենտրոնում Արցախի Հանրապետության զինանշանն է: Վահանի եզրին կից շրջանակն ունի խորություն, որը լցված է
մուգ կարմիր արծնով (էմալ): Վահանի միջով անցնող սուրը, որը խորհրդանիշի վրա
երևում է իր ծայրով և բռնակով, նույնպես պատրաստված է արույրից: Բռնակն ունի 10
ուռուցիկ փաթույթ և վահանի մոտ սահմանափակվում է երկկողմանի երիզով:
Վահանի վրա մակագրված են «ԱՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» բառերը:
Արույրից պատրաստված խորհրդանիշը տեղադրվում է բարձր որակի մուգ
շագանակագույն փայտե պատվանդանի վրա:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
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Հավելված N 3
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի հունվարի 25-ի N 35-Ն որոշման
ՊԱՏԿԵՐ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԻ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
25 հունվարի 2018թ.

N 36-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 22-Ի N 153-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածի պահանջներով և հիմք ընդունելով Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-103-Ն
հրամանագիրը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը
ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի
մարտի 22-ի «Հետախուզվող տրանսպորտային միջոցների հաշվառման կարգը
սահմանելու մասին» N 153-Ն որոշմամբ սահմանված հավելվածի`
1) Հետախուզվող տրանսպորտային միջոցների հաշվառման կարգը շարադրել
նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի.
2) N 2 ձևի 6-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր տողով.

«

06 տրակտորներ և ինքնագնաց մեքենաներ
»:

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
2018 թվականի հունվարի 25-ի N 36-Ն որոշման
«Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության
2011 թվականի մարտի 22-ի N 153-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ՀԵՏԱԽՈՒԶՎՈՂ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ
1. Սույն կարգով կարգավորվում են հետախուզվող տրանսպորտային միջոցները
հաշվառելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը կազմելու և Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոն (այսուհետ` ինֆորմացիոն
կենտրոն) ուղարկելու, հետախուզվող տրանսպորտային միջոցները հաշվառելու,
հաշվառումից հանելու և հաշվառման փաստաթղթերի պահպանման հետ կապված
հարաբերությունները:
2. Սույն կարգում օգտագործվում են հետևյալ հասկացությունները`
1) հետախուզվող տրանսպորտային միջոցի տեղեկատվական-որոնողական
քարտ (այսուհետ` քարտ) (N1 ձև)` հաշվառման փաստաթուղթ, որը լրացնում է քրեական հետապնդման մարմինը` հետախուզվող տրանսպորտային միջոցի տեղեկատվական-որոնողական քարտի դասակարգչի հիման վրա.
2) հետախուզվող տրանսպորտային միջոցի տեղեկատվական-որոնողական
քարտի դասակարգիչ (այսուհետ` դասակարգիչ) (N 2 ձև)` պայմանական ծածկագրերի
ամբողջություն, որոնք անհրաժեշտ են քարտը լրացնելու և քարտում նշված տվյալներն
ինֆորմացիոն կենտրոնի քարտադարան մուտքագրելու համար.
3) հաշվառում` հետախուզվող տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ լրացված
հաշվառման փաստաթղթի ընդունման, դրանում նշված տեղեկությունների մշակման,
համակարգման ու պահպանման գործողություններ.
4) հետախուզվող տրանսպորտային միջոցների քարտադարան (այսուհետ`
քարտադարան)` ինֆորմացիոն կենտրոնում գործող թղթային և (կամ) էլեկտրոնային
պահոց, որտեղ հավաքվում, մշակվում, համակարգվում ու պահվում է հետախուզվող
տրանսպորտային միջոցների մասին տեղեկատվությունը:
3. Տրանսպորտային միջոցը հաշվառման վերցնելու համար հիմք է հանդիսանում
քրեական գործով վարույթի ընթացքում տրանսպորտային միջոցի նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու վերաբերյալ քրեական հետապնդման մարմնի որոշումը:
4. Քրեական հետապնդման մարմինը սույն կարգի 3-րդ կետով նախատեսված
որոշումն ընդունելուց հետո ոչ ուշ, քան երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում
լրացնում է N 1 ձևի քարտը` դասակարգչի համաձայն և ուղարկում ինֆորմացիոն
կենտրոն` հետախուզվող տրանսպորտային միջոցը հաշվառման վերցնելու համար:
5. Քարտում նշվում են քրեական գործի համարը, քրեական գործի հարուցման
ամսաթիվը (օրը, ամիսը, տարեթիվը), քրեական հետապնդման մարմնի անվանումը,
հետախուզվող տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական տվյալները` մակնիշը, մոդելը
(ընդունված միջազգային անվանումներով), թողարկման տարեթիվը, տրանսպորտային
միջոցի տեսակը, համարանիշը, համարանիշի հիմնագույնը, սեփականության ձևը,
ձեռքբերման օրինականությունը հավաստող փաստաթղթի (սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայական, առուվաճառքի պայմանագիր և այլն)
տվյալները, համարակիր ագրեգատների (շարժիչի, հենասարքի, թափքի (կցորդի)
համարները, նույնացման համարը` (VIN), բեռնատար տրանսպորտային միջոցի
թափքի (խցիկի) գույնը, տրանսպորտային միջոցի գույնի լրիվ անվանումը,
հաշվառման վկայագրի համարը, ինչպես նաև առանձնահատկությունները
(վնասվածքները, վերանորոգման հետքերը, պիտակները, տեղակայված լրացուցիչ
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սարքերը և այլն), տրանսպորտային միջոցի հետախուզման համար հիմք հանդիսացած
դեպքի կատարման ամսաթիվը և վայրը, տրանսպորտային միջոցի պատկանելությունը, այսինքն` պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կամ
իրավաբանական անձանց անվանումները, կամ ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, ծննդյան տարեթիվը, անձնագրի համարը, քաղաքացիությունը, պետական կամ
տեղական ինքնակառավարման մարմինների կամ իրավաբանական անձանց գտնվելու
վայրը, ֆիզիկական անձի բնակության վայրը, դեպքի կատարման նկարագրությունը:
6. Ինֆորմացիոն կենտրոնում ստացված քարտերն ստուգվում են` անհրաժեշտ
տեղեկատվության (պարտադիր դաշտերի` մակնիշի և համարակիր ագրեգատների)
առկայությունն ապահովելու համար:
7. Անհրաժեշտ տեղեկատվության բացակայության դեպքում ինֆորմացիոն
կենտրոնը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտը հետ է ուղարկում քրեական
հետապնդման մարմին, որը քարտում համապատասխան ուղղումներ կատարելուց
հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում այն ուղարկում է ինֆորմացիոն կենտրոն:
8. Ինֆորմացիոն կենտրոնը քարտն ստանալուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա
ընթացքում այն մուտքագրում է քարտադարան:
9. Ինֆորմացիոն կենտրոնը հետախուզվող տրանսպորտային միջոցների մասին
տվյալները, հաշվառման վերցնելու օրվանից տասն օրվա ընթացքում, եթե տրանսպորտային միջոցը հաշվառումից չի հանվում, ուղարկում է Հայաստանի Հանրապետության
ինֆորմացիոն կենտրոն:
10. Հետախուզվող տրանսպորտային միջոցը հաշվառումից հանելու հիմքերն են`
1) հետախուզվող տրանսպորտային միջոցի հայտնաբերումը.
2) քրեական գործի վարույթի կարճումից հետո դրա արխիվային պահպանման
ժամկետը լրանալը.
3) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված հանցավոր արարքի վաղեմության ժամկետի լրանալուց հետո տասը տարի
անցնելը, բայց ոչ շուտ, քան քրեական գործի արխիվային պահպանման ժամկետը
լրանալը:
11. Քրեական հետապնդման մարմինը սույն կարգի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում
նախատեսված հիմքի առկայության դեպքում մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում
գրություն է ուղարկում ինֆորմացիոն կենտրոն` հետախուզվող տրանսպորտային
միջոցը հաշվառումից հանելու համար` նշելով հաշվառումից հանելու հիմքը և
ամսաթիվը:
12. Ինֆորմացիոն կենտրոնը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում սույն կարգի
10-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված հիմքի առկայության դեպքում
հետախուզվող տրանսպորտային միջոցը հաշվառումից հանում է քրեական
հետապնդման մարմնի գրության հիման վրա, իսկ 2-րդ և 3-րդ ենթակետերում նշված
հիմքերի առկայության դեպքում` ինքնուրույն:
13.
Ինֆորմացիոն
կենտրոնը
հաշվառումից
հանված`
հետախուզվող
տրանսպորտային միջոցը սահմանված կարգով հանում է նաև Հայաստանի
Հանրապետության ինֆորմացիոն կենտրոնի հաշվառումից:
14. Հաշվառումից հանված քարտերը հանվում են քարտադարանից և
արխիվացվում են արխիվային գործի մասին Արցախի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
15. Քարտադարանից անմիջականորեն տեղեկություններ ստանալու իրավունք
ունեն` Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմը, Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի աշխատակազմը, Արցախի Հանրապետության
ոստիկանության ստորաբաժանումները, Արցախի Հանրապետության ազգային
անվտանգության ծառայությունը, Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության
նախարարությունը, Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը, Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը, Արցախի
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Հանրապետության դատախազությունը, Արցախի Հանրապետության դատարանները:
Պետական մյուս մարմինները քարտադարանից կարող են օգտվել Արցախի
Հանրապետության ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների միջոցով`
օրենքով սահմանված լիազորությունների շրջանակում: Ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք քարտադարանից կարող են ստանալ իրենց պատկանող տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ առկա տեղեկատվություն՝ նաև Արցախի
Հանրապետության ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների միջոցով:
Արցախի Հանրապետության ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումները
տեղեկատվությունը տրամադրում են պետական մարմինների, իրավաբանական
անձանց գրությունները կամ ֆիզիկական անձանց դիմումները ստանալուց հետո յոթ
աշխատանքային օրվա ընթացքում:
16. Քարտադարանից տեղեկություններ ստանալու համար հարցումները և դրանց
պատասխանները ձևակերպվում են գրությամբ: Քարտադարանից անմիջականորեն
տեղեկություններ ստանալու իրավունք ունեցող պետական մարմինների և Արցախի
Հանրապետության ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հարցումներին ինֆորմացիոն կենտրոնը պատասխանում է երեք աշխատանքային օրվա
ընթացքում:
17. Հետախուզվող տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ քարտադարանում
առկա` սույն կարգի N 1 ձևի քարտի 4-17-րդ կետերով նախատեսված տեղեկատվությունը ենթակա է հրապարակման Արցախի Հանրապետության ոստիկանության
պաշտոնական կայքում:»:

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

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
25 հունվարի 2018թ.
ք. Ստեփանակերտ

N 37-Ն

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 22-Ի N 154-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածի պահանջներով և հիմք ընդունելով Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-103-Ն
հրամանագիրը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը
ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի
մարտի 22-ի «Հափշտակված հնաոճ առարկաների և մշակութային արժեքների
հաշվառման կարգը սահմանելու մասին» N 154-Ն որոշմամբ սահմանված հավելվածը
շարադրել նոր խմբագրությամբ` 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
2018 թվականի հունվարի 25-ի N 37-Ն որոշման
«Հավելված
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության
2011 թվականի մարտի 22-ի N 154-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ՀԱՓՇՏԱԿՎԱԾ ՀՆԱՈՃ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ
1. Սույն կարգով սահմանվում են հափշտակված հնաոճ առարկաները և
մշակութային արժեքները հաշվառելու, հաշվառումից հանելու հիմքերը և կարգը:
2. Սույն կարգում օգտագործված են հետևյալ հասկացությունները`
1) հնաոճ առարկաներ` 75 տարվանից ավելի վաղեմություն ունեցող` մշակութային նշանակության առարկաներ և 50 տարվանից ավելի վաղեմություն ունեցող
ստեղծագործություններ.
2) հափշտակված հնաոճ առարկայի կամ մշակութային արժեքի տեղեկատվական-որոնողական քարտ (այսուհետ` քարտ) (N 1 ձև)` հաշվառման փաստաթուղթ
(հափշտակված հնաոճ առարկաների կամ մշակութային արժեքների վերաբերյալ), որը
լրացնում է քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը և ուղարկում Արցախի
Հանրապետության ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոն (այսուհետ` ինֆորմացիոն կենտրոն)` հաշվառման վերցնելու համար.
3) հափշտակված հնաոճ առարկայի և մշակութային արժեքի տեղեկատվականորոնողական քարտի դասակարգիչ (այսուհետ` դասակարգիչ) (N 2 ձև)` պայմանական
ծածկագրերի ամբողջություն, որոնք անհրաժեշտ են քարտը լրացնելու և քարտում
նշված տվյալները քարտադարան մուտքագրելու համար.
4) հաշվառում` հափշտակված հնաոճ առարկաներին կամ մշակութային
արժեքներին վերաբերող` լրացված հաշվառման փաստաթղթի ընդունմանը, դրանում
նշված տեղեկությունների մշակմանը, համակարգմանն ու պահպանմանն ուղղված
գործողություններ.
5) հափշտակված հնաոճ առարկաների և մշակութային արժեքների քարտադարան (այսուհետ` քարտադարան)` ինֆորմացիոն կենտրոնում գործող թղթային և
(կամ) էլեկտրոնային եղանակով վարվող պահոց, որտեղ հավաքվում, մշակվում,
համակարգվում ու պահվում է հափշտակված հնաոճ առարկաների և մշակութային
արժեքների մասին տեղեկատվությունը:
3. Հնաոճ առարկան կամ մշակութային արժեքը հաշվառման վերցնելու համար
հիմք է հանդիսանում դրանց հափշտակված լինելը, որի դեպքում քրեական վարույթն
իրականացնող մարմինը ոչ ուշ, քան երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում լրացնում
է N 1 ձևի քարտը` դասակարգչի համաձայն, և ուղարկում ինֆորմացիոն կենտրոն`
հափշտակված հնաոճ առարկան կամ մշակութային արժեքը հաշվառման վերցնելու
համար:
4. Քարտում նշվում են քրեական գործի համարը, քրեական գործի հարուցման
օրը, ամիսը, տարեթիվը, քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի անվանումը,
հնաոճ առարկայի կամ մշակութային արժեքի տեսակը, անվանումը (վերնագիրը),
ստեղծողը, ստեղծման ժամանակը, ստեղծման վայրը, չափսերը, քաշը, գնահատման
արժեքը, ձեռքբերման աղբյուրը, բովանդակությունը, ոճը (ուղղությունը), կատարման
տեխնիկան, երանգավորումը, նյութը, մակագրությունը (ստորագրություն, արձանագրություն, դրոշմ, նշան), համառոտ նկարագրությունը (ձև, ձևավորում, բնորոշ
մանրամասներ, հատուկ նշաններ, արատներ, վնասվածքներ), հափշտակության
ամսաթիվը, վայրը, նկարագրությունը, պատկանելությունը, պետական կամ տեղական
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ինքնակառավարման մարմինների կամ իրավաբանական անձանց անվանումը, կամ
ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ծննդյան տարեթիվը, պետական
կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կամ իրավաբանական անձանց
գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի բնակության վայրը: Առկայության դեպքում
քարտին կցվում է նաև հափշտակված հնաոճ առարկայի կամ մշակութային արժեքի
լուսանկարը կամ էսքիզային նկարը:
5. Ինֆորմացիոն կենտրոնում ստացված քարտերն ստուգվում են` անհրաժեշտ
տեղեկատվության առկայությունն ապահովելու համար:
6. Անհրաժեշտ տեղեկատվության բացակայության դեպքում ինֆորմացիոն
կենտրոնը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտը հետ է ուղարկում քրեական
հետապնդման մարմին, որը քարտում համապատասխան ուղղումներ կատարելուց
հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում այն ուղարկում է ինֆորմացիոն կենտրոն:
7. Ինֆորմացիոն կենտրոնը քարտն ստանալուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա
ընթացքում այն մուտքագրում է քարտադարան:
8. Հափշտակված հնաոճ առարկաները կամ մշակութային արժեքները հաշվառումից հանելու հիմք է հանդիսանում հնաոճ առարկայի կամ մշակութային արժեքի
հայտնաբերումը:
9. Քրեական վարույթն իրականացնող մարմինը սույն կարգի 10-րդ կետում նշված
դեպքում մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում գրություն է ուղարկում ինֆորմացիոն
կենտրոն` հնաոճ առարկան կամ մշակութային արժեքը հաշվառումից հանելու
համար` նշելով հաշվառումից հանելու հիմքը և ամսաթիվը:
10. Քրեական վարույթն իրականացնող մարմնից ստացած գրության հիման վրա
ինֆորմացիոն կենտրոնը հափշտակված հնաոճ առարկան կամ մշակութային արժեքը
մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հանում է հաշվառումից:
11. Հաշվառումից հանված քարտերը հանվում են քարտադարանից և արխիվացվում են արխիվային գործի մասին Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով:
12. Քարտադարանից տեղեկություններ անմիջականորեն ստանալու իրավունք
ունեն` Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմը, Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի աշխատակազմը, Արցախի Հանրապետության
ոստիկանության ստորաբաժանումները, Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը, Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը, Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը,
Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը, Արցախի
Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության
նախարարությունը, Արցախի Հանրապետության դատախազությունը, Արցախի
Հանրապետության դատարանները: Պետական մյուս մարմինները քարտադարանից
կարող են օգտվել Արցախի Հանրապետության ոստիկանության տարածքային
ստորաբաժանումների միջոցով` օրենքով սահմանված լիազորությունների շրջանակում: Ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք քարտադարանից կարող են ստանալ
իրենց պատկանող հնաոճ առարկաների և մշակութային արժեքների վերաբերյալ
առկա տեղեկատվություն` նաև Արցախի Հանրապետության ոստիկանության
տարածքային ստորաբաժանումների միջոցով: Արցախի Հանրապետության ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումները տեղեկատվությունը տրամադրում են
պետական մարմինների, իրավաբանական անձանց գրությունները կամ ֆիզիկական
անձանց դիմումներն ստանալուց հետո յոթ աշխատանքային օրվա ընթացքում:
13. Քարտադարանից տեղեկություններ ստանալու համար հարցումները և դրանց
պատասխանները ձևակերպվում են գրությամբ: Քարտադարանից անմիջականորեն
տեղեկություններ ստանալու իրավունք ունեցող պետական մարմինների և Արցախի
Հանրապետության ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հարցումնե-
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րին ինֆորմացիոն կենտրոնը պատասխանում է երեք աշխատանքային օրվա
ընթացքում:
14. Հափշտակված հնաոճ առարկաների և մշակութային արժեքների վերաբերյալ
քարտադարանում առկա` սույն կարգի N 1 ձևի քարտի 4-20-րդ կետերով նախատեսված տեղեկատվությունը, ինչպես նաև լուսանկարը կամ էսքիզային նկարը ենթակա են
հրապարակման Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պաշտոնական
կայքում:»ֈ

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

Ձև N 1
ՀԱՓՇՏԱԿՎԱԾ ՀՆԱՈՃ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԿԱՄ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ-ՈՐՈՆՈՂԱԿԱՆ ՔԱՐՏԸ
1. Քրեական գործի համարը ____________________ 2. Հարուցման ամսաթիվը _____________
3. Քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի անվանումը ___________________
5. Մշակութային
արժեքի տեսակը
7. Ստեղծողը _ ________ 8. Ստեղծման ժամանակը (դարը, տարին)____________
9. Ստեղծման վայրը ______________ 10. Չափսերը (ծավալը) _ ________________
11. Քաշը ________________________
12. Գնահատման արժեքը __________ 13. Ձեռքբերման աղբյուրը
14. Բովանդակությունը
15. Ոճը
4. Հնաոճ առարկայի տեսակը

18. Նյութը

19. Մակագրությունը

20. Հնաոճ առարկայի կամ մշակութային արժեքի համառոտ
նկարագրությունը (ձևը, ձևավորումը, բնորոշ
մանրամասները, հատուկ նշանները, արատները,
վնասվածքները)
21. Հափշտակության կատարման ամսաթիվը _____________
22. Հափշտակության կատարման վայրը ___________________

__________________
__________________
__________________
__________________
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6. Անվանումը _______

16.Կատարման
տեխնիկան

17. Երանգավորումը

(քարտի դարձերեսը)
էսքիզ կամ լուսանկար

23. Պատկանելությունը
24. Պետական մարմնի անվանումը _____________________________________________________________
25. Տեղական ինքնակառավարման մարմնի անվանումը ____________________________________________
26. Իրավաբանական անձի անվանումը __________________________________________________________
27. Ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, ___________________ հայրանունը _______________________
28. Ծննդյան տարեթիվը ____________________________________
29. Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը
կամ ֆիզիկական անձի բնակության վայրը
____________________________
(հանրապետություն)
_______________ ___________________________________________________________
(քաղաքը, շրջանը, գյուղը) (փողոցը, շենքը, բնակարանը

Քարտի լրացման ամսաթիվը _________________________

Քարտը լրացրեց ____________________________

Պետ________________________________

(պաշտոնը, կոչումը)

(կոչումը, ազգանունը, ստորագրությունը)

________________________________________
(ազգանունը, ստորագրությունը)

Հեռախոսահամարը ________________________________________
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Ձև N 2
ՀԱՓՇՏԱԿՎԱԾ ՀՆԱՈՃ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԻ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ-ՈՐՈՆՈՂԱԿԱՆ ՔԱՐՏԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ
NN
ը/կ
1
1.
2.
3.
4.

Ծածկագիրը
2
թիվ

Քարտի բաղադրիչների անվանումները
3
քրեական գործի համարը

օրը, ամիսը, տարեթիվը հարուցման ամսաթիվը
տեքստ
քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի անվանումը
հնաոճ առարկայի տեսակը
01
02
03
04
05

մշակութային նշանակության առարկաներ
համարանիշային (սերիական) արտադրության առարկաներ
զանգվածային արտադրության առարկաներ
գրական և երաժշտական ստեղծագործությունների
բնօրինակներ
գեղանկարներ

06
07
08

պաշտամունքային առարկաներ
փորագրություններ և այլ դրոշմվածքաձևեր
կենցաղային իրեր (տեխնիկական սարքեր)

09
10
11

մեդալներ, կրծքանշաններ, շքանշաններ
կնիքներ
բուսական առարկաներ, նմուշներ, հավաքածուներ

12
13
14
15

սպասք
կահույք (ֆուրնիտուրա)
զարդատուփ (արկղիկ)
պատի զարդարանքներ

16
17
18

աշխատանքային գործիքներ
առանձին կամ հավաքածու գրքեր
երաժշտական գործիքներ

19
20
21
22

ժամացույց
զենք
արխիվային փաստավավերագրեր
մետաղադրամներ

23
24
25

թղթադրամներ
առանձին կամ հավաքածու նամականիշեր, դրոշմանիշեր
գորգ (կարպետ)

26
27
28

սառը զենք
գոբելեն
քանդակներ

29
30
31
32

ոսկերչական իրեր, զարդեր
կենդանական առարկաներ, նմուշներ, հավաքածուներ
երկրաբանական առարկաներ, նմուշներ, հավաքածուներ
հրատարակություններ

33
34
35

սրբապատկեր
գծանկար (գրաֆիկա)
մանրանկար

36
37

խճանկար
այլ առարկաներ
մշակութային արժեքի տեսակը
պատմական առարկաներ, ընտանեկան մասունքներ

5.
01
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02
03
04

պատմահնագիտական գտածոներ և առարկաներ
գեղարվեստական հորինվածքներ և համակցված
կառուցվածքներ (մոնտաժներ)
պաշտամունքային առարկաներ

05
06
07

փորագրություններ և այլ դրոշմվածքաձևեր
կենցաղային իրեր (տեխնիկական սարքեր)
գեղարվեստական մեդալներ, կրծքանշաններ, շքանշաններ

08
09
10
11

կնիքներ
բուսական առարկաներ, նմուշներ, հավաքածուներ
սպասք
կահույք (ֆուրնիտուրա)

12
13
14

հնագույն զարդատուփ (արկղիկ)
պատի զարդարանքներ
հնագույն աշխատանքային գործիքներ

15
16
17
18

առանձին կամ հավաքածու հնագույն և հազվագյուտ գրքեր
եզակի երաժշտական գործիքներ
պատմական հուշարձանների բաղկացուցիչ մասեր և բեկորներ
տարազ

19

գեղարվեստական հուշարձանների բաղկացուցիչ մասեր և
բեկորներ
ժամացույց
ճարտարապետական և կոթողային հուշարձանների
բաղկացուցիչ մասեր և բեկորներ
զենք

20
21
22
23
24

26
27

գեղանկար
փաստաթղթային հուշարձաններ, արխիվային
փաստավավերագրեր
փաստաթղթային հուշարձանների բաղկացուցիչ մասեր և
բեկորներ
մետաղադրամներ
թղթադրամներ

28
29
30
31

առանձին կամ հավաքածու նամականիշեր, դրոշմանիշեր
գորգ (կարպետ)
սառը զենք
գոբելեն

32
33
34

հազվագյուտ ձեռագրեր
ժողովրդական ստեղծագործության առարկաներ
քանդակներ

35
36
37

եզակի ոսկերչական իրեր, զարդեր
կենդանական առարկաներ, նմուշներ, հավաքածուներ
երկրաբանական առարկաներ, նմուշներ, հավաքածուներ

38
39
40
41

ազգագրական նյութեր
մարդաբանական նյութեր
բանահյուսական նյութերի անտիպ ժողովածուներ
հնատիպ հրատարակություններ

42
43
44

սրբապատկեր
գծանկար (գրաֆիկա)
մանրանկար

25

6.

45
46
տեքստ

խճանկար
այլ առարկաներ
հնաոճ առարկայի կամ մշակութային արժեքի անվանումը
(վերնագիրը)
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7.
8.

տեքստ
դար, տարի

9.

տեքստ
երկար., լայն., բարձր.
(սմ) տրամագիծ (մմ)
կարատ, գ, կգ
դրամ

10.
11.
12.
13.

ստեղծողը
ստեղծման ժամանակը
ստեղծման վայրը
չափսերը (ծավալը)
քաշը
գնահատման արժեքը

01
02
03

ձեռքբերման աղբյուրը
ժառանգություն
նվիրատվություն
աճուրդ

04
05
06

մշակութային արժեքների խանութ
մասնավոր անձ
արտերկիր

01
02
03

բովանդակությունը
բնանկար
դիմանկար
մարտանկար

04
05
06

ծովանկար
ծաղրանկար
նատյուրմորտ

07
08
09

զարդանկար
պատմական սյուժե
դիցաբանական սյուժե

10
11
12
13

կրոնական սյուժե
կենդանիների պատկերում
որսի տեսարան
ճարտարապետական հորինվածք

14
15
16

մանկան կիսանդրի
կնոջ կիսանդրի
տղամարդու կիսանդրի

17
18
19
20

զարդաքանդակ
մանկան արձանիկ
կնոջ արձանիկ
տղամարդու արձանիկ

21
22
23

մանկան արձան
կնոջ արձան
տղամարդու արձան

24
25

բազմաֆիգուր հորինվածք
այլ
ոճ (ուղղություն)

01
02
03
04

աբստրակցիոնիզմ
ավանգարդիզմ
անտիկ
բարոկկո

05
06
07

վերածնունդ
գոթական
եգիպտական

08
09
10

կլասիցիզմ
օրիենտալիզմ (արևելյան ոճ)
ռեալիզմ

14.

15.
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11
12

ռոմանտիզմ
ազգային

13
14
15

սյուրռեալիզմ
ռոկոկո
այլ
կատարման տեխնիկան

01
02
03

ջրաներկի
ճենապակի` կրկնաթրծված
ասեղնագործման

04
05
06

ջնարակի
փորագրման
փչման

07
08
09
10

դրվագազարդման
մատիտանկարման
կոփման
փայտափորագրման

11
12
13

ծեփման
լինոփորագրման
վիմատպման

14
15
16
17

ձուլման
յուղաներկման
օֆորտի
գունամատիտանկարման

18
19
20

պոլիգրաֆիական տպագրման
նախշազարդման
նախշազարդման` ջնարակի վրայից

21
22
23
24

նախշազարդման` ջնարակի տակից
ցանցազարդման
լաքապատման
երեսակման

25
26
27

ոսկեջրման
փայլեցման
արծաթապատման

28
29
30

սևաներկման
արծնապատման
տեմպերայի

31
32
33
34

տուշ` ստվերաներկման
ածուխի
մետաղյա թելազարդման
քանդակադրոշմման

35
36

դրոշմահատման
այլ
երանգավորումը

01
02
03
04

մռայլ, մուգ երանգի
մեղմ, գունամատիտի երանգի
բազմագույն
խամրած, փայլատ

05
06
07

ջերմ երանգի
սառը երանգի
միագույն

08

սև ու սպիտակ

16.

17.
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09

այլ երանգի
նյութը

01
02
03
04

երկաթ
բրոնզ
թուղթ
գիպս

05
06
07
08

փայտանյութ (օրինակ՝ լորենի, թխկի, ընկուզենի)
արժեքավոր տեսակի փայտանյութ (օրինակ՝ կարմիր, սև,
վարդագույն)
թանկարժեք քար (օրինակ` ալմաստ, զմրուխտ, սուտակ)
ոսկի

09
10
11

ստվարաթուղթ
կավ
կաշի

12
13
14
15

ոսկոր
արույր
ջնարակախեցի
սպիտակ մետաղ (ոչ ազնիվ)

16
17
18

պղինձ
մորթի
քար (օրինակ` մարմար)

19
20
21

կիսաթանկարժեք քար (օրինակ` նեֆրիտ, հասպիս)
արծաթ
ապակի

22
23
24
25

թրծակավ
գործվածք
ճենապակի
հախճապակի

26
27
28

բյուրեղապակի
արծնապակի
այլ նյութ

18.

19.

տեքստ

մակագրություն (ստորագրություն, արձանագրություն, դրոշմ,
նշան)

տեքստ

հնաոճ առարկայի կամ մշակութային արժեքի համառոտ
նկարագրությունը (ձև, ձևավորում, բնորոշ մանրամասներ,
հատուկ նշաններ, արատներ)

20.
21.
22.
23.

օրը, ամիսը, տարեթիվը հափշտակության կատարման ամսաթիվը
տեքստ
հափշտակության կատարման վայրը
պատկանելությունը
01
թանգարան
02
03
04

եկեղեցի
կաթոլիկ եկեղեցի
սինագոգա

05
06
07
08

մզկիթ
աղոթատուն
պետական մարմին
տեղական ինքնակառավարման մարմին

09
10
11

ֆիզիկական անձ
իրավաբանական անձ
գրադարան

12
13

պարզված չէ
օտարերկրյա ներկայացուցչություն
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24.

14
տեքստ

25.
26.
27.
28.

տեքստ
տեքստ
տեքստ
օրը, ամիսը, տարեթիվը
տեքստ

29.

օտարերկրյա ֆիրմա
պետական մարմնի անվանումը
տեղական ինքնակառավարման մարմնի անվանումը
իրավաբանական անձի անվանումը
ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը
ծննդյան տարեթիվը
պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ
իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը կամ ֆիզիկական անձի
բնակության վայրը
»:

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

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
25 հունվարի 2018թ.
ք. Ստեփանակերտ

N 38-Ն

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 22-Ի N 156-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածի պահանջներով և հիմք ընդունելով Արցախի
Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-103-Ն
հրամանագիրը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը
ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի
մարտի 22-ի «Հափշտակված, կորած և հայտնաբերված զենքի ու ռազմամթերքի
հաշվառման կարգը սահմանելու մասին» N 156-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ
փոփոխություններն ու լրացումը՝
1) որոշման վերնագրում և ամբողջ տեքստում «կորած և հայտնաբերված» բառերը
փոխարինել «կորած և (կամ) հայտնաբերված» բառերով.
2) որոշման վերնագիրը և 1-ին կետը «զենքի ու ռազմամթերքի հաշվառման»
բառերից հետո լրացնել «, հաշվառումից հանելու» բառերով.
3) որոշման N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 1
հավելվածի.
4) որոշման N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` 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
2018 թվականի հունվարի 25-ի N 38-Ն որոշման
«Հավելված N 1
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության
2011 թվականի մարտի 22-ի N 156-Ն որոշման
ԿԱՐԳ
ՀԱՓՇՏԱԿՎԱԾ, ԿՈՐԱԾ ԵՎ (ԿԱՄ) ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԶԵՆՔԻ ՈՒ
ՌԱԶՄԱՄԹԵՐՔԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ, ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ

1. Սույն կարգով կարգավորվում են հափշտակված, կորած և (կամ) հայտնաբերված
զենքն ու ռազմամթերքը հաշվառելու, հաշվառումից հանելու հետ կապված հարաբերությունները:
2. Սույն կարգում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են`
1) հաշվառման ենթակա զենք ու ռազմամթերք (այսուհետ` զենք ու ռազմամթերք)` հափշտակված, կորած և (կամ) հայտնաբերված (առգրավված, գտնված, կամավոր հանձնված) մարտական, ծառայողական, քաղաքացիական զենքի ու ռազմամթերքի բոլոր տեսակները (կամ նրանց դետալները), որոնք ունեն անհատական համարներ.
2) զենքի ու ռազմամթերքի հաշվառման քարտ (այսուհետ` քարտ) (N 1 ձև)`
հաշվառման փաստաթուղթ (հափշտակված, կորած և (կամ) հայտնաբերված զենքին ու
ռազմամթերքին վերաբերող), որը լրացնում է վարույթն իրականացնող մարմինը և
ուղարկում Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոն
(այսուհետ` ինֆորմացիոն կենտրոն)՝ հաշվառման վերցնելու համար.
3) զենքի ու ռազմամթերքի հաշվառման քարտի դասակարգիչ (այսուհետ`
դասակարգիչ) (N2 ձև)՝ պայմանական ծածկագրերի ամբողջություն, որոնք անհրաժեշտ
են քարտը լրացնելու և քարտում նշված տեղեկություններն ինֆորմացիոն կենտրոնի
կողմից քարտադարանում մուտքագրելու համար.
4) հաշվառում` հափշտակված, կորած և (կամ) հայտնաբերված զենքի ու ռազմամթերքի վերաբերյալ` լրացված հաշվառման փաստաթղթի ընդունմանը, դրա մեջ
նշված տեղեկությունների մշակմանը, համակարգմանն ու պահմանն ուղղված
գործողություններ.
5) զենքի
ու
ռազմամթերքի
քարտադարան
(այսուհետ`
քարտադարան)` ինֆորմացիոն կենտրոնում գործող թղթային և (կամ) էլեկտրոնային եղանակով
վարվող պահոց, որտեղ հավաքվում, մշակվում, համակարգվում և պահվում է զենքի ու
ռազմամթերքի մասին տեղեկատվությունըֈ
3. Զենքն ու ռազմամթերքը հաշվառման վերցնելու հիմքերն են`
1) զենքի կամ ռազմամթերքի հափշտակված լինելը.
2) զենքի կամ ռազմամթերքի կորած լինելը.
3) զենքի կամ ռազմամթերքի հայտնաբերված լինելը (գտնված, կամավոր
հանձնված, առգրավված)ֈ
4. Սույն կարգի 3-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով նախատեսված հիմքերի
առկայության դեպքում վարույթն իրականացնող մարմինը վարույթն սկսելուց հետո ոչ
ուշ, քան երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում լրացնում է N 1 ձևի քարտը`
դասակարգչի համաձայն, և այն ուղարկում է ինֆորմացիոն կենտրոն՝ զենքն ու
ռազմամթերքը հաշվառման վերցնելու համար:
5. Հավաքովի զենքի յուրաքանչյուր տարբեր համար ունեցող միավորի (դետալի)
համար լրացվում է առանձին քարտ:
6. Սույն կարգի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված հիմքի առկայության
դեպքում վարույթն իրականացնող մարմինը զենքի ու ռազմամթերքի վերաբերյալ
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փորձագիտական եզրակացությունն ստանալուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա
ընթացքում լրացնում է հայտնաբերված զենքի ու ռազմամթերքի վերաբերյալ քարտը և
ուղարկում ինֆորմացիոն կենտրոն` զենքն ու ռազմամթերքը հաշվառման վերցնելու
համար:
7. Եթե զենքը կամ ռազմամթերքն անհատական համար չունեն, կամ այն
անընթեռնելի է, և փորձագիտական եզրակացության համաձայն՝ հնարավոր չէ պարզել
դրա համարը, ապա զենքն ու ռազմամթերքն ինֆորմացիոն կենտրոնում հաշվառման
չեն վերցվում:
8. Քարտում պարտադիր լրացվում են վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից
հարուցված գործի կամ կազմված փաստաթղթի անվանումը և համարը,
փաստաթուղթը կազմելու (հարուցելու) ամսաթիվը, վարույթն իրականացնող մարմնի
անվանումը, զենքի ու ռազմամթերքի տեսակը, մոդելը, արտադրող (պատրաստող)
երկիրը, դետալի ծածկագիրը (եթե հաշվառման միավորը դետալ է), սերիան, համարը,
տրամաչափը, արտադրման (պատրաստման) տարեթիվը, զենքի ու ռազմամթերքի
նկարագրությունը (հատուկ նշաններ, վնասվածքներ), հաշվառման վերցնելու հիմքը:
Քարտում լրացվում են նաև, թե զենքն ու ռազմամթերքն ով է կորցրել, զենքն ու
ռազմամթերքը կորցնելու, հափշտակելու, հայտնաբերելու ամսաթիվը և վայրը, զենքի
շրջանառության հետ կապված լիցենզիայի կամ թույլտվության համարն ու ժամկետը,
լիցենզիա կամ թույլտվություն տված մարմնի անվանումը, զենքի ու ռազմամթերքի
պատկանելությունը, պետական մարմնի, կազմակերպության, իրավաբանական անձի
անվանումը, ֆիզիկական անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան ամսաթիվը,
անձնագրային
տվյալները,
պետական
մարմնի,
կազմակերպության
կամ
իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը կամ ֆիզիկական անձի բնակության վայրը,
զենքն ու ռազմամթերքը կորցնելու, հափշտակելու, հայտնաբերելու հանգամանքների
նկարագրությունը:
9. Զենքն ու ռազմամթերքը նախքան հաշվառման վերցնելը ինֆորմացիոն
կենտրոնն ստուգում է քարտում պարունակվող տվյալները:
10. Անհրաժեշտ տեղեկատվության բացակայության դեպքում ինֆորմացիոն
կենտրոնը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտը հետ է ուղարկում քրեական
հետապնդման մարմին, որը քարտում համապատասխան ուղղումներ կատարելուց
հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում այն ուղարկում է ինֆորմացիոն կենտրոն:
11. Եթե պարզվում է, որ զենքը կամ ռազմամթերքն արդեն իսկ հաշվառված է
ինֆորմացիոն կենտրոնում, կամ քարտում նշված տեղեկությունները մասամբ
համընկնում են արդեն իսկ հաշվառված զենքի կամ ռազմամթերքի տվյալների հետ,
ապա ներկայացվող զենքն ու ռազմամթերքը հաշվառման չեն վերցվում: Ինֆորմացիոն
կենտրոնը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում դրա մասին գրավոր տեղեկացնում է
վարույթն իրականացնող մարմնին, ինչպես նաև՝ նախկինում զենքն ու ռազմամթերքը
հաշվառման ներկայացրած՝ վարույթն իրականացնող մարմնին:
12. Սույն կարգի 11-րդ կետում նշված դեպքերում ինֆորմացիոն կենտրոնի կողմից
տրամադրված տվյալների հիման վրա՝ սույն կարգի 11-րդ կետով նախատեսված
վարույթն իրականացնող մարմինները համատեղ պարզում են հաշվառման
ներկայացված և հաշվառման մեջ գտնվող զենքի ու ռազմամթերքի նույնականությունը:
13. Սույն կարգի 12-րդ կետով նախատեսված կարգով զենքի կամ ռազմամթերքի
նույնականության հարցը լուծելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում
զենքն ու ռազմամթերքը նախկինում հաշվառման ներկայացրած՝ վարույթն
իրականացնող մարմինը համապատասխան գրություն է ուղարկում ինֆորմացիոն
կենտրոն՝ զենքն ու ռազմամթերքը սույն կարգի 16-րդ կետով նախատեսված կարգով
հաշվառումից հանելու կամ այն հաշվառման մեջ թողնելու վերաբերյալ: Ինֆորմացիոն
կենտրոնն ստացված գրության հիման վրա անմիջապես կամ նախկինում հաշվառված
զենքը և (կամ) ռազմամթերքը հանում է հաշվառումից կամ հաշվառման է վերցնում
ներկայացված քարտում նշված զենքը և (կամ) ռազմամթերքը:
14. Զենքն ու ռազմամթերքը հաշվառումից հանելու հիմքերն են`
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1) հափշտակված կամ կորած զենքի կամ ռազմամթերքի հայտնաբերումը.
2) հայտնաբերված (գտնված, կամավոր հանձնված, առգրավված) զենքի կամ
ռազմամթերքի պատկանելության պարզումը.
3) հայտնաբերված (գտնված, կամավոր հանձնված, առգրավված) զենքի կամ
ռազմամթերքի հաշվառման օրվանից հինգ տարին լրանալը, եթե քրեական գործ չի
հարուցվել, իսկ հարուցված լինելու դեպքում՝ քրեական գործով վերջնական որոշում
ընդունելը, բայց ոչ վաղ, քան տվյալ զենքի կամ ռազմամթերքի հաշվառումից հետո
հինգ տարին լրանալը:
15. Վարույթն իրականացնող մարմինը սույն կարգի 14-րդ կետի 1-ին և 2-րդ
ենթակետերով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում երեք աշխատանքային
օրվա ընթացքում գրություն է ուղարկում ինֆորմացիոն կենտրոն` զենքն ու
ռազմամթերքը հաշվառումից հանելու համար, նշելով հաշվառումից հանելու հիմքը և
հայտնաբերման (կամ պատկանելության պարզման) ամսաթիվը:
16. Ինֆորմացիոն կենտրոնը սույն կարգի 14-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով
նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում զենքն ու ռազմամթերքը հաշվառումից
հանում է վարույթն իրականացնող մարմնից գրություն ստանալուց հետո երեք
աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ սույն կարգի 14-րդ կետի 3-րդ ենթակետում
նշված հիմքի առկայության դեպքում` ինքնուրույն:
17. Սույն կարգի 16-րդ կետով նախատեսված կարգով հաշվառումից հանված
քարտերը հանվում են քարտադարանից և արխիվացվում են՝ արխիվային գործի մասին
Արցախ Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
18. Քարտադարանից անմիջականորեն տեղեկություններ ստանալու իրավունք
ունեն Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմը, Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի աշխատակազմը, Արցախի Հանրապետության
ոստիկանության ստորաբաժանումները, Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը, Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների
պետական ծառայությունը, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը, Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը,
Արցախի Հանրապետության դատախազությունը, Արցախի Հանրապետության դատարանները: Մյուս պետական մարմինները քարտադարանից կարող են օգտվել Արցախի
Հանրապետության ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների միջոցով`
օրենքով սահմանված լիազորությունների սահմաններում: Ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք քարտադարանից կարող են ստանալ իրենց պատկանող զենքի ու
ռազմամթերքի մասին առկա տեղեկատվություն` նաև Արցախի Հանրապետության
ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների միջոցով: Արցախի Հանրապետության ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումները տեղեկատվությունը
տրամադրում են պետական մարմինների, իրավաբանական անձանց գրությունները
կամ ֆիզիկական անձանց դիմումներն ստանալուց հետո յոթ աշխատանքային օրվա
ընթացքում:
19. Քարտադարանից տեղեկություններ ստանալու համար հարցումները և դրանց
պատասխանները ձևակերպվում են գրավոր: Քարտադարանից անմիջականորեն
տեղեկություններ ստանալու իրավունք ունեցող պետական մարմինների և Արցախի
Հանրապետության ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հարցումներին ինֆորմացիոն կենտրոնը պատասխանում է երեք աշխատանքային օրվա
ընթացքում:»ֈ

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

Հավելված N 2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2018 թվականի հունվարի 25 -ի N 38-Ն որոշման
«Հավելված N 2
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության
2011 թվականի մարտի 22-ի N 156-Ն որոշման
Ձև N 1
ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՔԱՐՏ
ՀԱՓՇՏԱԿՎԱԾ, ԿՈՐԱԾ ԵՎ (ԿԱՄ) ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԶԵՆՔԻ ՈՒ ՌԱԶՄԱՄԹԵՐՔԻ
1. Վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից հարուցված գործի և (կամ) կազմված փաստաթղթի անվանումը
2. Վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից հարուցված գործի կամ կազմված փաստաթղթի համարը
__________________________________________________________________________
3. Կազմելու (հարուցելու) ամսաթիվը ________________________________________
4. Վարույթն իրականացնող մարմնի անվանումը _____________________________
5. Զենքի ու ռազմամթերքի տեսակը

6. Մոդելը

8. Դետալի ծածկագիրը

9. Սերիան ___________

12. Արտադրման (պատրաստման) տարեթիվը
_________________________________
14. Հաշվառման վերցնելու հիմքը

7. Արտադրող երկիրը
10. Համարը _____________ 11. Տրամաչափը __________

13. Զենքի ու ռազմամթերքի նկարագրությունը (հատուկ նշաններ, վնասվածքները)___________
15. Զենքն ու ռազմամթերքն ով է կորցրել

16. Զենքն ու ռազմամթերքը կորցնելու, հափշտակելու,
17. Զենքի շրջանառության հետ կապված լիցենզիայի կամ թույլտվության
հայտնաբերելու ամսաթիվը, վայրը _____________
համարը______________
18. Լիցենզիա կամ թույլտվություն
19. Լիցենզիայի կամ թույլտվության ժամկետը _________________
տալու ամսաթիվը_____________________________
20. Լիցենզիա կամ թույլտվություն տվող մարմնի անվանումը __________________________________________________________
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(քարտի դարձերեսը)
21. Զենքի ու ռազմամթերքի պատկանելությունը
22. Պետական մարմնի, կազմակերպության, իրավաբանական անձի անվանումը ____________________________________________________________
24. Անձնագրային տվյալները, ծննդյան
23. Ֆիզիկական անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը ___________________________
ամսաթիվը ________________________________________
25. Պետական մարմնի, կազմակերպության
կամ իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը
կամ ֆիզիկական անձի բնակության վայրը ____________________________________________________________
(հանրապետությունը, քաղաքը, շրջանը, գյուղը,

___________________________________________________________________________________________________
փողոցը, շենքը, բնակարանը)

26. Զենքն ու ռազմամթերքը կորցնելու, հափշտակելու, հայտնաբերելու հանգամանքների նկարագրությունը
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Քարտը լրացնելու ամսաթիվը ____________________________________________

Քարտը լրացրեց_________________________________

Պետ ________________________________________

(պաշտոնը, կոչումը)

(կոչումը, անունը, ազգանունը, ստորագրությունը)

_______________________________________________
(ազգանունը, ստորագրությունը)

Հեռախոսահամարը____________________________________________________________
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Ձև N 2
ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ
ՀԱՓՇՏԱԿՎԱԾ, ԿՈՐԱԾ ԵՎ (ԿԱՄ) ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԶԵՆՔԻ
ՈՒ ՌԱԶՄԱՄԹԵՐՔԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՔԱՐՏԻ
Համարը
1.

2.
3.
4.
5.

Ծածկագիրը
2

Քարտի բաղադրիչների անվանումները

01

3
Վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից հարուցված գործի կամ կազմված
փաստաթղթի անվանումը
քրեական գործ

02
03
07

օպերատիվ փնտրողական գործ (քարտ-կուտակիչ) (ՕՓԳ(Ք)
նախնական օպերատիվ ստուգման գործ (ՆՕՍԳ)
մերժված նյութ

08
09
10
11

արձանագրություն, ակտ
զեկուցագիր
հաղորդում (դիմում)
հաղորդագրություն

12
13
15

օպերատիվ ամփոփագիր
օպերատիվ գործ (ՕԳ)
օպերատիվ հետախուզական գործ (ՀԳ)

16

օպերատիվ դիտարկման գործ (ՕԴԳ)
վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից հարուցված գործի կամ կազմված
փաստաթղթի համարը

թիվ
օր, ամիս,
տարի
տեքստ
ծածկագիր

Կազմելու (հարուցելու) ամսաթիվը
Վարույթն իրականացնող մարմնի անվանումը
Զենքի ու ռազմամթերքի տեսակը

01
02
03

սպորտային կարաբին
սպորտային հրացան
որսորդական կարաբին

04
05
06
07

ինքնաձիգ
ռևոլվեր
ատրճանակ
որսորդական ակոսափող համակցված հրազեն

08
09
11

սպորտային ատրճանակ
գնդացիր
հրացան

12
13
14
15

կարաբին (կարճափող հրացան)
նռնականետ
հրանետ
ատրճանակ-գնդացիր

16
18
19

ռազմամթերք
հրթիռային սարքավորում
թնդանոթ

20
21
22

այլ
ականանետ
հատուկ միջոցներ
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6.
7.
8.

23
24
25

կարաբինային ողորկափող հրացան
գազային ատրճանակ
գազային թմբուկավոր ռևոլվեր

27
28
29

ազդանշանային զենք
անփող հրազեն
օդաճնշիչ զենք (պնևմատիկ)

31
32
33
34

սպորտային ակոսափող հրազեն
սպորտային ողորկափող հրազեն
ողորկ-երկարափող հրազեն
կարճ ակոսափող հրազեն

35
36
37

երկար ողորկափող հրազեն
որսորդական ակոսափող հրազեն
որսորդական ողորկափող հրազեն

տեքստ
տեքստ
ծածկագիր
02
03
05
06

փակաղակ
փողակալ
շրջանակ, կմախք
փող

07
08
09

պահունակ (փամփշտատուփ)
թմբուկ
փողի տուփը

9.
10.

10
11
տեքստ
թիվ

11.
12.

թիվ
թիվ

13.

տեքստ

14.

ծածկագիր

15.

Մոդելը
Արտադրող երկիրը
Դետալի ծածկագիրը

խզակոթ
նշանառության սարք
Սերիան
Համարը
Տրամաչափը
Արտադրման (պատրաստման) տարեթիվը
Զենքի ու ռազմամթերքի նկարագրությունը (հատուկ նշաններ,
վնասվածքներ)
Զենքն ու ռազմամթերքը հաշվառման վերցնելու հիմքը

02
03
04

հափշտակում սպանությամբ
հափշտակում՝ ավազակային հարձակմամբ
հափշտակում՝ տիրոջ և զենքի անհետացմամբ

05
06
07
08

հափշտակում՝ այլ հանգամանքներում
առգրավում
հայտնաբերում
կորուստ

09
ծածկագիր
01

կամավոր հանձնում
Զենքն ու ռազմամթերքը ով է կորցրել
ԱՀ ոստիկանության ծառայող

02

ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայող

04

բանկային համակարգի աշխատակից

05
06
07

ԱՀ պաշտպանության նախարարության զինծառայող
ԱՀ ոստիկանության զորքերի զինծառայող
այլ պաշտոնատար անձ
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08
10
11

ֆիզիկական անձ
մասնավոր պահպանության կազմակերպության աշխատակից
այլ

14

ԱՀ պետական պահպանության ծառայության ծառայող

15

դատախազության աշխատակից
ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի
զինծառայող
ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ծառայող
սուրհանդակային կապի ծառայության աշխատակից
ԱՀ արդարադատության նախարարության աշխատող

16
21
22
24
27
16.

ամսաթիվ

17.

թիվ

18.

ամսաթիվ

ԱՀ հարկային պետական ծառայության ծառայող
Զենքն ու ռազմամթերքը կորցնելու, հափշտակելու, հայտնաբերելու
ամսաթիվը
Զենքի շրջանառության հետ կապված լիցենզիայի կամ թույլտվության
համարը
Լիցենզիա կամ թույլտվություն տալու ամսաթիվը

19.
20.
21.

ամսաթիվ
տեքստ
ծածկագիր
01

Լիցենզիայի կամ թույլտվության ժամկետի ավարտը
Լիցենզիա կամ թույլտվություն տվող մարմնի անվանումը
Զենքի ու ռազմամթերքի տիրապետողը (պատկանելությունը)
ԱՀ պաշտպանության նախարարության զորամաս

02
04

08

ԱՀ ոստիկանության զորքերի զորամաս
ԱՀ ոստիկանության քրեական հետախուզության ծառայություն
ԱՀ ոստիկանության տնտեսական և պաշտոնեական
հանցագործությունների դեմ պայքարի ծառայություն
ԱՀ ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանություն

09
10
11

ԱՀ ոստիկանության պարեկապահակետային ծառայություն
ԱՀ ոստիկանության հերթապահ մաս
ԱՀ ոստիկանության այլ ծառայություններ

12
13
14
15

ԱՀ ոստիկանության պետական պահպանության ծառայություն
ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
զինվորական կոմիսարիատ
թանգարան, ցուցահանդես

16
17
18

ուսումնական հաստատություն
այլ կազմակերպություն
սպորտային ընկերություն

19
20
21
23

բանկային կազմակերպություն
կապի ծառայություն
զենքի առևտրով զբաղվող իրավաբանական անձ
հարկային ծառայություն

24
25
27

ֆիզիկական անձ
այլ
մասնավոր պահպանության կազմակերպություն

30

ԱՀ դատախազություն
ԱՀ ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի
ծառայություն
ԱՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն
սուրհանդակային կապի ծառայություն

07

31
35
36
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38
43
44

ԱՀ արդարադատության նախարարություն
այլ պետական մարմիններ
հատուկ կանոնադրական խնդիրներ իրականացնող իրավաբանական անձ

45

զենքի արտադրությամբ զբաղվող իրավաբանական անձ
զենքի հավաքածուներ կազմելով կամ դրանք ցուցադրելով զբաղվող
իրավաբանական անձ
զենքի հավաքածուներ կազմելով կամ դրանք ցուցադրելով զբաղվող
ֆիզիկական անձ
մարզական և որսորդական տնտեսություն վարող կազմակերպություն
ԱՀ ոստիկանության պրոֆիլակտիկայի ծառայություն

46
47
48
49
50
22.

տեքստ

23.

տեքստ
տեքստ,
թիվ,
ամսաթիվ

24.
25.

տեքստ

26.

տեքստ

ԱՀ ոստիկանության ուղեկցող ծառայություն
Պետական մարմնի, կազմակերպության, իրավաբանական անձի
անվանումը
Ֆիզիկական անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը
անձնագրային տվյալներ, ծննդյան ամսաթիվ
Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրի կամ ֆիզիկական անձի
բնակության վայրի հասցեն
Զենքն ու ռազմամթերքը կորցնելու, հափշտակելու, հայտնաբերելու
հանգամանքների նկարագրությունը

»:

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

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
25 հունվարի 2018թ.
ք. Ստեփանակերտ

N 39-Ն

«ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՆ
ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՎԵՐԱՆՎԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 28-Ի N 99 ՈՐՈՇՄԱՆ
ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք
ընդունելով
«Իրավական
ակտերի
մասին»
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
օրենքի
71-րդ
հոդվածը,
«Պետական
ոչ
առևտրային
կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 13-րդ
հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի
սեպտեմբերի
25-ի
ՆՀ-107-Ն
հրամանագրով`
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. «ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր ընդունելությունների տան տնօրինություն»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանել «Ընդունելությունների տան
տնօրինություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն:
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի
փետրվարի 28-ի «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու մասին» N 99
որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1) որոշման 2-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ կետերում «ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր
ընդունելությունների տան տնօրինություն» բառերը փոխարինել «Ընդունելությունների
տան տնօրինություն» բառերով, իսկ 7-րդ կետի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմին» բառերը՝ «Արցախի Հանրապետության Նախագահի
աշխատակազմի «Կառավարության գործերի կառավարչություն» առանձնացված
ստորաբաժանմանը» բառերով.
2) որոշմամբ հաստատված հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն
հավելվածի:
3. 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
2018 թվականի հունվարի 25-ի N 39-Ն որոշման
«Հավելված
ԼՂՀ կառավարության 2005 թվականի
փետրվարի 28-ի N 99 որոշման
Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
«ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՆ ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ
I. Ընդհանուր դրույթներ
1. «Ընդունելությունների տան տնօրինություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ` կազմակերպություն), իրավաբանական անձի կարգավիճակ
ունեցող և շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող կազմակերպություն է:
2. Կազմակերպության հիմնադիրը Արցախի Հանրապետությունն է` ի դեմս Արցախի
Հանրապետության կառավարության:
3. Կազմակերպության հիմնադիր փաստաթուղթը նրա կանոնադրությունն է, որը
հաստատվում է Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից:
4. Կազմակերպությունն Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված
կարգով ու սահմանված հիմքերով ձեռք է բերում ու իրականացնում սույն
կանոնադրությամբ իրեն ամրագրված լիազորություններ:
5. Կազմակերպությունն ստեղծված է համարվում օրենքով սահմանված կարգով
պետական գրանցման պահից և դրա գործունեությունը դադարում է լուծարման պահից:
Կազմակերպությունը սահմանված կարգով կարող է ունենալ հիմնարկներ, մասնաճյուղեր
և ներկայացուցչություններ:
6. Կազմակերպությունն իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է
սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքով: Կազմակերպությունը կարող է իր
անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ,
կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ
պատասխանող:
Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում հիմնադրի պարտավորությունների համար:
Հիմնադիրը պատասխանատվություն չի կրում կազմակերպության պարտավորությունների համար:
7. Կազմակերպությունն ունի Արցախի Հանրապետության պետական զինանշանի
պատկերով և կազմակերպության հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք: Կազմակերպությունը
կարող է ունենալ իր անվանմամբ ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ
միջոցներ:
8. Կազմակերպությունն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, բանկային հաշիվ,
եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ:
9. Կազմակերպության անվանումն է`
հայերեն լրիվ` «Ընդունելությունների տան տնօրինություն» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպություն
հայերեն կրճատ` «ԸՏՏ» ՊՈԱԿ
ռուսերեն լրիվ` "Дирекция дома приемов" государственная не коммерческая
организация
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ռուսերեն կրճատ` ГНКО "ДДП"
անգլերեն լրիվ` «Administration of Reception House» non-commercial state organization
անգլերեն կրճատ` «ARH» NCSO:
10. Կազմակերպության գտնվելու վայրն է` Արցախի Հանրապետություն,
ք.
Ստեփանակերտ, Փետրվարի 20-ի փողոց շենք 1:
II. Կազմակերպության գործունեության առարկան և նպատակը
11. Կազմակերպության հիմնական գործունեության առարկան և նպատակն է`
Արցախի Հանրապետություն ժամանող հյուրերի և պատվիրակությունների ընդունելությունը և հյուրանոցային սպասարկումը:
12. Կազմակերպության ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակը` հյուրանոցային ծառայությունների մատուցումն է` կնքված պայմանագրերին համապատասխան:
III. Կազմակերպության աշխատանքների կազմակերպումը
13. Կազմակերպության հիմնադիրն ունի կազմակերպության գործունեությանը և
կառավարմանը վերաբերող ցանկացած հարց վերջնական լուծելու իրավունք`
բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:
14. Հիմնադրի լիազորություններն են`
1) կազմակերպության հիմնադրումը.
2) կազմակերպության գործունեության առարկայի և նպատակների` այդ թվում՝ նրա
կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակների սահմանումը.
3) կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելը և դրանում փոփոխությունների կատարումը.
4) կազմակերպության վերակազմակերպումը և լուծարումը.
5) օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ հարցերի լուծումը:
15. Լիազորված պետական մարմինն իրականացնում է կազմակերպության
ընդհանուր կառավարումը, ապահովում է նրա բնականոն գործունեությունը և պատասխանատվություն է կրում դրանց չկատարման կամ անպատշաճ իրականացման համար:
16. Լիազորված պետական մարմնի լիազորություններն են`
1) կազմակերպության գործունեության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը.
2) կազմակերպության կառավարման մարմնի` Արցախի Հանրապեության
օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանների, հրահանգների, կարգադրությունների ու ցուցումների կասեցումը կամ դրանք ուժը կորցրած ճանաչելը.
3) կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով հանձնվող և (կամ) ամրացվող
պետությանը պատկանող գույքի կազմի հաստատումը.
4) կազմակերպության գործունեության մասին հաշվետվությունները լսելը և դրա
գործունեության վերստուգման արդյունքները քննելը.
5) կազմակերպության կառավարման համակարգի սահմանումը.
6) կազմակերպությանն ամրացված պետական սեփականության օգտագործման և
պահպանության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը.
7) կազմակերպության լուծարման հանձնաժողովի նշանակումը և լուծարման
հաշվեկշռի հաստատումը.
8) կազմակերպության սեփականության պահպանության նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը.
9) կազմակերպության հիմնարկների, մասնաճյուղերի կամ ներկայացուցչությունների
ստեղծումը.
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10) կազմակերպության տարեկան հաշվետվությունների և տարեկան հաշվեկշռի
հաստատումը.
11) կազմակերպության ներկայացմամբ կազմակերպության տարեկան եկամուտների
և ծախսերի ֆինանսական նախահաշվի հաստատումը.
12) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ
նախատեսված այլ գործառույթների իրականացումը:
IV. Կազմակերպության սեփականության ձևավորման ու տնօրինման,
տիրապետման և օգտագործման կարգը
17. Կազմակերպության սեփականությունը կարող է համալրվել հիմնադրի կողմից
սեփականության իրավունքով նրան հանձնվող, ինչպես նաև կազմակերպության
գործունեության ընթացքում ձեռքբերված գույքով:
18. Կազմակերպությունն իրավունք ունի օրենքին, հիմնադրի որոշումներին և (կամ)
սույն կանոնադրությանը համապատասխան իր հայեցողությամբ տիրապետելու,
տնօրինելու և օգտագործելու սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքը:
19. Կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի
նկատմամբ հիմնադիրը չունի իրավունքներ` բացառությամբ կազմակերպության
լուծարումից հետո մնացած գույքի:
20. Կազմակերպությանը հանձնված գույքի պահպանման հոգսը կրում է
կազմակերպությունը:
21. Կազմակերպության սեփականության վրա բռնագանձում կարող է տարածվել
միայն դատական կարգով:
V. Կազմակերպությանն ամրացված գույքի տնօրինման,
տիրապետման և օգտագործման կարգը
22. Հիմնադիրն իրավունք ունի հետ վերցնելու իր կողմից կազմակերպությանն
ամրացված գույքը:
Կազմակերպությունն իրավունք չունի ամրացված գույքը կամ դրա նկատմամբ իր
իրավունքն օտարելու, գրավ դնելու, անհատույց օգտագործման հանձնելու:
23. Կազմակերպությունն իրավունք ունի իրեն ամրացված գույքը պետության անունից
հանձնելու վարձակալության:
Ամրացված գույքի օգտագործման արդյունքում կազմակերպության ստացած
եկամուտները կազմակերպության սեփականությունն են:
Ամրացված
գույքի
օգտագործման
ընթացքում
առաջացած
անբաժանելի
բարելավումները հիմնադրի սեփականությունն են:
24. Հիմնադրի կողմից գույքը կազմակերպությանն ամրացնելը չի կարող հիմք
հանդիսանալ այդ գույքի նկատմամբ հիմնադրի կամ երրորդ անձանց իրավունքները
դադարեցնելու կամ փոփոխելու համար:
25. Հիմնադրի կողմից կազմակերպությանն ամրացված անշարժ գույքի կամ
պետական պարտադիր գրանցման ենթակա գույքի նկատմամբ կազմակերպության
օգտագործման իրավունքը ծագում է դրանց նկատմամբ իրավունքների պետական
գրանցման պահից:
VI. Կազմակերպության ֆինանսավորման աղբյուրները, ձեռնարկատիրական
գործունեությունից ստացվող եկամուտները և ծախսերը
26. Կազմակերպությունը ֆինանսավորվում է հետևյալ աղբյուրներից`
1) Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեից.
2) ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացվող միջոցներից.
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3) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող այլ աղբյուրներից:
Սույն կանոնադրության 12-րդ կետով սահմանված ձեռնարկատիրական գործունեությամբ իրականացվող ծառայությունների դիմաց վճարման չափը սահմանվում է
պայմանագրով:
27. Կազմակերպության տարեկան ծախսերը պլանավորվում և իրականացվում են
հետևյալ ուղղություններով`
1) կազմակերպության ընթացիկ ծախսեր.
2) կազմակերպության կապիտալ ծախսեր:
28. Կազմակերպության տարեկան եկամուտների և ծախսերի ֆինանսական նախահաշիվը կազմակերպության ներկայացմամբ հաստատում է լիազորված պետական
մարմինը: Կազմակերպության տարեկան եկամուտների և ծախսերի դրական
տարբերությունն ուղղվում է կազմակերպության կանոնադրական խնդիրների
իրականացմանը, իսկ բացասական տարբերությունը տրամադրվում է Արցախի
Հանրապետության պետական բյուջեից:
29. Կազմակերպությունը հարկերը, տուրքերը և այլ պարտադիր վճարները վճարում է
շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող կազմակերպությունների համար սահմանված
կարգով ու չափով:
VII. Կազմակերպության գործադիր մարմինը
30. Կազմակերպության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է
գործադիր մարմինը` կազմակերպության տնօրենը, որին պաշտոնի նշանակում և
պաշտոնից ազատում է լիազոր պետական մարմնի ղեկավարը:
Կազմակերպության տնօրենը օրենքով, հիմնադրի որոշումներով և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է
կազմակերպությունը և կրում պատասխանատվություն օրենքների, այլ իրավական
ակտերի, հիմնադրի որոշումների, սույն կանոնադրության և կազմակերպության
բնականոն գործունեությունն ապահովելու նպատակով կնքված պայմանագրերի
պահանջների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:
31. Կազմակերպության տնօրենի հետ կնքվում է պայմանագիր, որը հիմնադրի
անունից ստորագրում է լիազորված պետական մարմնի ղեկավարը` Արցախի
Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան:
32. Կազմակերպության տնօրենի պաշտոնում նշանակված անձը չի կարող զբաղեցնել
այլ պաշտոն կամ կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական
և ստեղծագործական աշխատանքից:
33. Կազմակերպության տնօրենը լրիվ գույքային պատասխանատվություն է կրում իր
մեղքով կազմակերպությանը և (կամ) պետությանը պատճառված վնասի համար:
Կազմակերպության տնօրենի լիազորությունների դադարեցումը չի կարող հիմք
հանդիսանալ պատճառված վնասը հատուցելու պարտականությունները չկատարելու
համար:
34. Կազմակերպության տնօրենը պարտավոր է չկատարել հիմնադրի, լիազորված
պետական մարմնի` Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող որոշումները,
կարգադրությունները, հրամանները, հրահանգները և դրանց չկատարման համար չի
կարող ենթարկվել պատասխանատվության:
Կազմակերպության տնօրենի լիազորությունները դադարում են «Պետական ոչ
առևտրային կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով:
35. Կազմակերպության տնօրենի բացակայության դեպքում լիազորված պետական
մարմնի ղեկավարի որոշմամբ այդ լիազորությունները իրականացնում է այլ անձ:
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VIII. Կազմակերպության տնօրենի լիազորությունները
36. Կազմակերպության տնօրենը`
1) առանց լիազորագրի հանդես է գալիս կազմակերպության անունից և ներկայացնում
է նրա շահերը, կնքում է գործարքներ.
2) օրենսդրությամբ և հիմնադրի որոշումներով ու սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է կազմակերպության գույքը` այդ թվում՝ ֆինանսական
ռեսուրսները.
3) տալիս է կազմակերպության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում՝ նաև
վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.
4) աշխատանքի է նշանակում և աշխատանքից ազատում կազմակերպության
աշխատակիցներին, նրանց նկատմամբ կիրառում խրախուսանքի միջոցներ և նշանակում
կարգապահական տույժեր.
5) բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ.
6) սահմանում է կազմակերպության կառուցվածքը և կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասությունները.
7) օրենքով և կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս կատարման
համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը.
8) ապահովում է կազմակերպության գործունեության մասին համապատասխան
հաշվետվությունների կազմումը և դրանց սահմանված կարգով ներկայացումը լիազորված
պետական մարմնին.
9) իրականացնում է օրենսդրությանը չհակասող այլ լիազորություններ:
IX. Կազմակերպության վերակազմակերպումը և լուծարումը
37. Կազմակերպությունը կարող է վերակազմակերպվել հիմնադրի որոշմամբ՝
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված
կարգով:
38. Կազմակերպության լուծարմամբ նրա գործունեությունը դադարում է` առանց
իրավունքները և պարտականությունները իրավահաջորդության կարգով այլ անձանց
անցնելու:
39. Կազմակերպությունը կարող է լուծարվել հիմնադրի որոշմամբ՝ Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով:
Կազմակերպությունը կարող է լուծարվել նաև սնանկության հետևանքով:
Կազմակերպությունը դատական կարգով կարող է լուծարվել միայն օրենքով
նախատեսված դեպքերում և կարգով:
40. Կազմակերպության լուծարման դեպքում կազմակերպության պարտատերերի
պահանջները
բավարարելուց
հետո
մնացած
գույքն
ուղղվում
է
Արցախի
Հանրապետության պետական բյուջե:»:

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

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
25 հունվարի 2018թ.
ք. Ստեփանակերտ

N 40-Ն

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 991-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության
օրենքի
71-րդ
հոդվածը,
«Պետական
ոչ
առևտրային
կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 13-րդ
հոդվածը և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի
սեպտեմբերի
25-ի
ՆՀ-107-Ն
հրամանագրով`
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի
դեկտեմբերի 28-ի ««Սպասարկում» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն
ստեղծելու և «Սպասարկում» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության
կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 991-Ն որոշման 5-րդ կետի «Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմին» բառերը փոխարինել
«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի «Կառավարության գործերի
կառավարչություն» առանձնացված ստորաբաժանմանը» բառերով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
25 հունվարի 2018թ.
ք. Ստեփանակերտ

N 41-Ն

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 15-Ի N 290 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 73-րդ
հոդվածին և Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ի
ՆՀ-166-Ա
հրամանագրին
համապատասխան՝
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը որոշում է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության
2008 թվականի ապրիլի 15-ի «Բնակարանային ծրագրերի համակարգման պետական
հանձնաժողովի կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 290 որոշումը:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրը, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2018 թվականի հունվարի 1-ից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
25 հունվարի 2018թ.
ք. Ստեփանակերտ

N 42-Ն

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 15-Ի N 80-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71րդ, 80-րդ հոդվածներին և Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի
սեպտեմբերի
25-ի
ՆՀ-103-Ն
հրամանագրին
համապատասխան՝
Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի
փետրվարի
15-ի
«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության
զինվորական
հաշմանդամություն ունեցող 1-ին, 2-րդ խմբերի հաշմանդամներին, Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Թալիշ, Մատաղիս, Տոնաշեն գյուղական
համայնքներում փաստացի բնակվող անձանց օգտագործված էլեկտրաէներգիայի և (կամ)
բնական գազի դիմաց պետական ֆինանսական աջակցության տրամադրման կարգը
հաստատելու մասին» N 80-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և
լրացումը.
1) որոշման վերնագրում, 1-ին կետում, որոշմամբ հաստատված հավելվածի
վերնագրում, 1-2-րդ կետերում, 3-րդ կետի 1-ին, 4-րդ ենթակետերում, 17-րդ կետում
«Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության»
բառերը
փոխարինել
«Արցախի
Հանրապետության» բառերով.
2) որոշումը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4-րդ կետով.
«4. Սույն որոշմամբ հաստատված Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի
շրջանի Թալիշ, Մատաղիս, Տոնաշեն գյուղական համայնքներում փաստացի բնակվող
անձանց տրամադրվող պետական ֆինանսական աջակցությանը վերաբերող դրույթները
գործելու են մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ը:».
3) որոշմամբ հաստատված հավելվածի՝
ա. 3-րդ կետի 8-րդ ենթակետում «Արցախի Հանրապետության շրջաններում
(Ստեփանակերտ քաղաքում) սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային
մարմին» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական
հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության (այսուհետ՝ նախարարություն)
աշխատակազմի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություն» բառերով,
բ. 16-րդ կետի 1-ին ենթակետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն (այսուհետ՝ նախարարություն)»
բառերը փոխարինել «նախարարություն» բառով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2018 թվականի
հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
30 հունվարի 2018թ.
ք. Ստեփանակերտ

N 56-Ն

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 24-Ի N 85-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71րդ հոդվածին և Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի
ՆՀ-103-Ն
հրամանագրին
համապատասխան՝
Արցախի
Հանրապետության
կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի
փետրվարի 24-ի ««Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամ» հիմնադրելու մասին» N
85-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.
1) որոշման 3-րդ կետում, որոշմամբ հաստատված հավելվածի 3-րդ կետում
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի» բառերը
փոխարինել «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման» բառերով.
2) որոշմամբ հաստատված հավելվածի՝
ա. 2-րդ կետի «ղեկավարվում է» բառերից հետո, «օրենսդրությամբ,» բառից հետո, 3րդ կետի 1-ին նախադասությունում, 5-րդ կետում, 8-րդ կետի 1-ին ենթակետում, 11-րդ
կետում, 18-րդ կետի 6-րդ ենթակետում, 20-րդ կետի 3-րդ ենթակետում, 22-րդ կետի 1-ին
ենթակետում, 29-րդ կետի 1-ին ենթակետում, 44-րդ կետի 4-րդ ենթակետում, 64-65-րդ
կետերում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն» բառերը և դրանց հոլովաձևերը
փոխարինել «Արցախի Հանրապետություն» բառերով և դրանց հոլովաձևերով,
բ. 31-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«31. Խորհուրդը կազմված է հինգ անդամից: Խորհրդի նախագահն ի պաշտոնե
հանդիսանում է Արցախի Հանրապետության պետական նախարարը: Խորհրդի
ձևավորման աշխատանքներն ապահովում է Արցախի Հանրապետության աշխատանքի,
սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարությունը:»,
գ. 32-րդ կետի 1-4-րդ ենթակետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«1) ի պաշտոնե Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարը.
2) ի պաշտոնե Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և
վերաբնակեցման նախարարի առաջին տեղակալը.
3)
մեկ
անդամ՝
Արցախի
Հանրապետության
պետական
նախարարի
աշխատակազմից.
4) մեկ անդամ՝ Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունից:»,
դ. 35-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի» բառերը
փոխարինել «Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի» բառերով:
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2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
31 հունվարի 2018թ.

N 59-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71րդ հոդվածին համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը

ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 6-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բարձրագույն
ուսումնական հաստատության խորհրդի ձևավորման կարգը հաստատելու մասին» N 337
որոշմամբ հաստատված հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) 6-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.
«Հիմնադրի ներկայացուցիչները պետական պաշտոն զբաղեցնող անձինք են, որոնք
կազմում են խորհրդի կազմի առնվազն 20 տոկոսը.».
2) 8-րդ և 11-րդ կետերի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետ»
բառերը համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել «Արցախի Հանրապետության
կառավարություն» բառերով՝ համապատասխան հոլովաձևերով:
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի
մայիսի 20-ի «Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունիսի 16-ի թիվ 184 որոշման մեջ
փոփոխություններ կատարելու մասին» N375 որոշմամբ հաստատված հավելվածում
կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
1) 11.2-րդ կետի նախավերջին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝
հետևյալ բովանդակությամբ.
«Համալսարանի խորհրդի անդամներից 7-ը պետական պաշտոն զբաղեցնող անձինք
են, որոնք հիմնադրի ներկայացուցիչներն են.».
2) 11.3-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետը» բառերը
փոխարինել «Արցախի Հանրապետության կառավարությունը» բառերով:
3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի
դեկտեմբերի 28-ի «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամ հիմնադրելու
մասին»
N911-Ն
որոշմամբ
հաստատված
հավելվածում
կատարել
հետևյալ
փոփոխությունները՝
1) 26-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.
«Հիմնադրի
ներկայացուցիչները խորհրդի կազմում
պետական պաշտոն
զբաղեցնող անձինք են, որոնք կազմում են հոգաբարձուների խորհրդի կազմի 20 տոկոսը.».
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2) 28-րդ կետի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետը» բառերը
փոխարինել «Արցախի Հանրապետության կառավարությունը» բառերով:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ
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