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ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 23(387) «22» նոյեմբերի 2019թ 
 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
 

 

505 «Հանրագրերի մասին» ԱՀ  ՀՕ-109-Ն օրենքը 
 

506 ««Հյուպատոսական ծառայության մասին» օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-110-Ն օրենքը 

 
 

507 ««Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխու-

թյուններ կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-111-Ն օրենքը 

 
 

508 ««Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-112-Ն օրենքը 

 
 

509 ««Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ ՀՕ-113-Ն 

օրենքը  

 

 
 

510 ««Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրենքում փոփոխություն և 

լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-114-Ն օրենքը 

 
 

511 ««Դիվանագիտական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխու-

թյուն կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-115-Ն օրենքը 

 
 

512 ««Գույքահարկի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացումներ 

կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-116-Ն օրենքը 

 
 

513 ««Հողի հարկի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացումներ 

կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-117-Ն օրենքը 

 
 

 ՉՈՐՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ 
 

 

514 «2020 թվականի ձմեռային զորակոչ անցկացնելու և զորացրում 

կատարելու մասին» ԱՀ Նախագահի ՆՀ-136-Ն հրամանագիրը  
 

 

 

 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

515 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 920-Ն որոշումը 

 
 

516 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 

թվականի մարտի 30-ի N 181-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 921-Ն որոշումը 

 

 
 

517 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013  

 



թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 984-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 

և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 922-Ն 

որոշումը 

 

 
 

518 «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջե-

ում վերաբաշխում և Արցախի Հանրապետության կառա-

վարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1135-Ն որոշման 

մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության 

N 926-Ն որոշումը 

 

 

 

 
 

519 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 927-Ն որոշումը 

 
 

520 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 928-Ն որոշումը 

 
 

521 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 929-Ն որոշումը 

 
 

522 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 930-Ն որոշումը 

 
 

523 «Մասնակիցների ռեեստրը վարողի և Արցախի Հանրապե-

տության  ֆինանսների նախարարության միջև տեղեկությունների 

փոխանակման կարգը և պայմանները սահմանելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 935-Ն որոշումը 

 

 

 
 

524 «Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ինֆորմացիոն 

կենտրոնի օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանը ձևավորելու 

և տեղեկություններ տրամադրելու կարգը սահմանելու ու 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 

թվականի հունվարի 26-ի N 37 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 943-Ն որոշումը 

 

 

 

 

 
 

525 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 1999 

թվականի մարտի 23-ի N 53 որոշման մեջ փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 944-Ն որոշումը 

 

 
 

526 «Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կողմից հանցա-

գործությունների, վարչական իրավախախտումների, պատա-

հարների վերաբերյալ հաղորդումներն ընդունելու, գրանցելու, 

հաշվառելու և  դրանց ընթացք տալու կարգը սահմանելու մասին» 

ԱՀ կառավարության N 945-Ն որոշումը 

 

 

 

 
 

527 «Հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին» ԱՀ 

կառավարության N 952-Ն որոշումը 

 
 

528 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 

թվականի նոյեմբերի 6-ի N 743-Ն որոշման մեջ լրացումներ և 

փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ կառավարության N 962-Ն 

որոշումը 

 

 

 
 

529 «Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ծառայողի 

պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական արատների 

և հիվանդությունների ցանկը, Արցախի Հանրապետության 

քննչական կոմիտեի ծառայողի պաշտոնում նշանակմանը 

խոչընդոտող ֆիզիկական արատների և հիվանդությունների 

առկայության կամ բացակայության մասին տեղեկանքի ձևը 

 

 

 

 

 

 
 



սահմանելու մասին» ԱՀ կառավարության N 964-Ն որոշումը 

 ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԵՎ  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

530 «Հայաստանի Հանրապետության շարժական և ամրակցված 

հեռախոսակապի օպերատորների հանրային էլեկտրոնային 

հաղորդակցության ցանցերում սկզբնավորված զանգերի «Ղարա-

բաղ Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական ընկերության հանրային 

էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերում վերջնավորման 

փոխկապակցման ծառայությունների առավելագույն վճարների 

կիրառման ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ԱՀ հանրա-

յին ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգա-

վորող պետական հանձնաժողովի N 59-Ն որոշումը  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

531 ««ՋԵՆԵՐԱԼ-ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերությանը «ՉԱՐՀԷԿ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում 

էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա 

տրամադրելու մասին»  ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտե-

սական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 

N 61-Ա որոշումը  
 

 

 

 

 

 

 

532 ««Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 

63-Ա որոշմամբ  «ՋԻ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխանա-

տվությամբ ընկերությանը տրամադրված «ԹԱՐԹԱՌ-2» փոքր 

հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) 

արտադրության ԼԷ N0010  լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու և 

«ՋԻ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերու-

թյանը «ԹԱՐԹԱՌ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրա-

կան էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա 

տրամադրելու մասին»  ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտե-

սական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 

N 62-Ա որոշումը  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

533 ««Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն բերքը և 

աշնանացանի ընթացքը» Ձև N 29-ԳՏ (ամսական) պետական 

վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը 

հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի նոյեմբերի 

30-ի N 104-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ 

Վիճակագրության պետական խորհրդի N 41-Ն որոշումը 

 

 

 

 

 

 
 



534 ««Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն բերքը և 

աշնանացանի ընթացքը» Ձև N 29-ԳՏՀ (ամսական) պետական 

վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը 

հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի նոյեմբերի 

30-ի N 106-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ԱՀ 

Վիճակագրության պետական խորհրդի N 42-Ն որոշումը 

 

 

 

 

 

 
 

 ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ, 

ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ 

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ 
 

 

535 «Բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական 

միջոցների արտադրության և (կամ) վաճառքի լիցենզիա տրա-

մադրելու մասին» ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարի N 282 

հրամանը 

 

 

 
 

536 «Արցախի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմո-

բիլներով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների 

կազմակերպման գործունեության լիցենզիայի ներդիրներ 

տրամադրելու, լիցենզիայի և լիցենզիայի ներդիրների 

գործողությունները դադարեցնելու մասին» ԱՀ էկոնոմիկայի և 

արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի N 211 

հրամանը 

 

 

 

 

 

 
 

537 «Արցախի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմո-

բիլներով միջպետական և ներհանրապետական ուղևորափոխա-

դրումների կազմակերպման գործունեության լիցենզիա և 

լիցենզիայի ներդիրներ տրամադրելու և դրանց 

գործողությունները դադարեցնելու մասին» ԱՀ էկոնոմիկայի և 

արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարի N 215 

հրամանը 

 

 

 

 

 

 
 

538 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների գործունեության 

դադարեցման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

N 573-Ա հրամանը 

 

 
 

539 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիայի գործունեության 

տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

N 574-Ա հրամանը 

 

 
 

540 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների գործունեության 

տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

N 579-Ա հրամանը 

 

 

 

541 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների գործունեության 

տրամադրման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

N 600-Ա հրամանը 

 

 
 

542 «Քաղաքաշինության բնագավառի լիցենզիաների գործունեության 

դադարեցման մասին» ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

N 601-Ա հրամանը 

 

 
 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

                    հոկտեմբերի 31-ին 

 

ՀԱՆՐԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 1 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

  

Հոդված 1. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները 

  

1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացու-

թյունները. 

1) հանրագիր` Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 53-րդ 

հոդվածի հիման վրա հանրային նշանակություն ունեցող հարցերով 

ներկայացվող գրություն կամ պետական և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների ու պաշտոնատար անձանց գործունեության թերությունների 

մասին հաղորդում կամ պետական և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների ու պաշտոնատար անձանց գործունեության բարելավման, 

տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական և հասարակական կյանքի այլ 

ոլորտների վերաբերող հարցերի կարգավորման կամ գործող իրավակարգա-

վորումների կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկություն. 

2) անհատական հանրագիր` հանրագիր, որը ներկայացրել է մեկ անձ. 

3) կոլեկտիվ հանրագիր` հանրագիր, որը ներկայացրել են երկու և 

ավելի անձինք միևնույն հարցով. 

4) կրկնակի հանրագիր` հանրագիր, որը կրկին ներկայացրել է միևնույն 

անձը միևնույն հարցով և հիմնավորմամբ միևնույն մարմնին կամ 

պաշտոնատար անձին, որի վերաբերյալ սույն օրենքով սահմանված կարգով 

տրվել է պատասխան. 

5) էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվող հանրագիր`  «Էլեկտրոնա-

յին փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» օրենքի 

պահանջներին համապատասխան ներկայացված հանրագիր. 

6) հրապարակային հանրագիր` էլեկտրոնային միասնական հարթա-

կում սահմանված ձևով ներկայացվող հանրագիր: 

 

Հոդված 2. Հանրագիր ներկայացնելու սահմանափակումները 

 

1. Հանրագրով անձը չի կարող պահանջել այնպիսի միջոցառումների 

իրականացում, որոնք ուղղված են Արցախի  Հանրապետության ինքնիշխա-

նության դեմ կամ սահմանադրական կարգի բռնի տապալմանը կամ 

տարածքային ամբողջականության բռնի փոփոխությանը կամ ազգային, 

ռասայական, կրոնական ատելություն բորբոքելուն կամ այլ խտրական 

վերաբերմունք հարուցելուն, բռնություն կամ պատերազմ քարոզելուն, այլ 

անձանց հիմնական իրավունքների և ազատությունների խախտմանը կամ 

մարդու արժանապատվության նսեմացմանը: 



Հոդված 3. Հանրագիր ներկայացրած անձի իրավունքները 

  

1. Հանրագիր ներկայացրած անձն իրավունք ունի` 

1) հանրագրի հետ ներկայացնելու լրացուցիչ փաստաթղթեր և 

տեղեկություններ. 

2) միանալու կոլեկտիվ հանրագրին. 

3) ցանկացած ժամանակ հետ վերցնելու իր ներկայացրած հանրագիրը 

կամ հրաժարվելու կոլեկտիվ հանրագրից. 

4) ստանալու պատշաճ պատասխան հանրագրի վերաբերյալ. 

5) բողոքարկելու սույն օրենքի 15-րդ հոդվածով նախատեսված 

որոշումները. 

6) իրականացնելու սույն օրենքով սահմանված այլ իրավունքներ: 

2. Հանրագիր ներկայացնելու և դրան պատասխան տալու համար 

պետական տուրք կամ այլ վճար չի գանձվում: 

 

Հոդված 4. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու 

պաշտոնատար անձանց լիազորությունները 

  

1. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու 

պաշտոնատար անձինք պարտավոր են` 

1) հանրագիրը վերադարձնելու կամ հանրագրի քննարկումը մերժելու 

մասին որոշում կայացնելու դեպքում դրա մասին ծանուցելու հանրագիր 

ներկայացրած անձին. 

2) էլեկտրոնային եղանակով հրապարակելու կոլեկտիվ հանրագիրը, 

եթե կոլեկտիվ հանրագրի բոլոր մասնակիցները ներկայացրել են այն 

հրապարակելու վերաբերյալ իրենց համաձայնությունը. 

3) հանրագրում նշված առաջարկությանը հավանություն տալու 

դեպքում միջոցներ ձեռնարկելու դրա կատարման ուղղությամբ. 

4) հանրագիր ներկայացնող անձին պարզաբանելու հանրագիրը 

վերադարձնելու կամ հանրագրի քննարկումը մերժելու մասին որոշումների 

բողոքարկման կարգը. 

5) սույն օրենքով նախատեսված կարգով և ժամկետում պատշաճ 

պատասխանելու հանրագիր ներկայացրած անձին:  

2. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու 

պաշտոնատար անձինք իրավունք ունեն անհրաժեշտության դեպքում 

հանրագրի քննարկումներին ներգրավելու մասնագետների: 

3. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու 

պաշտոնատար անձինք ապահովում են հանրագրի լիարժեք, բազմակողմանի 

և օբյեկտիվ քննարկումը: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



Գ Լ ՈՒ Խ 2 

ՀԱՆՐԱԳՐԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

 

Հոդված 5. Հանրագիրը ներկայացնելու կարգը 

 

1. Հանրագիր ներկայացնելու իրավունք ունի յուրաքանչյուր ոք: 

2. Մինչև 14 տարեկան անչափահասները հանրագիրը ներկայացնում 

են օրինական ներկայացուցչի միջոցով: 

3. Հանրագիրը ներկայացվում է գրավոր` թղթային (առձեռն կամ 

փոստով) կամ էլեկտրոնային եղանակով: 

4. Հանրագիրը ներկայացվում է հայերեն, բացառությամբ օրենքով 

նախատեսված դեպքերի: 

5. Եթե անհատական ընդունելության ժամանակ անձի հնչեցրած 

առաջարկությունը բովանդակում է սույն օրենքի 6-րդ հոդվածով 

նախատեսված տեղեկությունները, և անձն ստորագրում է ընդունելության 

ժամանակ կազմված արձանագրությունը, ապա այդ արձանագրությունը 

դիտարկվում է որպես հանրագիր և քննվում սույն օրենքով սահմանված 

կարգով: 

6. Հանրագիրը կարող է ներկայացվել ինչպես անձամբ, այնպես էլ՝ 

ներկայացուցչի միջոցով: 

7. Հանրագիրը ներկայացվում է այն պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններին ու պաշտոնատար անձանց, որոնց 

իրավասություններին վերաբերում են հանրագրով առաջադրված հարցերը: 

8. Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 6-րդ գլխով 

նախատեսված դատական իշխանության մարմիններին հանրագրեր 

ներկայացվում են նրանց գործունեության կազմակերպման հարցերով, որոնց 

վերաբերյալ պատասխան ներկայացնելու իրավունք ունեն նաև դատական 

իշխանության մարմինների աշխատակազմերը: 

9. Տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ուղղված հանրագրերը 

վերադարձնելու, ինչպես նաև հանրագրի քննարկումը մերժելու հետ կապված 

հարցերը որոշում է համայնքի ղեկավարի աշխատակազմը:  

10. Հանրագիրը ենթակա չէ քննարկման, եթե հանրագիր ներկայացրած 

անձը դիմում է ներկայացրել այն հետ վերցնելու վերաբերյալ: 

11. Կոլեկտիվ հանրագիրը ենթակա չէ քննարկման, եթե ներկայացվել է 

կոլեկտիվ հանրագրից հրաժարվելու վերաբերյալ դիմում` կոլեկտիվ 

հանրագրի բոլոր մասնակիցների համաձայնությամբ: Եթե կոլեկտիվ 

հանրագիր ներկայացրած անձինք, բացառությամբ մեկի, հրաժարվել են 

կոլեկտիվ հանրագրից, ապա այն դադարում է համարվել կոլեկտիվ և ենթակա 

է քննարկման` որպես անհատական հանրագիր: 

12. Անկախ հանրագիրը հետ վերցնելու կամ կոլեկտիվ հանրագրից 

հրաժարվելու մասին դիմումից` հանրագիրը ենթակա է քննարկման, եթե 

հանրագրի քննարկումն էական նշանակություն ունի հանրային շահերի 

պաշտպանության տեսանկյունից: 

13. Հանրագիրը հետ վերցնելու կամ կոլեկտիվ հանրագրից հրաժարվելու 

մասին դիմումը ներկայացվում է գրավոր: 

 

 



Հոդված 6. Հանրագրի բովանդակությունը 

  

1. Հանրագիրը պետք է բովանդակի հետևյալ տեղեկությունները. 

1) ֆիզիկական անձի դեպքում` հանրագիրը ներկայացնող ֆիզիկական 

անձի անունը, ազգանունը, բնակության կամ հաշվառման վայրի հասցեն, 

կապի միջոցի վերաբերյալ տվյալներ. 

2) իրավաբանական անձի դեպքում` իրավաբանական անձի 

անվանումը, մշտական գործող մարմնի գտնվելու վայրի հասցեն, կապի 

միջոցի վերաբերյալ տվյալներ. 

3) կոլեկտիվ հանրագրի դեպքում` նաև հանրագիր ներկայացրած այն 

պատասխանատու անձը, որ լիազորված է հանդես գալու հանրագիրը 

ներկայացնողների անունից. 

4) հանրագիրը ներկայացուցչի միջոցով ներկայացվելու դեպքում՝ նրա 

անունը, ազգանունը, բնակության կամ հաշվառման հասցեն, կապի միջոցի 

վերաբերյալ տվյալներ. 

5) այն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի 

անվանումը կամ պաշտոնատար անձի անունը, որին ուղղված է հանրագիրը. 

6) հանրագիր ներկայացնող անձի առաջարկը, ինչպես նաև 

հիմնավորումը` ցանկության դեպքում: 

2. Հանրագիրն ստորագրում է հանրագիրը ներկայացրած անձը կամ 

նրա ներկայացուցիչը: Իրավաբանական անձի ներկայացրած հանրագիրն 

ստորագրում է իրավաբանական անձի կանոնադրությամբ իրավաբանական 

անձը ներկայացնելու իրավասություն ունեցող անձը կամ իրավաբանական 

անձի կողմից օրենքով սահմանված կարգով լիազորված անձը: 

3. Կոլեկտիվ հանրագիրն ստորագրում են հանրագրին միացած բոլոր 

անձինք: 

4. Եթե հանրագիրը ներկայացնում է ներկայացուցիչը, ապա 

հանրագրին կցվում է ներկայացուցչի լիազորագիրը: 

5. Հանրագրին կարող են կցվել ներկայացված առաջարկը հիմնավորող 

փաստաթղթեր և այլ նյութեր: 

6. Եթե որպես հանրագիր ներկայացված գրությունը, հաղորդումը կամ 

առաջարկությունը պարունակում են վարչական վարույթ հարուցելու հիմք 

հանդիսացող դիմում կամ բողոք, ապա վարչական վարույթ հարուցելու 

իրավասություն ունեցող պետական կամ տեղական ինքնակառավարման 

մարմինը կամ պաշտոնատար անձը, որին հասցեագրված է հանրագիրը, 

վարչական վարույթ հարուցելու հիմք հանդիսացող դիմումը կամ բողոքն 

առանձնացնում և ընթացք է տալիս օրենքով սահմանված կարգով: 

  

Հոդված 7. Հանրագրի գրանցումը և հրապարակումը 

  

1. Հանրագիրն ստանալու օրը հանրագիրը ենթակա է գրանցման այդ 

նպատակի համար նախատեսված գրանցամատյանում: Գրանցամատյանում 

նշվում են հանրագիրը ներկայացնելու ամսաթիվը, հանրագիր ներկայացրած 

անձի անունը, կոլեկտիվ հանրագրի դեպքում` որպես պատասխանատու 

նշված անձի անունը: 



2. Անանուն հանրագիրը, ինչպես նաև այն հանրագիրը, որում նշված չէ 

հետադարձ կապի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն, ենթակա չեն գրանցման և 

քննարկման: 

3. Կոլեկտիվ հանրագիրը ոչ ուշ, քան ստանալուն հաջորդող երկու 

օրվա ընթացքում ենթակա է հրապարակման այդ նպատակով ստեղծված 

համացանցում հասանելի տիրույթում, եթե կոլեկտիվ հանրագրի բոլոր 

մասնակիցները ներկայացրել են այն հրապարակելու վերաբերյալ իրենց 

համաձայնությունը: 

  

Հոդված 8. Հանրագիրը վերադարձնելը 

  

1. Եթե հանրագիրը չի համապատասխանում սույն օրենքի 6-րդ 

հոդվածով հանրագրի բովանդակությանը ներկայացվող պահանջներին, ապա 

հանրագիր ներկայացրած անձը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում 

տեղյակ է պահվում դրանք շտկելու անհրաժեշտության մասին: Նշված 

ժամկետում հանրագիրը սահմանված պահանջներին չհամապատասխա-

նեցնելու դեպքում հանրագիրը ենթակա է վերադարձման: 

2. Եթե հանրագիրը կամ դրա մի մասը չի վերաբերում այն պետական և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց 

իրավասություններին, որոնց հասցեագրվել է, ապա ստանալու օրվան 

հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում հանրագիրն 

ամբողջությամբ կամ մասամբ վերադարձվում է հանրագիրը ներկայացրած 

անձին՝ պարզաբանելով, թե որ մարմինն է իրավասու տվյալ հարցով: 

3. Եթե անհատական ընդունելության արդյունքում ներկայացված 

բանավոր առաջարկն ամբողջությամբ կամ մասամբ չի վերաբերում տվյալ 

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար 

անձանց իրավասություններին, որոնց հասցեագրվել է, ապա առաջարկն 

ամբողջությամբ կամ մասամբ որպես հանրագիր չի արձանագրվում, իսկ այն 

ներկայացրած անձին պարզաբանվում է, թե որ մարմինն է իրավասու տվյալ 

հարցով: 

  

Հոդված 9. Հանրագրի քննարկումը մերժելը 

  

1. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու 

պաշտոնատար անձինք ամբողջությամբ կամ մասամբ մերժում են հանրագրի 

քննարկումը, եթե` 

1) անձը ներկայացրել է կրկնակի հանրագիր. 

2) հանրագրում նշված հարցն արդեն իսկ ստացել է համապատասխան 

օրենսդրական կամ այլ կարգավորում. 

3) առկա է սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով սահմանված հիմքը. 

4) հանրագրով ներկայացված պահանջը ենթակա է լուծման 

քաղաքացիական, վարչական, քրեական կամ սահմանադրական 

դատավարության կարգով, կամ այդպիսի պահանջի լուծման համար օրենքով 

նախատեսված է այլ ընթացակարգ. 

5) հանրագիրը ներկայացվել է օտար լեզվով, բացառությամբ օրենքով 

նախատեսված դեպքերի: 



2. Հանրագրի քննարկումը մերժելու հիմքերի առկայության դեպքում 

իրավասու մարմինը կամ պաշտոնատար անձը հանրագիրն ստանալուց 

հետո` հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, որոշում է կայացնում 

հանրագրի քննարկումն ամբողջությամբ կամ մասամբ մերժելու մասին` 

հանրագիրը, կից փաստաթղթերը և որոշումն ուղարկելով հանրագիրը 

ներկայացրած անձին: 

3. Հանրագրի քննարկումը մերժելու մասին որոշումը պետք է լինի 

պատճառաբանված: 

 

Հոդված 10. Հանրագրին պատասխան ներկայացնելու ժամկետը 

  

1. Հանրագրին պատասխան է ներկայացվում հանրագիրն ստանալուց 

հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, բացառությամբ սույն օրենքով նախատեսված 

դեպքերի: 

2. Հանրագրին պատասխան ներկայացնելու ժամկետն իրավասու 

պաշտոնատար անձը կարող է երկարաձգել մինչև մեկ ամսով` այդ մասին 

ծանուցելով հանրագիրը ներկայացրած անձին սույն հոդվածի 1-ին մասով 

սահմանված ժամկետի ավարտից առնվազն երեք աշխատանքային օր առաջ: 

3. Հանրագրին պատասխան ներկայացնելու ժամկետը կարող է 

երկարաձգվել, եթե` 

1) առկա է լրացուցիչ ուսումնասիրություններ կատարելու 

անհրաժեշտություն, կամ 

2) նույն հարցի վերաբերյալ առկա է մեկից ավելի հանրագիր: 

4. Առանձին դեպքերում, երբ հանրագրում նշված հարցի քննարկման 

համար ձևավորվել է առանձին հանձնաժողով կամ այլ աշխատանքային 

խումբ, ապա հանրագիրը քննարկվում է, և հանրագրին պատասխան է 

ներկայացվում հանձնաժողովի կամ այդ խմբի գործունեության ժամկետում, 

սակայն ոչ ավելի, քան վեց ամսում: 

 

Հոդված 11. Հանրագրին պատասխան ներկայացնելը 

  

1. Հանրագրի քննարկումը մերժելու մասին որոշում չկայացվելու 

դեպքում դրան սույն օրենքով նախատեսված ժամկետում տրվում է պատշաճ 

պատասխան: 

2. Պատասխանն ստորագրում է պետական կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմնի իրավասու պաշտոնատար անձը: 

3. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու 

պաշտոնատար անձինք հանրագրի պատասխանը ոչ ուշ, քան այն 

կայացնելուն հաջորդող աշխատանքային օրը ուղարկում են հանրագիրը 

ներկայացրած անձին: 

4. Նույն անձի կամ անձանց կողմից նույն հարցի վերաբերյալ մի քանի 

հանրագիր ներկայացվելու դեպքում մինչև դրա վերաբերյալ պատասխան 

ներկայացնելն իրավասու մարմինը կամ պաշտոնատար անձն իրավունք ունի 

միավորելու դրանք և ներկայացնելու մեկ ընդհանուր պատասխան, որն 

ուղարկվում է բոլոր հասցեատերերին: 

 



Հոդված 12. Հրապարակային հանրագրերը ներկայացնելու և քննարկելու 

առանձնահատկությունները 

  

1. Հրապարակային հանրագրերը ներկայացնելու և դրանց պատասխան 

ներկայացնելու նկատմամբ կիրառվում են սույն օրենքով սահմանված 

ընդհանուր կանոնները` հաշվի առնելով սույն հոդվածով նախատեսված 

առանձնահատկությունները: 

2. Հրապարակային հանրագիրը ներկայացվում է էլեկտրոնային 

միասնական հարթակում սահմանված ձևաթուղթը լրացնելու միջոցով: 

3. Հրապարակային հանրագիր նախաձեռնած անձը համարվում է 

գլխավոր նախաձեռնող: Հրապարակային հանրագրին միացած անձինք 

համարվում են հանրագրի աջակիցներ: 

4. Գլխավոր նախաձեռնողը նշում է իր անունը, ազգանունը, հասցեն, 

ինչպես նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեն, իսկ հանրագրի աջակիցները` 

անունը, ազգանունը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն: Գլխավոր նախաձեռ-

նողի անունը և կապի միջոցի վերաբերյալ տվյալները հրապարակվում են 

հանրագրի հետ: 

5. Հրապարակային հանրագիրը մերժելու հիմքերի բացակայության 

դեպքում իրավասու մարմինը կամ պաշտոնատար անձը հնգօրյա ժամկետում 

հանրագիրը հրապարակում է էլեկտրոնային միասնական հարթակում: 

6. Հրապարակային հանրագրի գլխավոր նախաձեռնողը գրավոր 

ծանուցվում է հանրագրի հրապարակման, հանրագրի քննարկումը մերժելու 

որոշման մասին: 

7. Անձինք հրապարակային հանրագրին կարող են միանալ հանրագիրը 

էլեկտրոնային միասնական հարթակում հրապարակվելուց հետո` երեսնօրյա 

ժամկետում: 

8. Հրապարակային հանրագրին պատասխան ներկայացնելու ժամկետը 

հաշվարկվում է սույն հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված ժամկետը 

լրանալուն հաջորդող օրվանից: 

9. Հրապարակային հանրագրերը ներկայացնելու ձևաթուղթը 

հաստատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը: 

 

Հոդված 13. Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողով ներկայացված 

հանրագրերի քննարկման առանձնահատկությունները 

 

1. Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողով ներկայացված 

հանրագրերի քննարկումն իրականացվում է «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» 

օրենքով սահմանված կարգով: 

 

Հոդված 14. Արցախի Հանրապետության նախագահին ներկայացված 

հանրագրերի քննարկման առանձնահատկությունները 

 

1. Արցախի Հանրապետության նախագահին ներկայացված 

հանրագրերը գրանցում, իսկ սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում նաև 

հրապարակում է Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմը: 

2. Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմը որոշում է 

հանրագրերը վերադարձնելու, հանրագրի քննարկումը մերժելու հետ կապված 



հարցերը, ինչպես նաև ծանուցում է հանրագրի վերաբերյալ ընդունված 

որոշումների մասին: 

3. Եթե բացակայում են հանրագրի քննարկումը մերժելու հիմքերը, 

ապա հանրագիրը գրանցելուց հետո Արցախի Հանրապետության նախագահի 

աշխատակազմը այն վերահասցեագրում է հանրագրում նշված հարցով 

իրավասու պետական մարմնին: 

 

Հոդված 15. Հանրագրի վերաբերյալ ընդունված որոշումների, պետական 

և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց 

գործողության (անգործության) բողոքարկումը 

  

1. Հանրագիրը վերադարձնելու կամ հանրագրի քննարկումը մերժելու 

մասին որոշումները, ինչպես նաև պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմնի ու պաշտոնատար անձի գործողությունը 

(անգործությունը) ենթակա են բողոքարկման վարչական կամ դատական 

կարգով, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքի: 

 

Հոդված 16. Հանրագրի վերաբերյալ ընդունված որոշումների մասին 

ծանուցելը, հանրագրի պատասխանն ուղարկելը 

 

1. Սույն օրենքի 15-րդ հոդվածով նախատեսված որոշումները, ինչպես 

նաև հանրագրի պատասխանն ուղարկվում են փոստով` հանձնելու մասին 

ծանուցմամբ հանրագրի մեջ նշված հասցեով կամ հասցեատիրոջն 

ստորագրությամբ առձեռն հանձնելու կամ հասցեատիրոջ կողմից 

էլեկտրոնային կամ հաղորդակցության այլ միջոց ներկայացված լինելու 

դեպքում` այդ միջոցով: 

2. Կոլեկտիվ հանրագրի դեպքում սույն հոդվածի 1-ին մասով 

նախատեսված փաստաթղթերն ուղարկվում են հանրագրում որպես 

պատասխանատու նշված անձի հասցեով, իսկ պատասխանը հրապարակվում 

է նաև էլեկտրոնային միասնական հարթակում, եթե կոլեկտիվ հանրագրի 

բոլոր մասնակիցները ներկայացրել են այն հրապարակելու վերաբերյալ իրենց 

համաձայնությունը:  

3. Հրապարակային հանրագրի պատասխանը պետական կամ 

տեղական ինքնակառավարման մարմինը կամ պաշտոնատար անձը 

հրապարակում է էլեկտրոնային միասնական հարթակում: 

4. Էլեկտրոնային եղանակով ստացված հանրագրի վերաբերյալ 

փաստաթղթերը հանրագիր ներկայացրած անձին ուղարկվում են նույն 

եղանակով: 
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Հոդված 17. Եզրափակիչ մաս 

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը, բացառությամբ սույն օրենքի 18-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դեպքերի: 



2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել 

«Քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները քննարկելու 

կարգի մասին» 2009 թվականի հոկտեմբերի 28-ի ՀՕ-57-Ն օրենքը: 

 

 

Հոդված 18.  Անցումային դրույթներ 

 

1. Սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը, 7-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասը, 12-րդ հոդվածը, 14-րդ հոդվածի 1-ին մասը՝ օրենքով նախատեսված 

դեպքում հանրագրերը հրապարակելու մասով, 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասը՝ 

կոլեկտիվ հանրագրի պատասխանն էլեկտրոնային միասնական հարթակում 

հրապարակելու մասով, 16-րդ հոդվածի  3-րդ  մասն  ուժի  մեջ  են  մտնում  

2021 թվականի հունվարի 1-ից: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2019թ.  նոյեմբերի 13  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-109-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

                    հոկտեմբերի 31-ին 

 

ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ  

ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1. «Հյուպատոսական ծառայության մասին» 2005 թվականի 

սեպտեմբերի 14-ի ՀՕ-218 օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «բանավոր 

դիմումներ» բառերից հետո լրացնել «, օրենքով սահմանված կարգով ընդունել 

և քննարկել ներկայացված հանրագրերը» բառերը: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապա-

րակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2019թ.  նոյեմբերի 13  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-110-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

                    հոկտեմբերի 31-ին 

 

«ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 2008 թվականի 

դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-1-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 31-րդ հոդվածի 6-րդ 

կետում «առաջարկությունների» բառը փոխարինել «հանրագրերի» բառով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետում «առաջար-

կությունները» բառը փոխարինել «հանրագրերը» բառով: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապա-

րակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2019թ.  նոյեմբերի 13  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-111-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

                    հոկտեմբերի 31-ին 

 

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1. «Հանրային ծառայության մասին»  2013 թվականի դեկտեմ-

բերի 26-ի ՀՕ-111-Ն օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետում 

«առաջարկություններ» բառը փոխարինել «հանրագրեր» բառով: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապա-

րակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

 

2019թ.  նոյեմբերի 13  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-112-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

                    հոկտեմբերի 31-ին 

 

«ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ  

ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական  վարույթի մա-

սին» 2015  թվականի ապրիլի 20-ի ՀՕ-31-Ն օրենքի 113-րդ հոդվածի 3-րդ մասն 

ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապա-

րակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`             Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

 

2019թ.  նոյեմբերի 13  

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-113-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

                    հոկտեմբերի 31-ին 

 

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. «Ազգային  ժողովի  կանոնակարգ» 2017  թվականի  մայիսի 

31-ի ՀՕ-6-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 12-րդ հոդվածի 1-ին մասում 

վերջակետը փոխարինել միջակետով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 7-

րդ կետ. 

«7) քննարկում է Ազգային ժողովի նախագահի կողմից հանձնաժողով 

ուղարկված հանրագրերը և պատասխանում է դրանց:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 111.1-ին 

հոդվածով. 

 

«Հոդված 111.1. Ազգային ժողով ներկայացված հանրագրերը քննարկելու 

և դրանց պատասխանելու կարգը 

  

1. Հանրագրերն Ազգային ժողով կարող են ներկայացվել միայն Ազգային 

ժողովի իրավասության մեջ մտնող հարցերի վերաբերյալ: 

2. Հանրագիրը ներկայացվում է Ազգային ժողովի նախագահին ուղղված 

գրությամբ: Եթե գրությունը սույն հոդվածի 1-ին մասի կամ «Հանրագրերի 

մասին» օրենքով սահմանված պահանջներին՝ 

1) չի համապատասխանում և հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում 

դրանց չի համապատասխանեցվում, ապա Աշխատակազմը վերադարձնում է 

գրությունը՝ նշելով պատճառների մասին, իսկ «Հանրագրերի մասին» օրենքով 

սահմանված մերժման հիմքերի առկայության դեպքում մերժում է հանրագրի 

քննարկումը. 

2) համապատասխանում է, ապա Ազգային ժողովի նախագահը հան-

րագիրն ուղարկում է իրավասու մշտական հանձնաժողով կամ հանձնաժո-

ղովներ, եթե հանրագիրը վերաբերում է մեկից ավելի մշտական հանձնա-

ժողովների իրավասության ոլորտներին: 

3. Աշխատակազմը գրանցում է մշտական հանձնաժողով 

ուղարկված հանրագիրը և այն տեղադրում է Ազգային ժողովի պաշտոնական 

ինտերնետային կայքում: 

4. Մշտական հանձնաժողովի նախագահը հանրագիրն ստանալուց 

հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, հանրագիրն ուղարկում է 

հանձնաժողովի անդամներին, որոնք կարող են հանրագիրն ստանալուց 

հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետում, ներկայացնել հանրագրի պատասխանի 

նախագիծ: Եթե սահմանված ժամկետում հանրագրի պատասխանի նախագիծ 

չի ներկայացվում, ապա հանրագրի պատասխանի նախագիծը մեկ շաբաթվա 

ընթացքում մշակում և հանձնաժողովի քննարկմանն է ներկայացնում 

հանձնաժողովի նախագահը: Հանձնաժողովի նախագահը կարող է հանրագրի 

պատասխանի նախագիծ մշակել նաև հանձնաժողովի այլ անդամի 

կողմից հանրագրի պատասխանի նախագիծ ներկայացվելու դեպքում: 



5. Հանձնաժողովի նիստում հանրագրի պատասխանի նախագիծը 

քննարկվում է ընդհանուր կարգով: Եթե ներկայացվել են մեկից ավելի 

նախագծեր, ապա դրանք քննարկվում են Կանոնակարգի 101-րդ հոդվածի 2-

րդ մասին համապատասխան: Եթե հանրագրի պատասխանի վերաբերյալ 

հանձնաժողովը որոշում չի կայացնում, ապա հարցի քննարկումը համարվում 

է ավարտված: 

6. Հանձնաժողովի նախագահը հանձնաժողովի որոշմամբ 

հաստատված հանրագրի պատասխանը, իսկ պատասխանի վերաբերյալ 

որոշում չկայացվելու դեպքում` համապատասխան գրությունը, երկու 

աշխատանքային օրվա ընթացքում ուղարկում է Աշխատակազմ, որն այն 

ստանալուց հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, ուղարկում է 

անհատական հանրագիրը ներկայացրած անձին կամ կոլեկտիվ հանրագրում 

որպես պատասխանատու նշված անձին: Հանրագրի պատասխանը տեղադր-

վում է Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայքում: 

7. Հանրագրերի վերաբերյալ Ազգային ժողովի նախագահի, մշտական 

հանձնաժողովների, ինչպես նաև հանրագիրը վերադարձնելու, հանրագրի 

քննարկումը մերժելու վերաբերյալ Աշխատակազմի որոշումները կամ այլ 

գործողությունները (անգործությունը) բողոքարկման ենթակա չեն:»: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`        Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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ՀՕ-114-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

                    հոկտեմբերի 31-ին 

 

«ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

 ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հոդված 1. «Դիվանագիտական ծառայության մասին» 2018 թվականի 

դեկտեմբերի 20-ի ՀՕ-80-Ն օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետում 

«առաջարկություններ» բառը փոխարինել «հանրագրեր» բառով: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապա-

րակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                    Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-115-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

                    հոկտեմբերի 31-ին 

«ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Գույքահարկի մասին» 2003 թվականի նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-72 

օրենքի 15-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին մասի 3-րդ կետում միջակետը փոխարինել վերջակետով և 

լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությունով. 

«Գույքահարկից ազատվում են նաև Հայաստանյայց Առաքելական 

Սուրբ Եկեղեցու Արցախի թեմին սեփականության իրավունքով պատկանող` 

հուշարձանի կարգավիճակ չունեցող եկեղեցիները, հոգևոր-մշակութային, 

կրթադաստիարակչական, եկեղեցական և ծիսական  պարագաների  արտա-

դրության  և  իրացման համար  օգտագործվող  շենքերն  ու շինությունները, 

որոնց ցանկը սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը.». 

2) 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.1-ին կետով. 

«3.1) Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի թեմն իրեն 

սեփականության իրավունքով պատկանող` սույն մասի 3-րդ կետում նշված 

շենքերի և շինությունների համար 2019 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 

հաշվարկված գույքահարկի, ինչպես նաև այդ գումարները օրենսդրությամբ 

սահմանված ժամկետներում չվճարելու համար հաշվարկված՝ հարկային 

օրենսդրությամբ սահմանված տույժերի և տուգանքների գումարների 

վճարումից: Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի թեմին 

սեփականության իրավունքով պատկանող` սույն կետում նշված շենքերի և 

շինությունների մասով սահմանված հարկային արտոնությունների 

տրամադրման հետևանքով համայնքների եկամուտների նվազեցումը 

պետության կողմից փոխհատուցման ենթակա չէ.»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապա-

րակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

Սույն օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ կետով սահմանվող արտոնությունը 

տարածվում է նաև 2019 թվականի հունվարի 1-ից մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ 

մտնելը ծագած հարաբերությունների վրա: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                   Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-116-Ն 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

                    հոկտեմբերի 31-ին 

 

«ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Հողի հարկի մասին» 1998 թվականի հոկտեմբերի 19-ի ՀՕ-28 օրենքի 

(այսուհետ` Օրենք) 10-րդ հոդվածում՝ 

1) «զ» կետում վերջակետը փոխարինել միջակետով. 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «է» և «ը» կետեր. 

«է) Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի թեմին 

սեփականության և անհատույց մշտական օգտագործման իրավունքով պատկանող` 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դասակարգմանը 

համապատասխան կրոնական, պաշտամունքային շենքերի ու շինությունների, 

Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի թեմին պատկանող` 

հուշարձանի կարգավիճակ չունեցող եկեղեցիների, հոգևոր-մշակութային, 

կրթադաստիարակչական, եկեղեցական և ծիսական պարագաների արտադրության և 

իրացման համար օգտագործվող կառույցների, Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ 

Եկեղեցու Արցախի թեմի ներքին սպասարկումն իրականացնող արհեստանոցների 

զբաղեցրած, ինչպես նաև դրանց սպասարկման և օգտագործման համար անհրաժեշտ 

հողամասերը: Սույն կետում նշված շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև դրանց 

սպասարկման և օգտագործման համար անհրաժեշտ հողամասերի ցանկը սահմանում 

է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը. 

ը) Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի թեմն իրեն 

սեփականության և անհատույց մշտական օգտագործման իրավունքով պատկանող` 

սույն հոդվածի «է» կետով սահմանված շենքերի ու շինությունների զբաղեցրած, ինչպես 

նաև դրանց սպասարկման և օգտագործման համար անհրաժեշտ հողամասերի համար 

2019 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվարկված հողի հարկի, ինչպես նաև այդ 

գումարները օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում չվճարելու համար 

հաշվարկված՝ հարկային օրենսդրությամբ սահմանված տույժերի և տուգանքների 

գումարների վճարումից: Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի 

թեմին հարկային արտոնությունների տրամադրման հետևանքով համայնքների 

եկամուտների նվազեցումը պետության կողմից փոխհատուցման ենթակա չէ:»: 

  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

Օրենքի 10-րդ հոդվածի «ը» կետով սահմանվող արտոնությունը տարածվում է 

նաև 2019 թվականի հունվարի 1-ից մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը ծագած 

հարաբերությունների վրա: 
 
 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`        Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-117 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

  8 նոյեմբերի 2019թ.                                                                                  N 920-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և 

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ 

կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.    
1. Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի համայնքների 

վարչական սահմաններից դուրս, շրջանի վարչական սահմաններում գտնվող 

պետական սեփականություն հանդիսացող անտառային նպատակային 

նշանակության 3,01903 հեկտար,  0,98072 հեկտար,  1,80914 հեկտար,  2,48713 

հեկտար և 2,68219 հեկտար արոտավայրերը` համաձայն հավելվածի, փոխա-

դրել էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների 

նպատակային նշանակության` էներգետիկայի օբյեկտների հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

  11 նոյեմբերի 2019թ.                                                                                  N 921-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 30-Ի N 181-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածին 

համապատասխան՝  Արցախի  Հանրապետության կառավարությունը որոշում  

է. 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 

թվականի մարտի 30-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության 

պետական ծառայության կողմից իրականացվող ստուգումների 

ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» N 181-Ն որոշմամբ հաստատված N 15 

հավելվածի «Վերահսկողական բնույթի հարցեր» աղյուսակում 4.4-րդ կետը 

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«                              
Վերահսկողական բնույթի հարցեր 

4.4. Չեն իրացվում 

անհայտ ծագում 

ունեցող 

սերմնանյութ և 

տնկանյութ 

   

ակնադիտական 

և փաստաթղ-

թային զննում 

«Բուսասանիտա-

րիայի մասին» 

օրենքի 11-րդ 

հոդվածի  

2-րդ մաս 

 

»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                           Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

     

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

  11 նոյեմբերի 2019թ.                                                                                  N 922-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 984-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-

րդ հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2013 

թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Պիտանիության ժամկետում չիրացված՝ 

դրոշմավորված ապրանքների դուրսգրման կարգը սահմանելու մասին» N 984-

Ն որոշմամբ սահմանված կարգում կատարել հետևյալ փոփոխությունը և 

լրացումը. 

1) կարգի 5-րդ կետում «հարկային հաշիվ դուրս գրված լինելու դեպքում 

նաև նախկինում դուրս գրված հարկային հաշիվը սահմանված կարգով 

անվավեր ճանաչված հարկային հաշվի առկայությամբ, անվավեր ճանաչված 

հարկային հաշվի փոխարեն դուրս գրված նոր հարկային հաշիվ դուրս գրված 

լինելու դեպքում՝ նաև վերջինիս» բառերը փոխարինել «հարկային հաշիվ 

դուրս գրված լինելու դեպքում՝ նաև ճշգրտող հարկային հաշվի» բառերով. 

2) կարգի 14-րդ կետում առաջին նախադասությունից հետո լրացնել 

հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասություն. 

«Դրոշմապիտակների օգտագործման մասին հաշվետվությունը 

ներկայացվում է «Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքի 9.3-րդ հոդվա-

ծի 4-րդ մասով սահմանված դեպքում, ինչպես նաև դրոշմապիտակներով 

դրոշմավորման ենթակա ապրանքների արտադրության դադարեցման 

դեպքում՝ մինչև դադարեցման օրը ներառող ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը 

ներառյալ:»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:  

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                           Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

  11 նոյեմբերի 2019թ.                                                                                  N 926-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1135-Ն  

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Արցախի Հանրապետության բյուջետային 

համակարգի մասին» օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, «Նորմատիվ 

իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով 

Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 25-ի 

ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ կետերով՝ Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի 

մասին» օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում և 

Արցախի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 28-

ի «Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի 

կատարումն ապահովող միջոցառումների և Արցախի Հանրապետության 2019 

թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» N 1135-Ն 

որոշմամբ սահմանված N 2 հավելվածի N 1 աղյուսակի ցուցանիշներում 

կատարել փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի նոյեմբերի 11-ի N 926-Ն որոշման 

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»  

ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 

28-Ի N 1135-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿԻ  

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
                   

(հազ. դրամ) 

Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
 

  

Բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և 

դասերի, ֆինանսավորվող 

ծրագրերի և վերջիններս 

իրականացնող մարմինների 

անվանումները 

Ցուցանիշների փոփոխությունը  

(ավելացումները նշված են դրական 

նշանով, իսկ նվազեցումները` 

փակագծերում) 

Առաջին 

եռամ-

սյակ 

Առաջին 

կիսամ-

յակ 

Ինն 

ամիս 
Տարի 

        
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾԱԽՍԵՐ 

այդ թվում`  
- - -                 -    

07       ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ - - -                 -    

  1     
Բժշկական ապրանքներ, 

սարքեր և սարքավորումներ 
- - -       36 500,0  

    3 
01

61 

Բժշկական  սարքեր և 

սարքավորումներ 
- - -       36 500,0  

      01 

Կենտրոնացված կարգով 

բժշկական սարքավորումների 

և պարագաների ձեռքբերում 

- - -       36 500,0  

        
ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն    
      36 500,0  

  6     
Առողջապահություն (այլ 

դասերին չպատկանող) 
- - -      (36 500,0) 

    1   
Առողջապահական հարակից 

ծառայություններ և ծրագրեր 
- - -      (36 500,0) 

      11 
Դեղերի և բժշկական թափոն-

ների ոչնչացման ծախսեր 
- - -      (36 500,0) 

        
ԱՀ առողջապահության 

նախարարություն 
- - -     (36 500,0) 

 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                    Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

  11 նոյեմբերի 2019թ.                                                                                  N 927-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և 

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ 

կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.      

1. Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Գանձա համայնքի 

վարչական սահմաններում գտնվող, պետական սեփականություն 

հանդիսացող անտառային նպատակային նշանակության 4,28807 հեկտար 

թփուտները, համաձայն հավելվածի, փոխադրել էներգետիկայի, 

տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների նպատակային 

նշանակության` էներգետիկայի  օբյեկտների հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

  11 նոյեմբերի 2019թ.                                                                                  N 928-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և 

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ 

կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.      

1. Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Հոչանց համայնքի 

վարչական սահմաններում գտնվող, պետական սեփականություն 

հանդիսացող, անտառային նպատակային նշանակության 10,66983 հեկտար 

թփուտները և գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 0,74853  

հեկտար այլ հողատեսքերը, համաձայն հավելվածի, փոխադրել 

էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների 

նպատակային նշանակության` էներգետիկայի օբյեկտների հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

  11 նոյեմբերի 2019թ.                                                                                  N 929-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և 

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ 

կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.      

1. Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Մշենի համայնքի 

վարչական սահմաններում գտնվող, պետական սեփականություն 

հանդիսացող, անտառային նպատակային նշանակության 0,45142 հեկտար 

թփուտները, համաձայն հավելվածի, փոխադրել էներգետիկայի, 

տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների նպատակային 

նշանակության` էներգետիկայի  օբյեկտների հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

  11 նոյեմբերի 2019թ.                                                                                  N 930-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

  Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և 

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ 

կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.      

1. Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Սոնասար 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող, պետական սեփականություն 

հանդիսացող, անտառային նպատակային նշանակության 10,66983 հեկտար 

թփուտները, համաձայն հավելվածի, փոխադրել էներգետիկայի, 

տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների նպատակային 

նշանակության` էներգետիկայի օբյեկտների հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

  14 նոյեմբերի 2019թ.                                                                                  N 935-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԸ ՎԱՐՈՂԻ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքի 29-րդ 

հոդվածի 6-րդ մասը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը               

ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Սահմանել մասնակիցների ռեեստրը վարողի և Արցախի 

Հանրապետության ֆինանսների նախարարության միջև տեղեկությունների 

փոխանակման կարգը և պայմանները՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   



Հավելված  

Արցախի Հանրապետության  կառավարության 

 2019 թվականի նոյեմբերի 14-ի N 935-Ն  որոշման 

 

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՌԵԵՍՏՐԸ ՎԱՐՈՂԻ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Սույն կարգով սահմանվում են մասնակիցների ռեեստրը վարողի կողմից 

Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը (այսուհետ` ֆինանսնե-

րի նախարարություն) տեղեկությունների տրամադրման կարգը և պայմանները: 

2. Սույն կարգում օգտագործվող հասկացությունները կիրառվում են «Կուտակա-

յին կենսաթոշակների մասին» օրենքով (այսուհետ՝ Օրենք) և «Ներդրումային ֆոնդերի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված իմաստով: 

 

2. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

3. Մասնակիցների ռեեստրը վարողը յուրաքանչյուր ամիս՝ մինչև տվյալ ամսվա 

յոթերորդ աշխատանքային օրը (ներառյալ), ֆինանսների նախարարությանն է 

տրամադրում սույն կարգի հավելվածով սահմանված ձևի հաշվետվություն՝ Օրենքի 5-

րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված մասնակիցների կողմից կատարված 

սոցիալական վճարների և կուտակային հաշվում առկա միջոցների վերաբերյալ: 

4. Հաշվետվությունը մասնակիցների ռեեստրը վարողը տրամադրում է 

ֆինանսների նախարարությանը Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով էքսել 

ֆորմատով՝ ֆինանսների նախարարության կողմից նախօրոք մասնակիցների 

ռեեստրը վարողին տրված հասցեով, իսկ այդ համակարգի խափանման դեպքում` 

էլեկտրոնային կամ թղթային տարբերակով կամ էլեկտրոնային կրիչով՝ կից 

ներկայացնելով խափանման վերաբերյալ գրություն: 

5. Սույն կարգի 3-րդ կետով սահմանված հաշվետվության համար որպես 

հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում հաշվետվությունը ֆինանսների նախարա-

րություն ներկայացման ամսվա առաջին օրվանից մեկ տարի կտրվածքով ընկած 

ժամանակաշրջանը: Հաշվետվության մեջ լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի 

ընթացքում 61 և ավելի տարեկանը լրացող Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին 

կետով սահմանված այն մասնակիցների (բացառությամբ արդեն կենսաթոշակ ստացող 

կամ ստացած մասնակիցների, այն մահացած մասնակիցների, որոնց համար 

մասնակիցների ռեեստրը վարողը շարունակում է վարել կենսաթոշակային հաշիվները 

մինչև փայերի ժառանգումը կամ ժառանգման ժամկետի ավարտը, և այն անձանց, 

որոնք իրենց կենսաթոշակային հաշվում առկա միջոցները ստացել են նախքան 

կենսաթոշակային տարիքը լրանալը) վերաբերյալ տվյալները, որոնց կենսաթոշակային 

հաշվում առկա պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի (ֆոնդերի) փայերի 

հաշվարկային արժեքների հանրագումարը՝ հաշվետու օրվա դրությամբ, փոքր է տվյալ 

մասնակցի կատարած սոցիալական վճարների ամբողջ գումարի (ճշգրտված տարեկան 

գնաճով) 120 տոկոսից: 

6. Սույն կարգով սահմանված ժամկետից հետո տրամադրվող, սույն կարգով 

սահմանված ճշգրտված հաշվետվությունը ներկայացվում է էլեկտրոնային 

տարբերակով` սույն կարգի 4-րդ կետի համաձայն: Ընդ որում, միևնույն հաշվետու 

ժամանակաշրջանի համար մի քանի ճշգրտված հաշվետվությունների ներկայացման 

դեպքում հավաստի է համարվում ներկայացված վերջին ճշգրտված հաշվետվությունը: 

7. Եթե ներկայացվող հաշվետվությունը հաշվետու ժամանակաշրջանում 

փոփոխություն չի կրել, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել գրություն: 



8. Հաշվետվությունը համարվում է ներկայացված և ընդունված, եթե հաշվե-

տվության էլեկտրոնային տարբերակները չունեն ծրագրային կամ այլ տեխնիկական 

թերություն: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 

Հավելված  

Արցախի Հանրապետության  կառավարության  

2019 թվականի  նոյեմբերի 14-ի N 935-Ն  

 որոշմամբ սահմանված կարգի 
 

Ձև 
 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎՈՒՄ  

ԱՌԿԱ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

(ամսական) 

Պարտադիր կենսաթոշակային 

ֆոնդի մասնակիցների ռեեստրը 

վարողի անվանումը 

 

Հաշվետու օր Օր   Ամիս   Տարի     

 

Մասնակցի 

տարիքը 

Քա-

նակը 

Սոցիալական 

վճարների 

համախառն 

մեծությունը 

Սոցիալական 

վճարների 

համախառն 

մեծությունը 

(ճշգրտված 

տարեկան գնաճով) 

Կենսաթոշա-

կային հաշ-

վում առկա 

միջոցների 

համախառն 

մեծությունը 

Սոցիալական 

վճարների (ճշգրտված 

տարեկան գնաճով) և 

կուտակային հաշվում 

առկա միջոցների 

տարբերությունը (5-6) 

տ
ա

ր
ի

 

ա
մ

ի
ս

 

1 2 3 4 5 6 7 

Կենսաթոշակային հաշվում առկա միջոցներ ≤Կատարած 

սոցիալական վճարների (ճշգրտված տարեկան գնաճով) 100% 

              

              

              

              

              

              

              

Կատարած սոցիալական վճարների (ճշգրտված տարեկան գնաճով) 

100%< Կենսաթոշակային հաշվում առկա միջոցներ ≤Կատարած 

սոցիալական վճարների (ճշգրտված տարեկան գնաճով) 110% 

              

              

              

              

              



              

              

Կատարած սոցիալական վճարների (ճշգրտված տարեկան գնաճով) 

110%< Կենսաթոշակային հաշվում առկա միջոցներ ≤Կատարած 

սոցիալական վճարների (ճշգրտված տարեկան գնաճով) 120% 

              

              

              

              

              

              

              

 

 

Կ Ա Ր Գ 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐՎԱԾ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎՈՒՄ ԱՌԿԱ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ 

 

1. Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի մասնակիցների կողմից կատարված 

սոցիալական վճարների և կուտակային հաշվում առկա միջոցների վերաբերյալ 

հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) «Պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի 

մասնակիցների ռեեստրը վարողի անվանումը» տողում լրացվում է մասնակիցների 

ռեեստրը վարողի անվանումը: 

2. Հաշվետվության «Հաշվետու օր» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշր-

ջանին նախորդող օրվա ամսաթիվը՝ օր/ամիս/տարի ֆորմատով: 

3. Հաշվետվության 1-ին սյունակում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի 

ընթացքում 61 և ավելի տարեկանը լրացող մասնակիցների տարիքը՝ ըստ յուրաքան-

չյուր տարիքի (61 տարեկան, 62 տարեկան, 63 տարեկան և այլն), իսկ 2-րդ սյունակում 

լրացվում է ամսվա թիվը, որի ընթացքում լրանում է մասնակցի համապատասխան 

տարիքը (հունվար ամսվա համար նշվում է 1, փետրվար ամսվա համար՝ 2, մարտ 

ամսվա համար՝ 3 և այլն): Ընդ որում, մասնակիցների տարիքները լրացվում են ըստ 

մասնակիցների տարիքները լրանալու հերթականության և աճման կարգի: 

4. Հաշվետվության 3-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետվության 1-ին և 2-րդ 

սյունակներում նշված յուրաքանչյուր տարիքին համապատասխանող մասնակիցների 

քանակը (օրինակ՝ մասնակիցների քանակը, որոնց 61 տարեկանը լրանում է հունվար 

ամսին, կամ մասնակիցների քանակը, որոնց 63 տարեկանը լրանում է փետրվար 

ամսին, և այլն): 

5. Հաշվետվության 4-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու օրվա դրությամբ 

մասնակիցների կողմից կատարված սոցիալական վճարների ընդհանուր գումարը՝ 

ըստ հաշվետվության 1-ին և 2-րդ սյունակներում նշված յուրաքանչյուր տարիքի: 

6. Հաշվետվության 5-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու օրվա դրությամբ 

մասնակիցների կողմից կատարված սոցիալական վճարների ընդհանուր գումարը՝ 

ճշգրտված տարեկան գնաճով՝ ըստ հաշվետվության 1-ին և 2-րդ սյունակներում նշված 

յուրաքանչյուր տարիքի: 

7. Հաշվետվության 6-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու օրվա դրությամբ մաս-

նակցի պարտադիր կենսաթոշակային հաշվում առկա պարտադիր կենսաթոշակային 

ֆոնդի (ֆոնդերի) փայերի հաշվարկային արժեքների հանրագումարը՝ ըստ 

հաշվետվության 1-ին և 2-րդ սյունակներում նշված յուրաքանչյուր տարիքի: 
8. Հաշվետվության 7-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետվության 5-րդ և 6-րդ 

սյունակներում նշված գումարների տարբերությունը: 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 
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ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ ՔԱՐՏԱԴԱՐԱՆԸ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ  

ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՈՒ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 26-Ի N 37 ՈՐՈՇՈՒՄՆ  

ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Համաձայն «Ոստիկանության մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

3-րդ կետի և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածի՝ 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Սահմանել Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ինֆորմա-

ցիոն կենտրոնի օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանը ձևավորելու և 

տեղեկություններ տրամադրելու կարգը` համաձայն հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության 2005 թվականի հունվարի 26-ի «Լեռնային Ղարաբաղի  

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնի օպերատիվ 

տեղեկատու քարտադարանը ձևավորելու և տեղեկություններ տրամադրելու 

կարգը հաստատելու մասին» N 37 որոշումըֈ 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                    Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   



Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության 

 2019 թվականի նոյեմբերի 14-ի N 943-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ  

ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ ՔԱՐՏԱԴԱՐԱՆԸ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ  

ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Սույն կարգով սահմանվում են սույն կարգի 4-րդ կետում նշված անձանց մասին 

հաշվառման փաստաթղթեր ստանալու, մշակելու, օպերատիվ տեղեկատու 

քարտադարան ձևավորելու, տեղեկություններ տրամադրելու կարգը, ինչպես նաև 

հաշվառման փաստաթղթերի ձևերը և դրանք պահպանելու ժամկետները: 

2. Սույն կարգում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են` 

1) օպերատիվ տեղեկատու քարտադարան` Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնի կողմից վարվող պահոց, որտեղ հավաքվում, 

մշակվում, համակարգվում և պահպանվում են սույն կարգի 4-րդ կետում նշված անձանց 

մասին տեղեկություններ. 

2) հաշվառման փաստաթուղթ` սույն կարգով սահմանված ձևի քարտ, 

տեղեկացում կամ տեղեկանք, որը պարունակում է տեղեկություններ սույն կարգի 4-րդ 

կետում նշված անձանց, նրանց կողմից կատարված` Քրեական օրենսգրքով 

նախատեսված արարքի, ինչպես նաև դրա վերաբերյալ կայացված որոշումների մասին. 

3) օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանի արխիվ՝ արխիվային պահոց, որտեղ 

պահվում են սույն կարգի 55-րդ կետի համաձայն օպերատիվ տեղեկատու 

քարտադարանից հանված հաշվառման քարտերը. 

4) անհատական տվյալներ` անունը, ազգանունը, հայրանունը, ծննդյան օրը, 

ամիսը և տարին, ծննդյան վայրը, հանրային ծառայության համարանիշը՝ Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիների դեպքում. 

5) ներկայացուցիչ՝ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով լիազորագրով հանդես եկող անձ կամ օրինական ներկայացուցիչ:  

3. Օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանում կատարվող հաշվառման 

նպատակը հանցագործությունների նախականխման, կանխման, խափանման, 

հայտնաբերման և բացահայտման աշխատանքներում վարույթն իրականացնող 

մարմիններին, հանրային իշխանության մարմիններին, ինչպես նաև ֆիզիկական 

անձանց օրենքով նախատեսված անհրաժեշտ տեղեկություններով ապահովելն է: 

4. Օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանում հաշվառման են վերցվում` 

1) Արցախի Հանրապետության տարածքում հանցագործության համար մեղադր-

վող կամ դատապարտված Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները, օտարերկրյա 

քաղաքացիները, քաղաքացիություն չունեցող անձինք` անկախ հանցագործության 

բնույթից, ընտրված խափանման միջոցից, նշանակված պատժի տեսակից և ժամկետից. 

2) այլ երկրներում դատապարտված և պատիժը կրելու համար Արցախի 

Հանրապետություն տեղափոխված Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները` 

անկախ հանցագործության բնույթից և պատժի տեսակից. 

3) այլ երկրներում դատապարտված Արցախի Հանրապետության քաղաքացի-

ները, որոնց վերաբերյալ ստացվել է պաշտոնական տեղեկություն.       
4) հետաքննությունից, նախաքննությունից կամ դատաքննությունից թաքնվող, 

քրեական պատասխանատվությունից և պատիժը կրելուց խուսափող անձինք, որոնց 

նկատմամբ հայտարարված է հետախուզում. 



5) Քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-13-րդ 

կետերով, 36-րդ հոդվածով և 37-րդ հոդվածի 1-ին ու 2-րդ մասերի հիմքերով (այսուհետ` 

ոչ արդարացնող հիմքերով) կարճված քրեական գործերով մեղադրված անձինք. 

6) քրեական պատասխանատվությունից ազատված այն անչափահասները, որոնց 

նկատմամբ կիրառվել են դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ. 

7) Քրեական օրենսգրքով նախատեսված արարք կատարած այն անձինք, որոնց 

նկատմամբ դատարանի որոշմամբ կիրառվել են բժշկական բնույթի հարկադրանքի 

միջոցներ. 

8) դատապարտված այն անձինք, որոնց նկատմամբ մինչև դատավճռի օրինական 

ուժի մեջ մտնելը կիրառվել է համաներում.  

9) այն անձինք, որոնց վերաբերյալ նախապատրաստված նյութերով քրեական 

գործի հարուցումը մերժվել է ոչ արդարացնող հիմքերով. 

10) այն անձինք, որոնց նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է ոչ 

արդարացնող հիմքերովֈ 

5. Սույն կարգի 4-րդ կետում նշված անձանց հաշվառումն իրականացվում և  

օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանը ձևավորվում է սույն կարգով նախատեսված 

հաշվառման փաստաթղթերի հիման վրաֈ  

6. Օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանի տվյալների բազաների և օպերատիվ 

տեղեկատու քարտադարանի վարման կարգը սահմանվում է Արցախի Հանրապետու-

թյան ոստիկանության պետի կողմից: 

  

2. ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ ՔԱՐՏԱԴԱՐԱՆՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 

ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ՀԻՄՔԵՐԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ 

 

7. Օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանում հաշվառելու հիմքերն են` 

1) դատարանի դատավճիռը. 

2) որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշումը. 

3) կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին դատարանի 

որոշումը. 

4) ոչ արդարացնող հիմքերով քրեական գործի հարուցումը մերժելու, հարուցված 

քրեական գործը կարճելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին 

որոշումը. 

5) հետախուզում հայտարարելու մասին որոշումը: 

8. Կալանավորված, ազատազրկման դատապարտված անձանց մասին տվյալները 

լրացվում են Ձև 1 հաշվառման քարտում և այն ոչ ուշ, քան 48 ժամվա ընթացքում 

քրեակատարողական հիմնարկների կողմից Ձև 7 հսկողական ցուցակներով ուղարկվում 

է Արցախի Հանրապետության ոստիկանության փորձաքրեագիտական բաժին: 

9. Արցախի Հանրապետության ոստիկանության փորձաքրեագիտական բաժնի 

կողմից հաշվառման քարտում մատնադրոշմային բանաձևը լրացնելուց հետո 

հաշվառման քարտն ուղարկվում է Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

ինֆորմացիոն կենտրոն:  

10. Հանցագործության մեջ մեղադրվող այն անձանց, որոնց նկատմամբ 

կալանավորումը չի ընտրվել որպես խափանման միջոց, ինչպես ոչ արդարացնող 

հիմքերով քրեական գործի հարուցումը մերժված նյութերով անցնող, քրեական 

հետապնդման ենթարկված, սակայն ոչ արդարացնող հիմքերով քրեական հետապն-

դումը դադարեցված անձանց մասին տվյալները հետաքննության և նախաքննության 

մարմինների կողմից լրացվում են Ձև 1 հաշվառման քարտում մեկ օրինակից և 

համապատասխան որոշումն ընդունելուց հետո ոչ ուշ, քան 48 ժամվա ընթացքում 

ուղարկվում Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոն: 

11. Անձի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը և դատավճիռը փոփոխելու, 

արդարացման դատավճիռ կայացնելու, ազատազրկման հետ չկապված պատիժ 

նշանակելու, դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու, անձին քրեակատարողական 



մեկ հիմնարկից այլ քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխվելու, քրեակատարո-

ղական հիմնարկից փախուստի դիմելու, քրեակատարողական հիմնարկից ազատելու 

կամ այնտեղ մահանալու, համաներում կիրառելու, ներում շնորհելու դեպքերում 

քրեակատարողական հիմնարկի կողմից լրացվում և ոչ ուշ, քան 48 ժամվա ընթացքում 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոն է ուղարկվում Ձև 

5 տեղեկացումը: 

12. Անձի նկատմամբ նշանակված պատժի կրումն ավարտվելու, պատժի տեսակը 

փոխարինվելու, պատժի կատարումը հետաձգվելու, պատժի կատարումը կասեցվելու, 

համաներում կիրառվելու, ներում շնորհվելու, անձի մահանալու դեպքերում 

ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատիժները կատարող ծառայության կողմից 

լրացվում է Ձև 4 տեղեկացումը և ոչ ուշ, քան 48 ժամվա ընթացքում ուղարկվում Արցախի 

Հանրապետության ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոն: 

13. Դատարանները քրեական գործերով դատարանի վերջնական որոշումների 

մասին տեղեկանքները (Ձև 6), դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելուց ոչ ուշ, քան    

5-օրյա ժամկետում ուղարկում են քննություն վարող մարմին, որտեղ քրեական գործերի 

հաշվառման մատյանում նշումներ կատարվելուց հետո 3-օրյա ժամկետում դրանք 

ուղարկվում են Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոն` 

հաշվառման համար: 

14. Սույն կարգի 4-րդ կետի 4-րդ ենթակետում նշված հետախուզվող անձինք 

հաշվառման են վերցվում և հանվում են հաշվառումից Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգովֈ 

15. Քրեակատարողական ծառայության մարմիններից, քրեակատարողական հիմ-

նարկներից, դատարաններից ստացված Ձև 4,  Ձև 5, Ձև 6 հաշվառման փաստաթղթերի  

հիման վրա ինֆորմացիոն կենտրոնում համապատասխան փոփոխություններ և 

լրացումներ են կատարվում տվյալ անձի Ձև 1 հաշվառման քարտումֈ  

16. Այլ երկրներում դատապարտված` Արցախի Հանրապետության քաղաքացի-

ների մասին պաշտոնական տեղեկություն ստանալուց հետո Արցախի Հանրապետու-

թյան ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնում լրացվում է Ձև 1 հաշվառման քարտը:  

17. Կալանավորված, ազատազրկման դատապարտված անձանց անհատական 

տվյալները հաշվառման քարտերում լրացվում են այն փաստաթղթերից, որոնց հիման 

վրա նրանց ընդունել են քրեակատարողական հիմնարկ: Եթե անհատական տվյալներն 

ամբողջական չեն կամ հակասական են, ապա դրանց ամբողջականությունն ու 

հավաստիությունն ապահովելու նպատակով քրեակատարողական հիմնարկի կողմից 

հարցում է կատարվում այն մարմնին, որի որոշման հիման վրա սույն կետում նշված 

անձինք ընդունվել են քրեակատարողական հիմնարկ: 

18. Օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանում հաշվառված անձի անհատական 

տվյալների փոփոխման մասին տեղեկություններ ստանալիս, փոփոխված անհատական 

տվյալներով լրացվում է նոր հաշվառման քարտ և հաշվառվում նախկին տվյալներով 

լրացված հաշվառման քարտերի հետ միասինֈ 

19. Քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրելու ընթացքում նոր 

հանցագործության կատարման դեպքում քրեակատարողական հիմնարկի կողմից 

հաշվառման քարտերը լրացվում են սույն կարգի 8-րդ կետով սահմանված կարգով: 

20. Հաշվառման փաստաթղթերը լրացվում են ընթեռնելի ձեռագրով: Անունը, 

ազգանունը, հայրանունը գրվում են մեծատառ տպատառերով` առանց ջնջումների և 

ուղղումների: Հաշվառման փաստաթղթերի բոլոր կետերը լրացվում են սպառիչ կերպովֈ 

Հաշվառվող անձի անհատական տվյալները, բնակության վայրը և կալանքի տակ 

վերցնելու մասին որոշում ընդունող մարմնի անվանումը նշվում են առանց 

կրճատումների: 

21. Հաշվառման փաստաթղթերի որակի, հավաստիության ու դրանք ժամանակին 

ուղարկելու նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում են այդ փաստաթղթերը կազմող 

մարմինների ղեկավարները: 



22. Եթե պատիժ կրելու համար քրեակատարողական հիմնարկ ուղարկված 

դատապարտյալների անձնական գործերում բացակայում է Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանություն Ձև 1 հաշվառման քարտ ուղարկելու մասին նշումը, ապա պատիժը 

կրելու վայրում լրացվում են հաշվառման փաստաթղթեր` սույն կարգի 8-րդ կետով 

սահմանված կարգով, իսկ հաշվառման քարտը Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանություն հաշվառման ուղարկելու մասին կից գրության մեջ նշվում է, որ այն 

կազմվել է սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերում տվյալների բացակայության 

պատճառով:  

23. Օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանում ստացված հաշվառման 

փաստաթղթերը մշակվում են` ստուգելով փաստաթղթերում ներկայացվող տվյալների 

ամբողջականությունը և ընթեռնելիությունը, որից հետո դրանք պահվում են օպերատիվ 

տեղեկատու քարտադարանում: 

24. Եթե հաշվառման փաստաթղթերի մշակման ժամանակ ի հայտ են եկել 

անճշտություններ կամ անհամապատասխանություններ, ապա հնարավորության 

դեպքում դրանք ճշտվում և ուղղվում են տեղում, իսկ անհնարինության դեպքում 

անմիջապես վերադարձվում են հաշվառման փաստաթղթերը լրացնող մարմին: 

Հաշվառման փաստաթղթերը լրացնող մարմնի կողմից ճշգրտված հաշվառման 

փաստաթղթերն Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոն 

են վերադարձվում 10-օրյա ժամկետում: 

 

3. ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ ՔԱՐՏԱԴԱՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

 

25. Օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանից անմիջականորեն օգտվելու 

իրավունք ունեն Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմը, Արցախի 

Հանրապետության պետական նախարարի աշխատակազմը, Արցախի Հանրապետու-

թյան արդարադատության նախարարությունը, Արցախի Հանրապետության արտաքին 

գործերի նախարարությունը, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարա-

րությունը, Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը, Արցախի 

Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը, Արցախի 

Հանրապետության ոստիկանությունը, Արցախի Հանրապետության ազգային անվտան-

գության ծառայությունը, Արցախի Հանրապետության դատախազության մարմինները, 

Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեն, Արցախի Հանրապետության 

դատարանները, Արցախի Հանրապետության դատական դեպարտամենտը, ինչպես նաև 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը և հանրային 

իշխանության մարմինները՝ հանրային ծառայության ընդունվող անձանց վերաբերյալ՝ 

ինֆորմացիոն կենտրոնի օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանում առկա 

տեղեկությունները ստանալու նպատակով: 

26. Ֆիզիկական անձինք՝ անկախ նրանց հաշվառման կամ մշտական բնակության 

վայրից, ինչպես նաև հանրային իշխանության մարմինները՝ օրենքով սահմանված 

լիազորությունների սահմաններում, օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանից կարող 

են օգտվել Արցախի Հանրապետության ոստիկանության տարածքային ստորաբաժա-

նումների միջոցով: 

27. Օտարերկրյա պետություններում գտնվող ֆիզիկական անձինք օպերատիվ 

տեղեկատու քարտադարանից օգտվում են դիվանագիտական ներկայացուցչությունների 

միջոցով: 

28. Օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանից անմիջականորեն օգտվելու 

իրավունք ունեն նաև  այն պետությունների ոստիկանական մարմինները, որոնց հետ 

կնքվել են համապատասխան միջազգային պայմանագրեր կամ համաձայնագրեր: 

29. Օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանից տեղեկություններ ստանալու 

համար հարցումները ձևակերպվում են համաձայն հետևյալ ձևերի` 

1) պահանջագիր Ձև 8.  

2) պահանջագիր Ձև 9. 



3) ստուգման ցուցակ Ձև 10. 

4) ազատ ձևով հարցումներ: 

30. Հարցումները ձևակերպելիս պարտադիր նշվում են ստուգվող անձի (անձանց) 

ազգանունը, անունը, հայրանունը, ծննդյան օրը, ամիսը և տարին, ստուգման նպատակը, 

պահանջվող տեղեկության բնույթըֈ  

31. Յուրաքանչյուր ստուգվող անձի համար պահանջագրերը լրացվում են 

առանձին,  հաստատվում են դրա իրավունքն ունեցող պաշտոնատար անձանց կողմից` 

ստորագրությամբ և կնիքով: Հարցումները ձեռագիր ձևակերպելու դեպքում ստուգվող 

անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը գրվում են մեծատառերով: Եթե ստուգվող անձն 

ունի մի քանի ազգանուն, անուն կամ հայրանուն, ապա հարցումները ձևակերպվում են 

յուրաքանչյուրի համար առանձին-առանձին:  

32. Այն պաշտոնների ցանկը, որոնք զբաղեցնող անձինք իրավունք ունեն 

ստորագրելու պահանջագրերը, սահմանում են սույն կարգի 25-րդ կետում նշված 

մարմինների ղեկավարները: Ցանկը սահմանելու մասին հրամանի մեկ օրինակն 

ուղարկվում է Արցախի Հանրապետության ոստիկանություն: 

33. Արցախի Հանրապետության դատարաններն օպերատիվ տեղեկատու 

քարտադարանից օգտվում են ազատ հարցումների ձևով: 

34. Համապատասխան պաշտոնատար անձանց կողմից չստորագրված, չկնքված, 

ինչպես նաև սահմանված կարգի խախտումներով լրացված պահանջագրերը 

վերադարձվում են առանց կատարման: 

 

4. ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ  

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

  

35. Օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանից ստուգվող անձանց մասին 

տրամադրվում են՝ 

1) Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմին, Արցախի Հանրա-

պետության պետական նախարարի աշխատակազմին, Արցախի Հանրապետության 

պաշտպանության նախարարությանը, Արցախի Հանրապետության արտակարգ 

իրավիճակների պետական ծառայությանը, Արցախի Հանրապետության ոստիկանու-

թյանը,  Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությանը, Արցախի 

Հանրապետության դատախազության մարմիններին, Արցախի Հանրապետության 

լիազորված պետական մարմնին` հանցագործության մեջ մեղադրվելու, կալանավոր-

վելու, դատապարտվելու, պատիժը կրելու տեղի և ժամանակի, ազատազրկման վայրից 

փախուստի դիմելու, հետախուզվելու, ազատազրկման վայրում մահանալու, նրանց 

նկատմամբ համաներում կամ ներում կիրառելու մասին օպերատիվ տեղեկատու 

քարտադարանում առկա տեղեկությունները.  

2) Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը, Արցախի 

Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը, Արցախի Հանրապետության 

քննչական կոմիտեին՝ դատվածություն ունենալու կամ հետախուզման մեջ գտնվելու 

վերաբերյալ օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանում առկա տեղեկությունները. 

3) հանրային իշխանության մարմիններին՝ տվյալ մարմիններում այն 

պաշտոնները զբաղեցնող կամ զբաղեցնելու համար դիմած անձանց դատվածության 

առկայության կամ հետախուզման մեջ գտնվելու մասին, որոնք օրենքի համաձայն չեն 

կարող զբաղեցնել դատվածություն ունեցող անձինք. 

4) ֆիզիկական անձանց` օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանում առկա և 

օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանի արխիվում պահվող իրենց վերաբերող բոլոր 

տեղեկությունները:  

36. Սույն կարգի համաձայն՝ հանրային իշխանության մարմիններին  հարցում-

ների հիման վրա անձանց դատվածության վերաբերյալ տեղեկությունները տրամադր-

վում են` ղեկավարվելով Քրեական օրենսգրքի 83-րդ և 95-րդ հոդվածներով, եթե 



հարցումները կատարվել են սույն կարգի 29-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ ենթակետերով 

նախատեսված ձևերին համապատասխան: 

37. Արցախի Հանրապետության դատարաններին, նախաքննության և 

հետաքննության մարմիններին՝ համաներում կամ վաղեմության ժամկետ կիրառելու 

դեպքերում, Արցախի Հանրապետության ոստիկանությանը, Արցախի Հանրապետության 

դատախազության մարմիններին, Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի 

մարմիններին, Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությանը՝ 

քաղաքացիներին ծառայության ընդունելու դեպքերում, ինչպես նաև «Օպերատիվ-

հետախուզական գործունեության մասին» օրենքով սահմանված՝ օպերատիվ-հետախու-

զական գործունեություն իրականացնող մարմիններին օպերատիվ տեղեկատու 

քարտադարանից տեղեկությունները տրամադրվում են հիմք ընդունելով սույն կարգի 5-

րդ գլխում նախատեսված՝ հաշվառման փաստաթղթերի և տեղեկությունների 

պահպանման ժամկետները, եթե հարցումը կատարվել է սույն կարգի 29-րդ կետի 1-ին 

ենթակետով նախատեսված ձևին համապատասխան: 

38. Ֆիզիկական անձանց, անկախ նրանց հաշվառման կամ մշտական 

բնակության վայրից, տեղեկությունները տրամադրվում են Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոն կամ տարածքային ստորաբաժանումներ 

ներկայացված գրավոր դիմումների համաձայն: Դիմումում պետք է պարտադիր նշված 

լինի այն անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարին և վայրը, 

ում վերաբերում են պահանջվող տեղեկություններըֈ  

39. Անձին վերաբերող օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանում առկա և 

օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանի արխիվում պահվող բոլոր տեղեկությունները 

տրամադրվում են միայն տեղեկություն տրամադրելու վերաբերյալ դիմումում այդ մասին 

նշված լինելու դեպքումֈ 

40. Անձի մասին սույն կարգի 35-րդ կետի 4-րդ ենթակետով նախատեսված 

տեղեկությունը սույն կարգի 38-րդ կետով սահմանված կարգով ստանալու իրավունք 

ունեն նաև տվյալ անձի ներկայացուցիչը և մահացած կամ դատարանի վճռով մահացած 

ճանաչված անձի ժառանգներըֈ 

41. Ֆիզիկական անձանց մասին տեղեկությունը տվյալ անձին, նրա 

ներկայացուցչին կամ ժառանգին տրվում է համապատասխան դիմումի ստացումից 

հետո՝ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

42. Պահանջվող տեղեկությունը տրամադրվում է առանց կրճատումների: Տեղե-

կության ներքևում դրվում է այն տրամադրող ծառայողի ազգանունով Ձև 2 դրոշմակնիք, 

որի վրա նշվում է տրամադրելու օրը, ամիսը, տարին և հաստատվում ստորագրությամբ: 

43. Եթե հարցման և հաշվառման քարտի միջև կան անհատական տվյալների 

տարբերություններ կամ կան հիմքեր կասկածելու, որ հաշվառման քարտի տեղեկու-

թյունները կարող են վերաբերել ստուգվող անձին, ապա տեղեկությունը տրվում է 

հաշվառման քարտում նշված անհատական տվյալների հիման վրա: Նման 

տեղեկությունները հարցում կատարողի կողմից ենթակա են ստուգմանֈ Ստուգվող անձի 

նույնականացման դեպքում հարցում կատարողը պարտավոր է հարցման մեջ նշված 

անհատական տվյալների իսկությունը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները 1-օրյա 

ժամկետում ուղարկել Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ինֆորմացիոն 

կենտրոնֈ 

44. Եթե պարզվում է, որ ստուգվող անձը նախկինում հաշվառվել է այլ 

անհատական տվյալներով, ապա տրամադրվում է նաև այդ անհատական տվյալներով 

տեղեկությունը:  

45. Եթե հարցումներ կատարելու կամ հաշվառման քարտերը հաշվառելու 

ընթացքում հայտնաբերվում են տեղեկություններ հետախուզման մեջ գտնվող անձանց 

մասին, ապա շտապ տեղեկացում է ուղարկվում հետախուզումը նախաձեռնողին և այն 

մարմնին, որը կատարել է հարցումը, կամ այն հիմնարկի ղեկավարությանը, որտեղ 

գտնվում է կալանավորված կամ դատապարտված անձը: 



46. Եթե ստուգվող անձը հաշվառված չէ օպերատիվ տեղեկատու 

քարտադարանում, ապա պահանջագրում դրվում է «Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնում Ձեզ հետաքրքրող տվյալներ չկան» բառերով 

և տեղեկությունը տրամադրող ծառայողի ազգանվամբ Ձև 3 դրոշմակնիք, որի վրա 

նշվում է տրամադրելու օրը, ամիսը, տարին և հաստատվում ստորագրությամբ: 

47. Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնը 

ստացվող հարցումներին պատասխանում է 3 աշխատանքային օրվա ընթացքումֈ 

 

5. ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ ՔԱՐՏԱԴԱՐԱՆՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ  

ԱՆՁԱՆՑ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԵՎ  

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ 

 

 48. Օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանում հաշվառված անձանց 

հաշվառման քարտերը պահվում են մինչև անձի 80 տարին լրանալը, իսկ անձի 80 

տարին լրանալուց հետո դատվածություն ունենալու դեպքում՝ մինչև դատվածությունը 

մարվելը կամ հանվելը:  

49. Օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանից անմիջապես հանվում են` 

1) այն անձանց հաշվառման քարտերը, որոնց նկատմամբ քրեական գործերը 

կարճվել են Քրեական դատավարության օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-3-րդ 

կետերով և 3-րդ մասի հիմքերով (այսուհետ` արդարացնող հիմքեր) կամ նրանց 

նկատմամբ կայացվել է արդարացնող դատավճիռ. 

2) այն հաշվառման քարտերը, որոնցում բացակայում են քրեական գործի 

վարույթն իրականացնող մարմինների որոշումների մասին տեղեկությունները, եթե 

ձեռնարկված բոլոր միջոցներով հնարավոր չի եղել պարզել դրանք. 

3) այն անձանց հաշվառման քարտերը, որոնք պատիժը կրել են այնպիսի արարքի 

համար, որի հանցավորությունը և պատժելիությունը վերացված է օրենքովֈ 

50. Այն անձանց քարտերը, որոնց վերաբերյալ նախապատրաստված նյութերով 

քրեական գործի հարուցումը մերժվել, հարուցված քրեական գործը կարճվել կամ 

հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցվել է ոչ արդարացնող հիմքերով, 

բացառությամբ համաներման կիրառումով կամ վաղեմության ժամկետն անցնելու 

կապակցությամբ,  օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանից հանվում են քրեական 

գործի հարուցումը մերժվելուց, քրեական գործը կարճվելուց կամ քրեական 

հետապնդումը դադարեցվելուց 5 տարի հետոֈ  

51. Քրեական պատասխանատվությունից ազատված այն անչափահասների 

հաշվառման քարտերը, որոնց նկատմամբ կիրառվել են դաստիարակչական բնույթի 

հարկադրանքի միջոցներ, օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանից հանվում են այդ 

միջոցների նշանակման պահից 5 տարի հետո: 

52. Օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանում հաշվառված անձինք 

հաշվառումից հանվում են սույն կարգի 48-51-րդ կետերի համաձայն հաշվառման 

քարտերը օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանից հանելու դեպքում:  

53. Սույն կարգի 49-րդ կետի 1-ին ենթակետի համաձայն հաշվառումից հանված 

անձանց վերաբերյալ անմիջապես տեղեկացվում է Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանության փորձաքրեագիտական բաժին՝ համապատասխան հաշվառումներում 

փոփոխություններ կատարելու նպատակովֈ 

54. Հետախուզման մեջ գտնվող անձինք հետախուզական գործի կարճումից հետո 

անմիջապես հանվում են հաշվառումիցֈ  

55. Օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանից հանվելուց հետո արխիվում 

մշտապես պահվում են այն անձանց հաշվառման քարտերը, որոնք՝ 

1) դատապարտվել են, սակայն հետագայում արդարացվել են. 

2) մահացել են ազատազրկման վայրերում. 

3) դատապարտվել են ցմահ ազատազրկման, մահապատժի, կամ մահապատիժը 

փոխարինվել է ցմահ կամ 15 և ավելի տարվա ազատազրկմամբ.  



4) դատապարտվել են սահմանադրական կարգի հիմունքների և պետության 

անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ կատարելու համարֈ 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ      Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ձև1

Ազգանունը  ___________________________________ 

Անունը        ____________________________________ 

Հայրանունը  __________________________________ 

Սեռը  _________________________________________ 

Ծնվել է  «_____»_______________թ. 

Անձը հաստատող փաստաթղթի N_______________  

Ծննդավայրը  __________________________________ 

_______________________________________________ 

Հասցեն _______________________________________ 

_______________________________________________ 

Աշխատանքի վայրը 

 _______________________________________________ 
                                                (պաշտոնը, մասնագիտությունը) 

   _______________________________________________ 

Քաղաքացիությունը ____________________________ 

Կալանավորվել է    «_____» _________________թ. 

Հանցագործության բնույթը ______________________ 

_______________________________________________ 

Քրեական օրենսգրքի հոդվածը __________________ 

_______________________________________________ 

Քարտը կազմվել է  _____________________________ 

                                                     (մարմնի անվանումը) 

_______________________________________________ 

  «_____» ______________թ. 

_______________________________________________

                         (Քարտը կազմող ծառայողի ազգանունը) 

 _____________________________ 
(ում կողմից է կալանավորվել, առանց 

 _____________________________ 
կրճատումների) 

       __________________________ 

       __________________________ 

  

  Գործ N_____________________ 

  Քննչ.________________________ 

  Արխ.________________________ 

  

   մատնադրոշմային բանաձևը 

 _____________________________ 

  

Աջ ձեռքի ցուցամատի 

մատնադրոշմ 

  

  

 

(Չափսը 95 x 140) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Դարձերեսը 

 Ում կողմից է դատապարտվել  ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Երբ «____» __________________թ. 

____________________________________________________________________________ 
                                                                                        (Քրեական օրենսգիրք, հոդված) 

___________________________________________________________________________ 

Ժամկետը _________________________________________________________________ 
                                                                               (նշել լրիվությամբ` հիմնական և լրացուցիչ պատիժները) 

___________________________________________________________________________ 

Դատավճիռն օրինական ուժի մեջ է մտել «__» ______________թ. _________________ 

Դ
ա

տ
ա

վ
ճ

ռ
ի

 փ
ո

փ
ո

խ
ո

ւթ
յո

ւն
ն

ե
ր

 

դ
ա

տ
ա

պ
ա

ր
տ

յա
լի

 տ
ե

ղ
ա

շա
ր

ժ
ի

 

վ
ե

ր
ա

բե
ր

յա
լ 

ն
շո

ւմ
ն

ե
ր

 և
 ա

յլ
 

տ
ե

ղ
ե

կ
ո

ւթ
յո

ւն
ն

ե
ր

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

 

 Ձև 2 

           Դրոշմակնիք 

 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

ինֆորմացիոն կենտրոն 

Նշեց ____________________ ___________________ 
                  (ստորագրությունը)                                (անունը, ազգանունը) 

_____ ____________ թ. 

                                                        (Չափսը 55 x 30) 

 
 

Ձև 3 
          Դրոշմակնիք 

 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ինֆորմացիոն 

կենտրոնում Ձեզ հետաքրքրող տվյալներ չկան 

_____________________ __________________________ 
                                     (ստորագրությունը)                                            (անունը, ազգանունը) 

_____ ____________ թ. 



Ձև4 
 

  

ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԶՐԿԵԼՈՒ ՀԵՏ ՉԿԱՊՎԱԾ  

ՊԱՏԻԺՆԵՐ ԿՐՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

  

1. Ազգանունը __________________________ 2. Անունը ___________________________ 

3. Հայրանունը _________________________ 4. Ծնվել է ____ _____________________ թ.  

5. Ծննդավայրը _____________________________________________________________ 

6. Դատապարտվել է ____ _______________ թ. ____________________________________ 
                                                                                                                                                   (դատական մարմնի անվանումը) 

7. Պատժի կրումն ավարտվել է ____ _____________ թ. _____________________________ 
                                                                                                                                                                             (պատժի տեսակը) 

_____________________________________________________________________________ 

____ _____________ թ. _________________________________________________________ 
                                                                                                   (պատժի տեսակը) 

_____________________________________________________________________________ 

 

____ _____________ թ. _________________________________________________________ 
                                                                                                                            (պատժի տեսակը) 

8. Պատժի տեսակը փոխարինվել է ____ ___________ թ. ___________________________ 
                                                                                                                                                          (պատժի տեսակը) 

9. Պատժի կատարումը հետաձգվել է ____ _____________ թ. ______________________ 
                                                                                                                                                                                                (գումարի չափը) 

10. Պատժի կատարումը կասեցվել է  ____ _____________ թ. ______________________ 
                                                                                                                              (հաշվարկի սկիզբը)                              (ինչ ժամկետով) 

 11. Կիրառվել է համաներում ____ _____________ թ. ______________________________  
                                                                                                                                    (որոշման բովանդակությունը) 

12. Շնորհվել է ներում ____ _____________ թ. ____________________________________   
                                                                                                                                       (հրամանագրի բովանդակությունը) 

13. Մահացել է ____  _____________ թ. 

  

14. Տեղեկությունը կազմվել է __________________________________________________ 
                                                                           (քրեակատարողական ծառայության լրիվ անվանումը) 

 

                                                                 Կատարող ________________________________          
                                                                                                                                                                 (ստորագրություն, ազգանուն) 

                                                        Պետ ____________________________________________ 
                                                                                                                                                               (ստորագրություն, ազգանուն) 

____  _____________ թ. 

 

(Չափսը 145 x 205) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ձև5 
 

  

ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ ԴԱՏԱՊԱՐՏՎԱԾ 

(ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ) ԱՆՁԱՆՑ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

  

Անձնական գործ N _______ 

  

1. Ազգանունը ______________________ 2. Անունը _____________________________ 

3. Հայրանունը _____________________ 4. Ծնվել է _______ ____________________ թ.  

5. Ծննդավայրը ____________________________________________________________ 

6. Կալանավորվել է ____  _______________ թ. 

7.  Խափանման միջոցը փոփոխվել է ____ _____________ թ.  

_____________________________ 
                                                                                                            (Տեսակը) 

 

8. Դատապարտվել է ____ _______________ թ. _________________________________ 

                                                                                               (դատական մարմնի անվանումը) 

__________________________________________________________________________ 

Քր. օր.-ի հոդվածը _________________________________________________________ 

Ժամկետը ________________________________________________________________ 
(լրիվությամբ նշել հիմնական և լրացուցիչ պատիժները) 

9.  Արդարացվել է ____  _______________ թ. 

 

10. Դատավճիռը մտել է օրինական ուժի մեջ ____ ___________ թ. 

  

11. Դատավճիռը փոփոխվել է _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(որոշումը, դատական մարմնի անվանումը) 

__________________________________________________________________________ 
(երբ է վճիռ կայացվել, բովանդակությունը) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  

 (Չափսը 145 x 205) 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 



Դարձերեսը 

 

12. Եկել է, մեկնել է ___ __________ թ. _______________________________________ 

  

__________________________________________________________________________ 
                                                                          (քրեակատարողական հիմնարկի անվանումը) 

13. Փախուստի է դիմել ___ __________ թ. ____________________________________  

  

14. Ազատվել է ____ _____________ թ. _______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(ե՞րբ, ու՞մ կողմից է ընդունվել որոշումը և դրա բովանդակությունը) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

15. Ազատվելուց հետո մեկնել է _____________________________________________ 

  

16. Վերադարձվել է ազատազրկման վայր ___________________________________ 
                                                                                                                                        (դատարանի անվանումը, որոշման օրը, թիվը  

__________________________________________________________________________ 
ինչ ժամկետով և հաշվարկի սկիզբը) 

 

17. Կիրառվել է համաներում ____ _____________ թ. ___________________________  
                                                                                                                          (որոշման բովանդակությունը) 

18. Շնորհվել է ներում ____ _____________ թ. _________________________________  
                                                                                                                     (հրամանագրի բովանդակությունը) 

19. Մահացել է ____  _____________ թ. 

  

20. Տեղեկությունը կազմվել է ______________________________________________ 
                                                       (քրեակատարողական հիմնարկի լրիվ անվանումը և գտնվելու վայրը) 

 

________________________________________________________________________ 

  

                                            Կատարող ______________________________ 

                                                                                 (ստորագրություն, ազգանուն) 

                                            Պետ ____________________________________ 
                                                                                                                          (ստորագրություն, ազգանուն) 

 ____  _____________ թ. 

  



Ձև 6 

   

ձև 6 տեղեկանքի կտրոն 

_____________ 

 

Տեղեկանքն ուղարկվել է 

 

_______________ 

 

    ____ ___________20   թ. 

 

 

 

 

 

 

 

Դատարանի քարտուղար 

_________________ 

 

ԱՀ ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնի պետին 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
 

   Թիվ ______ քր. գործով դատաքննության արդյունքների 

   մասին _____________________________________________ 
                                            (նախաքննություն իրականացնող մարմնի անվանումը) 

  ________________________________________________ 
                               (մեղադրյալի ազգանունը, անունը, հայրանունը) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
(ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը) 

Ծննդյան վայրը ____________________________________ 

__________________________________________________ 
(շրջան, քաղաք, գյուղ) 

_________________________________________________ 

Դատավճռի կամ որոշման ամսաթիվը 

____ ____________ 20   թ. 

 
(Ազգանունը, անունը, հայրանունը գրվում է տպագիր տառերով) 

  

Դարձերեսը 

ԴԱՏԱՎՃՌԻ ԿԱՄ ՈՐՈՇՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

ա) դատապարտվել է 

_________________________________________________________________ 
(ամսաթիվը, քր. օր. հոդվածը, պատժի տեսակը լրիվ) 

_________________________________________________________________ 

բ) արդարացվել է 

_________________________________________________________________ 
(ամսաթիվը, ո՞ր հոդվածով է մեղադրվել և ի՞նչ հիմքով) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

գ) գործը կարճվել է 

_________________________________________________________________ 
(ամսաթիվը, ո՞ր հոդվածով է մեղադրվել և ի՞նչ հիմքով) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

   Դատավճիռը, որոշումն օրինական ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 

___ ______________ 20    թ. 

   Դատավոր ______________________________________________________ 
(դատարանի անվանումը) 

_____________________ 
(ստորագրություն) 

  Ոստիկանության բաժնի մատյանում գրանցման մասին նշում է           

  կատարվել 

____  _____________ 20    թ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Չափսը 210 x 145) 



 

Ձև 7 

ՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿ 

 

Դատապարտյալների, որոնք ընդունվել են _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(Քրեակատարողական հիմնարկի անվանումը) 

___ ______ մինչև ____ ________    ____թ. 

  

Հ/հ 

 
Ազգանունը, անունը, հայրանունը 

Ծննդյան 

թիվը 

Կալանավորման 

ժամանակը 

Ծանոթու-

թյուն 

  

  

  

  

  

  

  

      

  

                                                        Պետ ________________ 

                                                                 ________________  

  

(Չափսը 205 x 290) 



Ձև 8 

ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ 

   

ԱՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 

  

1. Ազգանունը ______________________________________________________________ 

 2. Անունը, հայրանունը _____________________________________________________ 

 3. Ծնվել է ___ _______ թ. 4. Ծննդավայրը _____________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 5. Հասցեն _________________________________________________________________ 

 6. Ինչ նպատակով է ստուգվում ______________________________________________ 
                                                                                                                         (քրեական պատասխանատվության ենթարկելու, 

___________________________________________________________________________ 
                                                                                                         դիմում (ինչի վերաբերյալ), համաներում կիրառելու և այլն) 

 7. Ինչպիսի տեղեկանք է անհրաժեշտ ________________________________________ 
                                                                                                                                 (դատվածության, հետախուզման, գտնվելու վայրի և այլն) 

Պետ ______________________________________________________________________ 
(մարմնի անվանումը) 

_______________________________________________________________________ Կ.Տ. 
                                                                   (ստորագրություն)                                                           (ազգանուն) 

 Կատարող ________________________________________________________________ 
                                                                              (ազգանուն)                                                             (հեռախոս) 

___________________________________________________________________________ 

 Հարցում կատարողի հասցեն ________________________________________________ 
                             (փոստի ինդեքսը) 

Բնակավայրը _____________________ շրջանը _________________________________ 

 Մարմնի անվանումը _______________________________________________________ 
 

(Չափսը 145 x 205) 

 

Դարձերեսը 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(Չափսը 145 x 205) 

 



Ձև 9 

 

ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ 

ԱՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 

  

1. Ազգանունը ___________________________________________________________ 

 2. Անունը, հայրանունը __________________________________________________ 

 3. Ծնվել է _____ _________ թ. 4. Ծննդավայրը ______________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 5. Հասցեն ______________________________________________________________ 

 6. Ինչ նպատակով է ստուգվում __________________________________________ 
                                                                  (քրեական պատասխանատվության ենթարկելու), 

________________________________________________________________________ 
                                                     դիմում (ինչի վերաբերյալ) և այլն 

 7. Ինչպիսի տեղեկանք է անհրաժեշտ _____________________________________  
                                                                                               (դատվածության, հետախուզման, գտնվելու վայրը և այլն) 

Պետ ____________________________________________________________________ 
(մարմնի անվանումը) 

______________________________________________________________________ ԿՏ 
                                                 (ստորագրություն)                                                                               (ազգանուն) 

Կատարող _______________________________________________________________ 
                                                                           (ազգանուն)                                                (հեռախոս) 

_________________________________________________________________________ 

 Հարցում կատարողի հասցեն ______________________________________________ 

                                                                                (փոստի ինդեքսը) 

Բնակավայրը _______________________ շրջանը _____________________________ 

 Մարմնի անվանումը ______________________________________________________ 

  

(Չափսը 145 x 205) 

 

Դարձերեսը 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(Չափսը 145 x 205) 



 
Ձև 10 

Ստուգման ցուցակ 

Հ/հ 

 

Ազգանունը, անունը, 

հայրանունը 
Ծննդյան թիվը Ծննդավայրը Հասցեն 

  

  

  

  

  

  

  

      

 

                                            Պետ _________________________________ 
 (մարմնի, հիմնարկի անվանումը) 

                                                    _________________________________ 
                                                                                                   (ստորագրություն) (ազգանուն) 

 

____ _____________ թ.      Կատարող ___________________________ 

                                             Հեռախոս ____________________________ 

                                                   

                                                           (Չափսը 205 x 290) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

  14  նոյեմբերի 2019թ.                                                                                  N 944-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 23-Ի N 53  

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

հոդվածը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 1999 

թվականի մարտի 23-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում անձնա-

գրային համակարգի հետագա կատարելագործման մասին» N 53 որոշման մեջ 

կատարել հետևյալ փոփոխությունները. 

1) որոշման 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ 

«1. Հաստատել անձնագրային համակարգի կանոնադրությունը՝ համաձայն 

հավելվածի:». 

2) որոշմամբ հաստատված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անձ-

նագրային համակարգի կանոնադրությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ 

համաձայն հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   



Հավելված  

Արցախի Հանրապետության  կառավարության 

 2019 թվականի նոյեմբերի 14-ի N 944-Ն որոշման 

 

«Հավելված 

Լեռնային Ղարաբաի Հանրապետության  
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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրն Արցախի Հանրապետու-

թյունում և օտարերկրյա պետություններում նրա անձը հաստատող հիմնական 

փաստաթուղթն է: 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր կրողը գտնվում է Արցախի 

Հանրապետության հովանավորության ներքո: 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացին Արցախի Հանրապետության քաղաքացու 

անձնագիր ստանում է կամավոր` անկախ տարիքիցֈ 

16 տարին չլրացած Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր տրվում է ըստ ցանկության` մեկ ծնողի 

կամ օրինական ներկայացուցչի դիմումի հիման վրա: Եթե ծնողը կամ օրինական 

ներկայացուցիչն անձամբ չի կարող ներկայացնել դիմումը, ապա ներկայացվող 

դիմումի վրա նրա ստորագրության իսկությունը վավերացվում է նոտարական կարգովֈ 

Արցախի Հանրապետության` մինչև 16 տարեկան քաղաքացիներին Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր է տրվում առանց անձնագրում հաշվառման 

մասին նշում կատարելու: 

Մինչև 6 տարեկան Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին Արցախի Հանրա-

պետության քաղաքացու անձնագիրը տրամադրվում է 3 տարի վավերականության 

ժամկետով, 6 տարեկանից մինչև 16 տարին լրացած Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացիներին` 5 տարի վավերականության ժամկետով, բայց ոչ ավելի, քան 18 

տարին լրանալը, իսկ 16 տարին լրացած Արցախի Հանրապետության քաղաքա-

ցիներին` 10 տարի վավերականության ժամկետով: Ընդ որում, մինչև 16 տարեկան, 

ինչպես նաև 16 տարին լրացած նախազորակոչային տարիքի արական սեռի Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիներին Արցախի Հանրապետության քաղաքացու 

անձնագիրը տրամադրվում է մինչև նրանց զորակոչային տարիքը լրանալը, իսկ 

զորակոչային տարիքը լրանալու դեպքում՝ պարտադիր զինվորական ծառայության 

զորակոչից ստացած տարկետման ժամկետովֈ 

16 տարին չլրացած Արցախի Հանրապետության քաղաքացու` մինչև 16 տարին 

լրանալը տրված Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը կարող է 

փոխանակվել նրա մեկ ծնողի կամ օրինական ներկայացուցչի դիմումի հիման վրա` 

նախքան Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի վավերականության 

ժամկետը լրանալը: 

Մինչև 16 տարեկան Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի 5-րդ էջի «Նշումներ» բաժնում կատարվում 

է ծնողների մաuին տվյալների (անունը, ազգանունը) գրառում: Ծնողների մահացած 

կամ օրենքով սահմանված կարգով անհայտ բացակայող ճանաչված լինելու դեպքում 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի 5-րդ էջի «Նշումներ» բաժնում 

գրառումներ չեն կատարվում:  



Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրով փաստաթղթավորված 

արական սեռի 15 տարին լրացած անձանց մասին տվյալները (անունը, ազգանունը, 

հայրանունը, ծնողների հաշվառման վայրը) Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանության կողմից յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ փոխանցվում են 

Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հանրապետական 

զինվորական կոմիսարիատ: 

2. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը պատրաստվում է 

միասնական նմուշով` հայերեն և անգլերեն: 

3. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու ժամկետանց անձնագրերն անվավեր են 

և ենթակա փոխանակման` սահմանված կարգով: 

4. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրն օտարերկրյա պետություն-

ներում վավերական է մինչև 5 տարի ժամկետով: 16 տարին լրացած Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացիների անձնագրում օտարերկրյա պետություններում 

վավերականության ժամկետի և դրա երկարաձգման վերաբերյալ նշումները կատար-

վում են Արցախի Հանրապետության քաղաքացու ցանկությամբ` դիմելու դեպքում: 

5. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրում Արցախի Հանրապետու-

թյան քաղաքացու անձի մասին գրառվում են հետևյալ տեղեկությունները` 

1) ազգանունը, անունը, հայերեն էջում նաև հայրանունը. 

2) ծննդյան վայրը, օրը, ամիսը և տարեթիվը. 

3) սեռը. 

4) քաղաքացիությունը: 

6. Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն կամ Արցախի Հանրապետու-

թյունում կացության հատուկ կարգավիճակ ստացած` ազգությամբ հայ օտարերկրյա 

քաղաքացու` 

1) Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրում կամ Արցախի 

Հանրապետության հատուկ անձնագրում նրա ազգանվան և անվան անգլերեն 

գրառումը պետք է համընկնի տվյալ անձի` օտարերկրյա պետությունում տրված 

անձնագրում կատարված անգլերեն գրառման հետ. 

2) ազգանվան և անվան անգլերենից հայերեն տառադարձումը կատարվում է 

գրական հայերենով: Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած` 

ազգությամբ հայ օտարերկրյա քաղաքացու միջնորդության դեպքում նրա ազգանվան և 

անվան անգլերենից հայերեն տառադարձումը կարող է կատարվել իր նախընտրած 

տարբերակով. 

3) անվան և ազգանվան տառադարձման` սույն կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում 

նշված կանոններով չկարգավորվող, առանձնակի դժվարություններ ներկայացնող 

դեպքերում հիմք է ընդունվում Արցախի Հանրապետության կառավարության 

լիազորած պետական կառավարման մարմնի լեզվի պետական տեսչության կողմից 

տրված տեղեկանքը: 

7. Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների, բացառությամբ սույն 

կանոնադրության 6-րդ կետում նշված քաղաքացիների, անձնագրում ազգանվան և 

անվան անգլերեն գրառումը կատարվում է կրթության բնագավառում Արցախի 

Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի 

կողմից հաստատված տառադարձման կանոններին համապատասխան: 

8. Օտարերկրյա պետությունում ծնված Արցախի Հանրապետության քաղաքացու 

անվան, ազգանվան և հայրանվան անգլերեն գրառումը պետք է համընկնի վերջինիս` 

օտարերկրյա պետության կողմից տրված փաստաթղթում (ծննդյան վկայականում) 

կատարված անգլերեն գրառման հետ: 

9. Օտարերկրյա պետության քաղաքացու հետ ամուսնանալու և նրա ազգանունը 

վերցնելու դեպքում, Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրում 

հետամուսնական ազգանվան անգլերեն գրառումը պետք է համընկնի նրա ամուսնու 

անձնագրում և ամուսնության փաստը հավաստող փաստաթղթում կատարված 

անգլերեն գրառման հետ: 



10. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրում կարող են կատարվել 

հետևյալ նշումները` 

1) օտարերկրյա պետություններում անձնագրի վավերականության ժամկետների 

մասին` Արցախի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության ոստիկանու-

թյան, իսկ օտարերկրյա պետություններում` Արցախի Հանրապետության դիվանագի-

տական ներկայացուցչությունների կամ հյուպատոսական հիմնարկների կողմից. 

2) Արցախի Հանրապետությունում բնակության վայրի մասին՝ Արցախի 

Հանրապետության ոստիկանության կողմից. 

3) օտարերկրյա պետություններ մեկնելու և վերադառնալու մասին՝ սահմանային 

ծառայությունների կողմից. 

4) ազգության մասին` Արցախի Հանրապետության քաղաքացու ցանկությամբ` 

Արցախի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության ոստիկանության, իսկ 

օտարերկրյա պետություններում` Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական 

ներկայացուցչությունների կամ հյուպատոսական հիմնարկների կողմից. 

5) արյան խմբի և ռեզուսի մասին` Արցախի Հանրապետության քաղաքացու 

ցանկությամբ` առողջապահության մարմինների կողմից. 

 6) ամուսնության և ամուսնալուծության գրանցման մասին` Արցախի Հանրապե-

տությունում` քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմինների, իսկ 

օտարերկրյա պետություններում` Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական 

ներկայացուցչությունների կամ հյուպատոսական հիմնարկների կողմից:  

Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրում այլ նշումներ կատարելն 

արգելվում է: 

11. Անձնագիր տալու համար Արցախի Հանրապետության քաղաքացուց գանձվում 

է տուրք` «Պետական տուրքի մասին» օրենքով սահմանված կարգով և չափով: 

  

2. ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԱՆՁՆԱԳԻՐ ՏԱԼՈՒ, 

ՓՈԽԱՆԱԿԵԼՈՒ ԵՎ ԴՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

  

12. Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացու անձնագիր տրվում կամ փոխանակվում է Արցախի Հանրապետությունում 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանության, իսկ օտարերկրյա պետություններում` 

Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչությունների կամ 

հյուպատոսական հիմնարկների կողմից:  

13. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր ստանալու համար 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներն անձամբ ներկայացնում են` 

1) սահմանված ձևի դիմում. 

2) ծննդյան վկայական կամ մինչև 16 տարին լրանալն ստացած Արցախի Հանրապե-

տության քաղաքացու անձնագիր. 

3) 35 x 45 մմ չափսի երկու գունավոր լուսանկար. 

4) անձը հաստատող այլ փաստաթղթեր, եթե Արցախի Հանրապետության քաղաքա-

ցին չի կարող ներկայացնել սույն կետի 2-րդ ենթակետում նշված փաստաթղթերը. 

5) կցագրման վկայական կամ զինվորական գրքույկ (զինապարտները). 

6) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրֈ 

14. 16 տարին չլրացած Արցախի Հանրապետության քաղաքացու ծնողներից մեկը 

կամ օրինական ներկայացուցիչը 16 տարին չլրացած Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացու անձնագիր ստանալու կամ փոխանակելու համար ներկայացնում է` 

1) սահմանված ձևի դիմում. 

2) ծննդյան վկայական կամ մինչև 16 տարին լրանալը ստացած Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր. 

3) 35x45 մմ չափսի երկու գունավոր լուսանկար. 

4) եթե ծնողներից մեկը հանդիսանում է օտարերկրյա քաղաքացի, ապա տվյալ 

ծնողի գրավոր համաձայնություն. 



5) ծնողների ամուսնության, մահվան, հայրության ճանաչման վկայականները կամ 

միայնակ մայր լինելու մասին տեղեկանք կամ օրենքով սահմանված կարգով անհայտ 

բացակայող կամ մահացած ճանաչվելու վերաբերյալ դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ 

մտած վճիռըֈ 

Եթե ծնողն անձամբ չի կարող ներկայացնել համաձայնությունը, ապա 

ներկայացվող համաձայնության վրա նրա ստորագրության իսկությունը պետք է 

վավերացված լինի նոտարական կարգով: 

16 տարին չլրացած Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը ստանում 

է նրա ծնողներից մեկը կամ օրինական ներկայացուցիչը կամ այլ ներկայացուցիչ: 

15. Արցախի Հանրապետության քաղաքացին Արցախի Հանրապետության քաղա-

քացու անձնագիրը կարող է փոխանակել դրանում պարունակվող տեղեկությունները 

փոխելու, գրառումներում անճշտություններ հայտնաբերելու, անձնագիրն օգտագործ-

ման համար ոչ պիտանի լինելու, ինչպես նաև սույն կարգի 1-ին կետի յոթերորդ 

պարբերությամբ նախատեսված դեպքերում: 

16. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի փոխանակման համար 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացին ներկայացնում է փոխանակման ենթակա 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը, սահմանված ձևի դիմում և 

երկու լուսանկար: 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրում որևէ տեղեկություն փոխելու 

կամ գրառումներում անճշտություններ հայտնաբերելու պատճառով այն փոխանակե-

լիս Արցախի Հանրապետության քաղաքացին ներկայացնում է նաև փոփոխություն-

ները կամ անճշտությունները հաստատող փաստաթղթեր: 

17. Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունն Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացու անձնագիր տալիս կամ փոխանակում է դիմումը մուտքագրվելուց հետո՝ 7 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

18. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր ստանալու կամ փոխանա-

կելու համար դիմումը ներկայացնելիս` Արցախի Հանրապետության քաղաքացին 

գրավոր տեղեկացվում է կեղծ փաստաթղթեր կամ կեղծ տվյալներ ներկայացնելու 

համար օրենքով նախատեսված պատասխանատվության մասին: 

19. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի կորստյան դեպքում 

կազմվում է կորստյան գործ:  Արցախի Հանրապետության քաղաքացու կորած անձնա-

գրի փոխարեն նորը տրվում է դիմումի մուտքագրումից հետո՝ 10 աշխատանքային 

օրվա ընթացքում: 

20. Արցախի Հանրապետության մահացած քաղաքացու անձնագիրը հանձնվում է 

մահվան գրանցումը կատարող մարմիններ: Մահվան գրանցումը կատարելուց հետո 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը սահմանված կարգով 

ուղարկվում է Արցախի Հանրապետության ոստիկանություն: 

Օտարերկրյա պետություններում մահացած Արցախի Հանրապետության քաղաքա-

ցու անձնագիրը հանձնվում է օտարերկրյա պետությունում Արցախի Հանրապե-

տության դիվանագիտական ներկայացուցչություն կամ հյուպատոսական հիմնարկ: 

21. Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը Արցախի Հանրապե-

տության սեփականությունն է: 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացու գտնված անձնագիրը ենթակա է 

հանձնման` Արցախի Հանրապետությունում` Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանություն, իսկ օտարերկրյա պետություններում` Արցախի Հանրապետության 

դիվանագիտական ներկայացուցչություններ կամ հյուպատոսական հիմնարկներ: 

22. Կասկածյալների, մեղադրյալների, որոնց նկատմամբ որպես խափանման միջոց 

է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը կամ կալանքը, ինչպես նաև 

ազատազրկման դատապարտված անձանց Արցախի Հանրապետության քաղաքացու 

անձնագրերը ժամանակավորապես վերցնում են հետաքննության կամ նախաքն-

նության մարմինները կամ դատարանը, իսկ ժամկետային զինվորական ծառայության 

զորակոչված անձանց անձնագրերը` զինկոմիսարիատները: 



Կասկածյալների և մեղադրյալների Արցախի Հանրապետության քաղաքացու 

անձնագրերը վերադարձվում են խափանման միջոցի վերացման դեպքում, 

ժամկետային զինվորական ծառայության զորակոչված անձանց Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացու անձնագրերը` պատիժը կրելուց կամ ժամկետային 

զինվորական ծառայությունից զորացրվելուց հետո: 

Արգելվում է Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր վերցնելը 

(բացառությամբ սույն կետում նշված դեպքերի), այլ անձանց հանձնելը և գրավ դնելը: 

23. Կալանավորված կամ ազատազրկման դատապարտված Արցախի Հանրապե-

տության քաղաքացին Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր ստանում 

կամ այն փոխանակում է քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի միջոցով: 

Սահմանված ձևի դիմումն այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ անձնագրային 

ծառայություն ներկայացնում է քրեակատարողական հիմնարկը: 

 24. Օրենքով սահմանված կարգով անգործունակ ճանաչված Արցախի Հանրապե-

տության քաղաքացու անձնագրի տրամադրման կամ փոխանակման համար 

փաստաթղթերը ներկայացնում և անձնագրերն ստանում է նրա օրինական 

ներկայացուցիչը: Առաջին խմբի հաշմանդամներն իրավունք ունեն Արցախի 

Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր ստանալ ներկայացուցչի դիմումի հիման 

վրա: Այս դեպքում դիմումին կցվում է Արցախի Հանրապետության քաղաքացու 

հաշմանդամության վկայականը և (կամ) վկայականի՝ նոտարական կարգով 

վավերացված պատճենը (որոնց բնօրինակները պատճենահանվում և վերադարձվում 

են դիմումատուին), ինչպես նաև ներկայացուցչի լիազորությունները հավաստող` 

օրենքով սահմանված կարգով վավերացված լիազորագիրը: Լիազորագիր 

ներկայացնելու անհնարինության դեպքում Արցախի Հանրապետության քաղաքացու 

անձնագիր ստանալու մասին դիմումն ընդունում է անձնագրային ծառայությունը` 

այցելելով անձի գտնվելու (բնակվելու) վայր: 

Հոգեբուժական հիվանդանոցում կամ հոգեբուժական օգնություն տրամադրող այլ 

հաստատությունում ստացիոնար բուժման մեջ գտնվող Արցախի Հանրապետության 

քաղաքացիներին Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր տրամադրելու 

կամ փոխանակելու համար փաստաթղթերը նախապատրաստում, անձնագրային 

ծառայություն է ներկայացնում և Արցախի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրն 

ստանում է հոգեբուժական հիվանդանոցի կամ հոգեբուժական օգնություն տրամադրող 

այլ հաստատության վարչակազմը: 

25. Արցախի Հանրապետության զինապարտ քաղաքացիների անձնագրերի 

տրամադրումը կամ փոխանակումը կատարվում է Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

 

3. ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆՆ ԸՍՏ 

ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԻ ՀԱՇՎԱՌԵԼԸ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼԸ 

 

26. Արցախի Հանրապետության բնակչության ըստ բնակության վայրի հաշվառումն 

իրականացվում է Արցախի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և 

վիզաների վարչության ու տարածքային անձնագրային ծառայությունների միջոցով 

(այսուհետ` տեղական ռեգիստր), որոնք մշակում ու համակարգում են բնակչության 

անհատական հաշվառման տվյալները: 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացու (այսուհետ՝ քաղաքացի) անհատական 

հաշվառման տվյալները նյութական կրիչի վրա գրավոր կամ այլ կերպ ամրագրված 

ըստ բնակության վայրի ֆիզիկական անձի հաշվառման մասին տվյալներն են: 

27. Արցախի Հանրապետության բնակչի (այսուհետ՝ բնակիչ) մշտական բնակության 

վայր է համարվում այն վայրը (կացարանը), որտեղ բնակիչն ունի բնակվելու իրավունք, 

որը հայտարարում է որպես իր մշտական բնակության վայր (կացարան): 

28. Արցախի Հանրապետությունում 16 տարին չլրացած բնակչի բնակության վայր 

կամ կացարան է համարվում այն վայրը, որտեղ հաշվառված են նրա ծնողները (ծնողը): 



29. Եթե սույն կարգի 28-րդ կետում նշված անձի ծնողները հաշվառված են տարբեր 

հասցեներում, ապա երեխայի ծնունդը գրանցելու ժամանակ ծնողներից մեկը դիմում է 

երեխայի ծնունդը գրանցող պետական մարմին՝ ծնողներից որևէ մեկի հաշվառման 

հասցեում երեխային հաշվառելու համար: 

30. Բնակության վայրի հասցեում փոփոխություն լինելու դեպքում (բնակարանի 

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

անվանափոխում և այլն) բնակիչը հաշվառման մասին նոր դիմում չի ներկայացնում: 

31. Ռեգիստրում բնակչի մշտական բնակության վայրի (կացարանի) հասցեն 

փոխվում է`  

1) բնակչի կողմից բնակության վայրը փոխելիս. 

2) ազատազրկման դատապարտվելու կապակցությամբ` պատիժը քրեակատարո-

ղական հիմնարկում կրելիս: 

32. Բնակիչը հանվում է հաշվառումից` 

1) սեփականատիրոջ կամ համասեփականատերերից մեկի  դիմումի կամ դատա-

րանի վճռի հիման վրա. 

2) զինծառայության զորակոչվելիս. 

3) անձի մահվան կամ դատարանի որոշմամբ մահացած ճանաչվելու դեպքում. 

4) Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող անձի մշտական 

բնակության նպատակով Արցախի Հանրապետությունից մեկնելու դեպքում` դրա 

մասին իր հաշվառման վայրի տեղական ռեգիստրին գրավոր տեղեկացնելու դեպքում. 

5) Արցախի Հանրապետությունում կացության կարգավիճակի վավերականության 

ժամկետը լրանալու դեպքում. 

6) Արցախի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու դեպքում: 

33. Մշտական բնակության վայրը (կացարանը) փոխելիս` բնակիչը դիմում է նոր 

բնակության վայրի տեղական ռեգիստրին` նոր բնակության վայրում հաշվառվելու 

համար: 

34. Բնակիչը զբաղեցրած բնակելի տարածությունն օգտագործելու իրավունքը 

կորցնելուց հետո 7-օրյա ժամկետում համապատասխան տեղական ռեգիստրին 

գրավոր տեղեկացնում է իր նոր բնակության վայրի հասցեն: 

35. Ազատազրկման դատապարտված անձանց փաստացի բնակության և 

հաշվառման հասցեի վերաբերյալ տեղեկատվությունը պատիժն իրականացնող 

մարմնի ղեկավարը 7-օրյա ժամկետում ներկայացնում է հիմնարկի գտնվելու վայրի 

տեղական ռեգիստր: 

36. Բնակելի տարածության սեփականատիրոջ դիմումի հիման վրա տվյալ բնակելի 

տարածության նկատմամբ օգտագործման իրավունք չունեցող անձին հաշվառումից 

հանելու համար տեղական ռեգիստրը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր 

հարցում է ուղարկում անշարժ գույքի կադաստրի վարման պետական լիազոր մարմին՝ 

պարզելու տվյալ բնակելի տարածության նկատմամբ սեփականության, ինչպես նաև 

օգտագործման իրավունք ունեցող անձանց ցանկը: 

Անշարժ գույքի կադաստրի վարման պետական լիազոր մարմինը սույն կետի 1-ին 

պարբերությունով նախատեսված գրավոր հարցմանը պատասխանում է այն 

ստանալուց հետո օրենքով սահմանված ժամկետում: Եթե դիմումում նշված անձը 

տվյալ բնակելի տարածության նկատմամբ չունի սեփականության կամ օգտագործման 

իրավունք, ապա հաշվառումից հանվում է անշարժ գույքի կադաստրի վարման 

պետական լիազոր մարմնից գրավոր պատասխանն ստանալուց հետո 3 

աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե դիմումում նշված անձը տվյալ բնակելի 

տարածության նկատմամբ ունի սեփականության կամ օգտագործման իրավունք կամ 

դիմումատուն չունի տվյալ բնակելի տարածության նկատմամբ սեփականության 

իրավունք, ապա տեղական ռեգիստրը գրավոր մերժում է դիմումատուին` 

անշարժ գույքի  գրավոր պատասխանն ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում: Տեղական ռեգիստրը հաշվառումից հանված անձին ծանուցում է սույն 

կետով սահմանված կարգով և ժամկետում: 



Հաշվառումից հանելուց հետո տեղական ռեգիստրը 3 աշխատանքային օրվա 

ընթացքում միջոցներ է ձեռնարկում ծանուցելու հաշվառումից հանված անձին` 

ծանուցման մեջ նշելով հաշվառումից հանելու ժամկետը, իրավական հիմքը, ինչպես 

նաև մշտական բնակության վայրը (կացարանը) փոխելիս նոր կացարանի տեղական 

ռեգիստրին գրավոր տեղեկացնելու պարտականության և պարտականությունը 

չկատարելու դեպքում օրենքով սահմանված պատասխանատվության մասին: 

Սույն կետով սահմանված հիմքով զինապարտ քաղաքացուն հաշվառումից հանելու 

դեպքում տեղական ռեգիստրը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկատվություն 

է ուղարկում տարածքային զինկոմիսարիատ: 

37. Չհաշվառված անձանց կողմից ռեգիստրում հաշվառման կանգնելու մասին 

դիմումի, ինչպես նաև բնակության նոր վայրում հաշվառման մասին դիմումների ձևերը 

հաստատում է Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետը: 

38. Մինչև 16 տարեկան անձի դիմումն ստորագրում է նրա ծնողը (որդեգրողը) կամ 

օրինական ներկայացուցիչը (խնամակալը, հոգաբարձուն): Խնամակալական 

կազմակերպության խնամքի ներքո գտնվող` մինչև 16 տարեկան քաղաքացու դիմումը 

ստորագրում է խնամակալական կազմակերպության տնօրենը կամ նրա կողմից 

լիազորված անձը: Դատարանի վճռով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ 

ճանաչված քաղաքացու դիմումը ստորագրում է նրա խնամակալը կամ հոգաբարձուն: 

39. Բնակիչը ռեգիստրում հաշվառման մասին դիմումի հետ միասին 

համապատասխանաբար ներկայացնում է. 

1) բնակության տարբեր վայրերում հաշվառված ծնողներից մեկը դիմումի հետ 

միասին ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթը և երեխայի ծննդյան 

վկայականը. 

2) Արցախի Հանրապետությունում բնակվող` չհաշվառված Արցախի Հանրապե-

տության քաղաքացիները ռեգիստրում հաշվառվելու համար դիմումի հետ միասին 

ներկայացնում են անձը հաստատող և տվյալ բնակության վայրում բնակվելու իրա-

վունքը հավաստող փաստաթղթեր (սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի 

վկայական, դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճիռ, սեփականատիրոջ 

համաձայնություն, ոստիկանության կողմից տրված փաստացի բնակվելը հավաստող 

փաստաթուղթ, քանի դեռ բնակելի տարածության սեփականատիրոջ կողմից 

հաշվառման վերաբերյալ գրավոր առարկություն չի ստացվել, բնակվելու իրավունքը 

հավաստող` օրենքով նախատեսված այլ փաստաթղթեր). 

3) Արցախի Հանրապետությունում բնակվող` չհաշվառված Արցախի Հանրապե-

տության քաղաքացի չհանդիսացող անձինք դիմումի հետ միասին ներկայացնում են 

անձը հաստատող փաստաթուղթ, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության 

տարածքում իրենց բնակության իրավունքը (կացության կարգավիճակը, քաղաքական, 

ժամանակավոր ապաստան ստանալու, փախստականի կարգավիճակ հայցողի 

կարգավիճակը) հավաստող փաստաթուղթ: 

Օտարերկրյա պետության համապատասխան մարմնի կողմից տրված` անձը 

հաստատող փաստաթղթի հետ միասին ներկայացվում է փաստաթղթի նոտարական 

կարգով վավերացված պատճենը կամ համապատասխան մարմնի կողմից տրված 

ապոստիլը. 

4) մշտական բնակության վայրը (կացարանը) փոխելու դեպքում բնակության նոր 

վայրում հաշվառվելու համար քաղաքացիները դիմումի հետ միասին ներկայացնում են 

անձը հաստատող և տվյալ վայրում բնակվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր 

(սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի վկայական, դատարանի` օրինական 

ուժի մեջ մտած վճիռ, սեփականատիրոջ համաձայնություն, ոստիկանության կողմից 

տրված փաստացի բնակվելը հավաստող փաստաթուղթ, քանի դեռ բնակելի տարածու-

թյան սեփականատիրոջ կողմից հաշվառման վերաբերյալ գրավոր առարկություն չի 

ստացվել, բնակվելու իրավունքը հավաստող` օրենքով նախատեսված այլ 

փաստաթղթեր). 



5) զբաղեցրած բնակելի տարածությունն օգտագործելու իրավունքը կորցրած անձը 

նոր բնակության վայրում հաշվառվելու մասին դիմումի հետ միասին ներկայացնում է 

անձը հաստատող և տվյալ վայրում բնակվելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ 

(սեփականության վկայական, օրդեր, պայմանագիր, դատարանի վճիռ, 

սեփականատիրոջ, վարձակալի և չափահաս անդամների համաձայնություն` Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ հաստատված կարգով): 

Սույն կետերով նախատեսված` սեփականատիրոջ կողմից տրվող գրավոր 

համաձայնության ձևը սահմանում է Արցախի Հանրապետության ոստիկանության 

պետը: Սեփականատերը նշված համաձայնությունը տալիս է անձամբ կամ 

նոտարական վավերացմամբ: Համաձայնության մեջ պետք է նշվեն այն անձանց 

տվյալները (անուն, ազգանուն, հայրանուն և ծննդյան օր, ամիս, ամսաթիվ), որոնց 

սեփականատերը ցանկանում է հաշվառել իր բնակելի տարածության հասցեում: Այն 

դեպքում, երբ բնակելի տարածությունն ունի մի քանի սեփականատեր, ապա անձին 

հաշվառելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել բոլոր սեփականատերերի 

համաձայնությունը: 

40. Չհաշվառված, ինչպես նաև մշտական բնակության նոր վայրում (կացարանում) 

հաշվառվող անձանց անհատական տվյալները բնակչության պետական ռեգիստր 

մուտքագրվում են դիմումը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ 

բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառման մասին տեղեկանքը տրամադրվում 

է դիմումը ստանալուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե պահպանվել 

են դիմումին ներկայացվող պահանջները, և ամբողջական է պահանջվող 

փաստաթղթերի ցանկը: 

41. Եթե դիմումին կից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ, ապա 

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

համալրել այդ ցանկը: Սույն կետով սահմանված ժամկետում փաստաթղթերի ցանկը 

համալրելուց հետո անձանց անհատական տվյալները բնակչության պետական 

ռեգիստր մուտքագրվում են 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ  անձի կողմից 

փաստաթղթերը 30-օրյա ժամկետում ամբողջական չներկայացվելու դեպքում դիմումը 

թողնվում է անհետևանք: 

42. Չհաշվառված, ինչպես նաև մշտական բնակության նոր վայրում (կացարանում) 

հաշվառվող անձանց անհատական տվյալների մուտքագրման մերժման հիմքերը 

պարզվում են դիմումը մուտքագրվելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, 

իսկ բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառման մասին տեղեկանքի տրամա-

դրման մերժման հիմքերը` դիմումը մուտքագրվելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում: 

43. Բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառման մասին տեղեկանքի 

տրամադրումը մերժվում է, եթե` 

1) օրենքով նախատեսված դեպքերում անձը չի վճարել պետական տուրքը. 

2) դիմումատուն չի ներկայացրել անձը հաստատող փաստաթուղթ: 

44. Չհաշվառված, ինչպես նաև մշտական բնակության նոր վայրում (կացարանում) 

հաշվառվող անձանց անհատական տվյալների մուտքագրման կամ բնակչության 

պետական ռեգիստրում հաշվառման մասին տեղեկանքի տրամադրման մերժումը կա-

տարվում է գրավոր` մերժման հիմքերը պարզվելուց հետո հաջորդ աշխատանքային 

օրը: 

45. Տեղական ռեգիստրի ծառայողն ստուգում է դիմումին ներկայացվող պահանջնե-

րի ճշտությունը, փաստաթղթերի լրիվությունը և ստորագրությամբ վավերացնում է 

դրանք: 

Տեղական ռեգիստրի ծառայողը դիմումը ներկայացնողին տեղեկացնում է կեղծ 

տեղեկություններ (տվյալներ, փաստաթղթեր) ներկայացնելու համար օրենքով 

նախատեսված պատասխանատվության մասին: 

Դիմումը մուտքագրվում է համապատասխան հաշվառման մատյանում, իսկ 

տվյալները՝ ավտոմատ համակարգ: 



Դիմումների հաշվառման մատյանի ձևը սահմանում է Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանության պետը: 

46. Դիմումը տեղական ռեգիստր ներկայացվում է անձամբ կամ լիազորված անձի 

կողմից: 

47. Կենտրոնական և տեղական ռեգիստրներում անձի մշտական բնակության 

վայրի (կացարանի) մասին տեղեկությունները մուտքագրվում են այլ ռեգիստրներից` 

դրանք ստացվելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

48. Եթե չհաշվառված կամ բնակության վայրը փոխելու կապակցությամբ 

հաշվառվող անձը չի կարող ներկայացնել տվյալ տարածքում բնակվելու իր իրավունքը 

հավաստող փաստաթուղթ, ապա անձի` դիմումում նշված հասցեում բնակվելու 

փաստն ստուգվում է Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կողմից, դիմումն 

ստանալուց հետո ոչ ուշ, քան 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Դիմումում նշված 

հասցեում անձի բնակվելու փաստն ստուգելուց հետո նույն աշխատանքային օրը, բայց 

ոչ ուշ քան հաջորդ աշխատանքային օրվա ժամը 10:00-ն, ոստիկանության կողմից 

տեղական ռեգիստր է ուղարկվում փաստացի բնակվելու փաստը հավաստող կամ 

հերքող տեղեկատվություն (տեղեկանք կամ գրություն): 

Սույն կետով նախատեսված անձանց հաշվառումն իրականացվում է փաստացի 

բնակվելու փաստը հավաստող տեղեկատվությունը (տեղեկանքը կամ գրությունը) 

տեղական ռեգիստր ստացվելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

Փաստացի բնակվելու փաստը հերքող տեղեկատվություն (տեղեկանք կամ գրություն) 

ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղական ռեգիստրը գրավոր 

մերժում է դիմումատուին: 

Այն դեպքերում, երբ նախապես հայտնի է բնակելի տարածության սեփականա-

տիրոջ առարկությունն իր բնակելի տարածության հասցեում դիմումատուին 

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

տարածություն չհանդիսացող տարածքում, ապա ռեգիստրում կատարվում է նշում 

փաստացի բնակվելու (գտնվելու) վայրի մասին: 

49. Չհաշվառված անձանց կողմից ռեգիստրում հաշվառման կանգնելու կամ 

մշտական բնակության նոր վայրում (կացարանում) հաշվառվելու մասին դիմումները 

մերժվում են, եթե` 

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

2) ներկայացվել են կեղծ փաստաթղթեր. 

3) բնակելի տարածությունը չունի հասցե. 

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

ունենալ: 

Ռեգիստրում անչափահաս երեխան հաշվառվում է ծնողներից որևէ մեկի կամ 

օրինական ներկայացուցչի հաշվառման վայրում` անկախ բնակելի տարածության 

սեփականատիրոջ համաձայնությունից: Եթե օրենքով սահմանված կարգով երեխայի 

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

հաշվառման հասցեով՝ ծնողի կողմից լիազոր մարմին դիմում և համապատասխան 

փաստաթուղթ (երեխայի բնակության վայրը որոշելու` նոտարական կարգով 

վավերացված համաձայնության պատճենը կամ դատական ակտի պատճենը) 

ներկայացնելու դեպքում: Երեխայի հաշվառումն իրականացնելիս տվյալ վայրում նրա 

բնակվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթերը չեն պահանջվում՝ բացառությամբ 

այն դեպքերի, երբ առկա է ծնողներից մեկի գրավոր անհամաձայնությունը երեխային 

մյուս ծնողի հաշվառման հասցեում հաշվառելու վերաբերյալ: Այս դեպքում գրավոր 

անհամաձայնությանը կցվում է նաև երեխայի` ծնողներից մեկի հետ բնակվելու 

օրինականությունը հավաստող փաստաթուղթ (դատարանի վճիռ կամ այլ 

փաստաթուղթ), որի հիմքով կատարվում է երեխայի հաշվառումը: 

Երեխայի` ծնողներից մեկի հետ բնակվելու օրինականությունը հավաստող 

փաստաթղթի բացակայության դեպքում երեխայի բնակության փաստը ստուգվում է 

ոստիկանության կողմից` սույն կարգի 48-րդ կետով սահմանված կարգով: Այս 



դեպքում երեխայի հաշվառումն իրականացվում է ոստիկանության կողմից 

տրամադրված փաստացի բնակության վերաբերյալ տեղեկանքի հիման վրա` այն 

ծնողի հաշվառման հասցեով, որի հետ երեխան բնակվում է: 

Ռեգիստրում Արցախի Հանրապետության զինապարտ քաղաքացիների 

հաշվառումը կատարվում է զինվորական հաշվառման վերաբերյալ նշումների 

առկայության դեպքում: 

50. Անձի անհատական հաշվառման տվյալներն արխիվացվում են՝ 

1) անձի մահվան կամ դատարանի որոշմամբ մահացած ճանաչվելու դեպքում. 

2) Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող անձի` մշտական 

բնակության նպատակով Արցախի Հանրապետությունից մեկնելու դեպքում: 

51. Անձի մահը գրանցած մարմինը 7-օրյա ժամկետում դրա մասին 

տեղեկատվությունը փոխանցում է կենտրոնական ռեգիստրին` նշելով անձի մահվան 

փաստը հավաստող փաստաթղթի տվյալները (տեսակը, համարը, տալու ամսաթիվը, 

տրամադրող մարմինը), դրանում նշված քաղաքացու անունը, հայրանունը, 

ազգանունը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը, ծննդավայրը, սեռը: Կենտրոնական 

ռեգիստրը մուտքագրում է տվյալները և դրանք 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում 

փոխանցում այն տեղական ռեգիստրին, որտեղ հաշվառված է եղել մահացած 

քաղաքացին: Տեղական ռեգիստրը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում անձին հանում 

է հաշվառումից: 

52. Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող անձը մշտական 

բնակության նպատակով Արցախի Հանրապետությունից մեկնելու դեպքում դրա 

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

Տեղական ռեգիստրը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում անձին հանում է 

հաշվառումից և 7-օրյա ժամկետում նրա տվյալների արխիվացման մասին հայտնում 

կենտրոնական ռեգիստրին: 

53. Անձանց վերաբերյալ ռեգիստրում կուտակված անհատական հաշվառման 

արխիվացված տվյալները պահպանվում են կենտրոնական ռեգիստրի արխիվում:»: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ        Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

  14 նոյեմբերի 2019թ.                                                                                  N 945-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ, 

ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ, 

ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ, ՀԱՇՎԱՌԵԼՈՒ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԸՆԹԱՑՔ ՏԱԼՈՒ 

 ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Համաձայն «Ոստիկանության մասին» օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ 

Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է. 
1. Սահմանել Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կողմից 

հանցագործությունների, վարչական իրավախախտումների, պատահարների 

վերաբերյալ հաղորդումներն ընդունելու, գրանցելու, հաշվառելու և դրանց 

ընթացք տալու կարգը` համաձայն հավելվածի: 

2. Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետին` 

1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում 

հաստատել սույն որոշման պահանջների կատարման նկատմամբ ներգերա-

տեսչական հսկողության կարգը. 

2) մինչև 2022 թվականի հունվարի 10-ն Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանության կենտրոնական ապարատի իրավասու ստորաբաժանումնե-

րում և տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում ապահովել 

անցումը հանցագործությունների, վարչական իրավախախտումների և 

պատահարների մասին հաղորդումների էլեկտրոնային գրանցամատյանների. 

3) մինչև 2022 թվականի երկրորդ կիսամյակն ապահովել Արցախի Հան-

րապետության ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումները 

հեռախոսային խոսակցությունները ձայնագրող տեխնիկական միջոցներով: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի հունվարի 1-ից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   



Հավելված  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  

2019 թվականի նոյեմբերի 14-ի N 945-Ն որոշման 

 

Կ Ա Ր Գ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ, 

ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ, 

ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ, ՀԱՇՎԱՌԵԼՈՒ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԸՆԹԱՑՔ ՏԱԼՈՒ 

  

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանության (այսուհետ` ոստիկանություն) կողմից հանցագործությունների, 

վարչական իրավախախտումների, պատահարների վերաբերյալ հաղորդումներն 

ընդունելու, գրանցելու, հաշվառելու և դրանց ընթացք տալու հետ կապված 

հարաբերությունները: 

2. Սույն կարգի գործողությունը չի տարածվում ոստիկանության ծառայողների 

կողմից անմիջականորեն հայտնաբերված վարչական իրավախախտումների դեպքերի 

վրա, որոնցով կազմվել են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրու-

թյուններ կամ վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մասին որոշում է 

կայացվել առանց վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն 

կազմելու: 

3. Սույն կարգում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են՝ 

1) հանցագործության մասին հաղորդումներ՝ Քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 188-190-րդ հոդվածներով նախատեսված քրեական գործ հարուցելու 

առիթներ. 

2) վարչական իրավախախտումների մասին հաղորդումներ՝ գրավոր կամ 

բանավոր հաղորդումներ, որոնք պարունակում են Վարչական իրավախախտումների 

վերաբերյալ օրենսգրքով նախատեսված վարչական իրավախախտումների 

վերաբերյալ տեղեկություններ, ոստիկանության ծառայողի զեկուցագիրը` 

հայտնաբերված վարչական իրավախախտման մասին, վարչական իրավախախտում 

հայտնաբերելու մասին նախաքննության մարմնից, պետական այլ մարմնից, 

ոստիկանության  ստորաբաժանումից ստացված գրությունը կամ հաղորդումը. 

3) պատահարների վերաբերյալ հաղորդումներ՝ անմիջապես ոստիկանությունում 

հաղորդված կամ կապի միջոցներով ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանցից, 

պետական մարմիններից, ոստիկանության ծառայողից ստացված բանավոր 

տեղեկություններ դեպքերի մասին, որոնք առերևույթ հանցագործության կամ 

վարչական իրավախախտման հատկանիշներ չեն պարունակում. 

4) հանցագործությունների, վարչական իրավախախտումների և պատահարների 

վերաբերյալ հաղորդումների (այսուհետ՝ հաղորդումներ) ընդունում` ոստիկանության 

կենտրոնական ապարատի իրավասու ստորաբաժանման կամ տարածքային 

ստորաբաժանման իրավասու ծառայողի կողմից հաղորդումների ստացում. 

5) հաղորդումների գրանցում՝ ոստիկանության կենտրոնական ապարատի 

իրավասու ստորաբաժանման կամ տարածքային ստորաբաժանման իրավասու 

ծառայողի կողմից հաղորդումների բովանդակության համառոտագրում հանցագործու-

թյունների, վարչական իրավախախտումների և պատահարների մասին 

հաղորդումների գրանցամատյանում. 

6) հաղորդումների հաշվառում՝ յուրաքանչյուր ընդունված հաղորդման 

հերթական համարով համարակալում, դրա հետագա ընթացքի վերլուծություն և սույն 

կարգով նախատեսված դեպքերում` նյութերի մատյանային և համակարգչային 

հաշվառում. 



7) հաղորդումներին ընթացք տալը՝ ոստիկանության իրավասու ծառայողների 

կողմից հաղորդման մեջ նշված փաստական հանգամանքների ստուգման նպատակով 

օրենքով սահմանված գործողությունների իրականացում և որոշումների ընդունում 

(այսուհետ՝ ստուգում). 

8) նյութեր՝  հաղորդումների ընդունման և ստուգման արդյունքում ձեռք բերված 

(ստեղծված) փաստաթղթերի, նյութական այլ կրիչների և առարկաների ամբողջություն. 

9) անանուն հաղորդումներ՝ կեղծ ստորագրությամբ կամ մտացածին անձի 

անունից գրված կամ առանց հաղորդում ներկայացնողի անվան, ազգանվան 

հիշատակման, ինչպես նաև առանց ստորագրության հաղորդում, իսկ էլեկտրոնային 

եղանակով ֆիզիկական անձից ստացված հաղորդման դեպքում՝ առանց էլեկտրոնային 

թվային ստորագրության կամ ֆիզիկական անձի նույնականացումն ապահովող այլ 

միջոցի (բացառությամբ ծրիչի (սկաների) միջոցով ներբեռնված ստորագրության), 

անվան, ազգանվան նշման հաղորդում: 

4. Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումները պարտավոր են 

տեսանելի վայրերում ամրացնել ցուցապաստառներ, որոնցում առկա կլինեն 

տեղեկություններ՝ բանավոր հաղորդումներ ընդունելու մասին արձանագրությունների 

ձևի, հաղորդումները ոստիկանության ծառայողի կողմից ապօրինաբար չընդունելու 

իրավական հետևանքների, դրանք գրանցելու և ստուգելու կարգի և ժամկետների, սույն 

կարգի պահանջների նկատմամբ ներգերատեսչական հսկողություն իրականացնող 

վերադաս ստորաբաժանման, հսկող դատախազի, վերջինիս աշխատանքային, ինչպես 

նաև ոստիկանության «Թեժ գիծ» ծառայության հեռախոսահամարների վերաբերյալ: 

Նույնաբովանդակ տեղեկություններ զետեղվում են նաև ոստիկանության 

պաշտոնական կայքէջում: 

  

II. ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ ԵՎ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ 

 

5. Հաղորդումները, անկախ իրավախախտումների կատարման կամ պատահար-

ների առաջացման վայրից և ժամանակից, ինչպես նաև դրանցում պարունակվող 

տեղեկությունների ամբողջականությունից, պարտադիր ենթակա են ընդունման և 

գրանցման ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ 

մասերում (այսուհետ` հերթապահ մաս): 

6. Հերթապահ մասերն ապահովում են հաղորդումների շուրջօրյա ընդունումը և 

գրանցումը: Հաղորդումների ընդունում և գրանցում իրականացնում են նաև ոստիկա-

նության քրեական հետախուզության վարչությունը, տնտեսական և պաշտոնեական 

հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժինը, ներքին անվտանգության ծառայությու-

նը, ճանապարհային ոստիկանությունը (այսուհետ` իրավասու ստորաբաժանումներ): 

7. Էլեկտրոնային եղանակով ստացված հաղորդումները գրանցվում են, եթե 

դրանք ուղարկվել են ոստիկանության dimum@police.nkr.am էլեկտրոնային հասցեին: 

8. Էլեկտրոնային հաղորդումները տպագրվում են թղթային կրիչի վրա, 

գրանցվում և ստուգվում են սույն կարգով սահմանված ընթացակարգով: 

9. Փոստային, հեռագրական, ֆաքսիմիլային կամ կապի այլ միջոցներով ոստիկա-

նության իրավասու ստորաբաժանումում կամ տարածքային ստորաբաժանումում 

ստացված հաղորդումները գրանցվում են ոստիկանության իրավասու ստորաբաժան-

ման կամ տարածքային ստորաբաժանման քարտուղարությունում (այսուհետ` 

քարտուղարություն), որից հետո անհապաղ ներկայացվում են ոստիկանության 

իրավասու ստորաբաժանման կամ տարածքային ստորաբաժանման պետին, իսկ նրա 

բացակայության դեպքում` ոստիկանության իրավասու ստորաբաժանման իրավասու 

այլ պաշտոնատար անձին կամ տարածքային ստորաբաժանման ղեկավար 

պաշտոնատար անձանցից նշանակված օրվա պատասխանատու հերթապահին 

(այսուհետ` պատասխանատու): Ոստիկանության իրավասու ստորաբաժանման պետը 

(իրավասու այլ պաշտոնատար անձը) կամ տարածքային ստորաբաժանման պետը 

(պատասխանատուն) պարտավոր է հաղորդումն անհապաղ ուղարկել գրանցման: 



10. Ոստիկանության իրավասու ստորաբաժանումում կամ տարածքային 

ստորաբաժանումում ընդունված բանավոր հաղորդումներն ամրագրվում են բանավոր 

հաղորդում ընդունելու մասին արձանագրության (այսուհետ՝ արձանագրություն) (ձև N 

1) մեջ, որում նշվում են` 

1) հաղորդում ներկայացնողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ծննդյան թիվը, 

բնակության (հաշվառման) վայրի և ծառայողական հասցեն, հեռախոսահամարը, անձը 

հաստատող փաստաթղթի տվյալները, նրա առնչությունն իրավախախտմանը կամ 

պատահարին և իրազեկության աղբյուրը, ստորագրությունը, առկայության դեպքում՝ 

էլեկտրոնային փոստի հասցեն, իրավախախտման կամ պատահարի նկարագրու-

թյունը, օրը, ամիսը, տարեթիվը, ժամը, վայրը. 

2) 16 տարին լրացած անձի կողմից հանցագործության մասին հաղորդում 

ներկայացնելու դեպքում՝ սուտ մատնության համար քրեական պատասխանատվու-

թյան մասին գրավոր նախազգուշացված լինելու մասին նշումը. 

3) հաղորդում ընդունողի անունը, ազգանունը, պաշտոնը, կոչումը, ստորագրու-

թյունը, արձանագրությունը կազմելու վայրը, օրը, ամիսը, տարեթիվը, ժամը, րոպեն: 

11. Հաղորդումն արձանագրության մեջ շարադրվում է առաջին դեմքով: 

12. Հաղորդում ներկայացնողի կողմից հայերենին չտիրապետելու դեպքում 

հաղորդումն ընդունվում է հայերենին և այն օտար լեզվին տիրապետող, 

համապատասխան որակավորում ունեցող թարգմանչի մասնակցությամբ, որին 

տիրապետում է հաղորդում ներկայացնող անձը: Հաղորդում ներկայացնող անձը 

հաղորդումը շարադրում է այն լեզվով, որին ինքը տիրապետում է, ինչին հաջորդում է 

արձանագրությունում թարգմանչի կատարած թարգմանության շարադրումը, որը 

հաստատվում է թարգմանչի կողմից: 

13. Եթե հաղորդում ներկայացնող անձը ֆիզիկական թերությունների կամ առող-

ջական վիճակի կամ անգրագիտության հետևանքով զրկված է արձանագրությունն 

անձամբ ստորագրելու հնարավորությունից, ապա արձանագրությունը տվյալ անձին 

ծանոթության է ներկայացվում օրինական ներկայացուցչի (ներկայացուցչի) 

ներկայությամբ, ովքեր իրենց ստորագրությամբ հաստատում են արձանագրության 

բովանդակության համապատասխանությունն իրականությանը և հաղորդում 

ներկայացնող անձի կողմից այն ստորագրելու անհնարինությունը: 

14. Եթե հաղորդում ներկայացնող անձը հայտնում է իր տվյալները, սակայն 

հրաժարվում է ստորագրել ոստիկանության ծառայողի կազմած արձանագրությունը, 

ապա ոստիկանության ծառայողը դրա մասին նշում է կատարում արձանագրության 

մեջ (հնարավորության դեպքում արտացոլելով հրաժարման պատճառները): 

Արձանագրությունը սույն կարգի համաձայն ներկայացվում է գրանցման: 

15. Անհայտ կորածների մասին հաղորդումներն ընդունվում և գրանցվում են 

որպես հանցագործության մասին հաղորդումներ: 

16. Քրեական դատավարության օրենսգրքի 187-րդ հոդվածով չնախատեսված 

աղբյուրներից ստացված և հանցագործության հատկանիշներ պարունակող հաղոր-

դումները գրանցվում են դրանք ստացած ոստիկանության ծառայողի զեկուցագրի 

հիման վրա: 

17. Հաղորդումները գրանցվում են հանցագործությունների, վարչական 

իրավախախտումների և պատահարների մասին հաղորդումների գրանցամատյանում 

(այսուհետ` գրանցամատյան) (ձև N 2): 

18. Գրանցամատյանը կարվում, համարակալվում, կնքվում և գրանցվում է 

ոստիկանության իրավասու ստորաբաժանման կամ տարածքային ստորաբաժանման 

քարտուղարությունում: 

19. Գրանցամատյանում գրառում կատարելու իրավունք ունի հերթապահ մասի 

համապատասխան ծառայողը, իրավասու ստորաբաժանման լիազորված ծառայողը: 

20. Գրանցամատյանում գրառումները կատարվում են հստակ և ընթեռնելի 

ձեռագրով: Գրառումների վրա ուղղումներ կատարել չի թույլատրվում: Սխալ 



գրառումները վերցվում են փակագծերի մեջ, գրանցվում են նորից` նույն համարի 

ներքո և հաստատվում հերթափոխի ավագի ստորագրությամբ: 

21. Գրանցամատյանում գրանցված հաղորդմանը տրվում է հերթական համար` 

սկսած օրացուցային տարվա սկզբից: 

22. Գրանցամատյանում գրառումները պետք է պարունակեն հաղորդումը 

գրանցելու օրը, ամիսը, տարեթիվը, ժամը, րոպեն, իրավախախտման կամ պատահարի 

հակիրճ նկարագրությունը (ժամանակը, վայրը, հանգամանքները), հաղորդում 

ներկայացնող անձի տվյալները (անունը, ազգանունը, հայրանունը, հասցեն, 

իրավաբանական անձի անվանումը, գտնվելու վայրը, հեռախոսահամարը), 

ձեռնարկված միջոցառումները, հաղորդումը ստուգելու համար ստացող տարածքային 

ստորաբաժանման, ոստիկանության ծառայողի, այդ թվում` օպերատիվ խմբի 

ղեկավարի տվյալները, հաղորդումը ստուգելու համար այն ստանալու օրը, ամիսը, 

տարեթիվը, ժամը, րոպեն, ստուգելու արդյունքում ընդունված որոշումը և այն 

ընդունելու օրը, ամիսը, տարեթիվը, քրեական գործի համարը, այն ստորաբաժանումը, 

որին հաղորդումը (նյութերը) ուղարկվել է ըստ ենթակայության, նախկինում 

գրանցված հաղորդմանը նոր հաղորդման կցումը, կտրոն-ծանուցագրի համարը: 

23. Բանավոր հաղորդումները գրանցելիս արձանագրության վրա, իսկ գրավոր 

հաղորդումները գրանցելիս գրավոր հաղորդման վրա, դրվում է գրանցամատյանի 

դրոշմակնիքը (ձև N 3), որի վրա լրացվում են ոստիկանության իրավասու ստորաբա-

ժանման կամ տարածքային ստորաբաժանման անվանումը, գրանցման օրը, ամիսը, 

տարեթիվը, հերթական համարը, հաղորդումը գրանցող ոստիկանության ծառայողի 

պաշտոնը, կոչումը, անունը, ազգանունը և ստորագրությունը: 

24. Գրանցամատյանի՝ օրվա ընթացքում կատարված գրառումների էջի, ինչպես 

նաև ստացված հաղորդումների պատճենները դատախազի պահանջով 24 ժամվա 

ընթացքում ուղարկվում են դատախազություն: 

25. Քրեական դատավարության օրենսգրքի 197-րդ հոդվածով նախատեսված 

դեպքում ըստ ենթակայության պետական այլ մարմին կամ ոստիկանության 

տարածքային այլ ստորաբաժանում ուղարկելիս` հաղորդումը ոստիկանության 

իրավասու ստորաբաժանումում կամ տարածքային ստորաբաժանումում համարվում է 

գրանցումից հանված և ստուգման ենթակա չէ: 

26. Քարտուղարության ծառայողներին արգելվում է քաղաքացիներից կամ նրանց 

ներկայացուցիչներից առձեռն ստանալ կամ ընդունել հաղորդումներ: 

27. Հանցագործությունների, վարչական իրավախախտումների և պատահարների 

մասին անանուն հաղորդումները, որոնց ստուգումը պահանջում է պատահարի կամ 

իրավախախտման վայրի մեկնում, ենթակա են գրանցման գրանցամատյանում: 

28. Եթե անանուն հաղորդումների ստուգումը չի պահանջում պատահարի կամ 

իրավախախտման վայրի մեկնում, ապա դրանք չեն գրանցվում և ոստիկանության 

ծառայողի զեկուցագրի հիման վրա, ոստիկանության իրավասու ստորաբաժանման 

պետի (իրավասու այլ պաշտոնատար անձի) կամ տարածքային ստորաբաժանման 

պետի (պատասխանատուի) ցուցումով (մակագրությամբ) թողնվում են անհետևանք: 

29. Անանուն գրավոր հաղորդումները քարտուղարությունում գրանցվելուց հետո, 

իսկ բանավոր հաղորդումները հաղորդում ընդունող ոստիկանության ծառայողի 

զեկուցագրով հանձնվում են օպերատիվ-հետախուզական ստորաբաժանում՝ 

«Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» օրենքով սահմանված կարգով 

ստուգելու համար, եթե հաղորդմամբ ներկայացվող տեղեկությունը բավարար չափով 

հիմնավորված է, վերաբերում է կոնկրետ պաշտոնատար անձի կամ մարմնի և 

պարունակում է տվյալներ, որոնք ողջամտորեն կարող են ստուգվել: 

30. Եթե միևնույն հանցագործության, վարչական իրավախախտման կամ պատա-

հարի մասին ստացվում է երկու և ավելի հաղորդում, ապա բոլոր հաղորդումները 

գրանցվում են և զեկուցագրով կցվում առաջինը գրանցված հաղորդմանը: 

31. Միևնույն անձից երկու և ավելի անգամ ստացված հաղորդումները գրանցվում 

են սույն կարգի համաձայն, սակայն կարող են չստուգվել, եթե վերաբերում են միևնույն 



իրավախախտման կամ պատահարի միևնույն հանգամանքներին: Ստուգում 

չիրականացնելու հիմնավորումների մասին հաղորդում ներկայացնողին տրվում է 

գրավոր պարզաբանում: 

32. Հեռախոսային կապի միջոցով ոստիկանության իրավասու ստորաբաժա-

նումներ, հերթապահ մասեր ուղղված բոլոր զանգերը, ինչպես նաև ելքային զանգերը 

ձայնագրվում են, եթե դրանք ապահովված են հեռախոսային խոսակցությունները 

ձայնագրող տեխնիկական միջոցներով: Ձայնագրությունները պահպանվում են երեք 

ամիս և ենթակա են ոչնչացման ինքնաշխատ կարգով: 

33. Քննիչի՝ հանցագործության նոր դեպքի կամ վարչական իրավախախտման 

հայտնաբերման մասին գրությունն անհապաղ գրանցվում է գրանցամատյանում: 

34. Հանցագործության նոր դեպքի մասին գրությունը գրանցելուց հետո, 24 ժամվա 

ընթացքում, քննիչին գրավոր տրամադրվում է գրանցված գրության համարը: 

35. Դիմողից, նրա ներկայացուցչից անմիջապես ոստիկանության իրավասու 

ստորաբաժանումում կամ տարածքային ստորաբաժանումում հանցագործության 

մասին հաղորդում ընդունելիս՝ հաղորդում ընդունող ոստիկանության իրավասու 

ծառայողը պարտավոր է վերջիններիս անհապաղ տրամադրել կտրոն-ծանուցագիր (ձև 

N 4), իսկ էլեկտրոնային եղանակով հանցագործության մասին հաղորդում ստանալու 

դեպքում հաղորդում ներկայացնողին կտրոն-ծանուցագիրն ուղարկվում է 

էլեկտրոնային եղանակով: 

36. Կտրոն-ծանուցագրերը համարակալվում, գրքերի են կարվում և հաշվառվում 

քարտուղարությունում: Կտրոն-ծանուցագրերը ոստիկանության իրավասու ծառայո-

ղին են հանձնվում ստորագրությամբ, իսկ օգտագործված կտրոն-ծանուցագրի հիմքը 

վերադարձվում է քարտուղարություն: 

37. Կտրոն-ծանուցագրի դարձերեսին ամրագրվում են տեղեկություններ 

հանցագործության մասին հաղորդումների քննարկման ժամկետների, ընդունվող 

որոշումների, որոշումները բողոքարկելու կարգի, սույն կարգի կատարման նկատմամբ 

ներգերատեսչական հսկողություն իրականացնող վերադաս ստորաբաժանման 

վերաբերյալ: 

  

III. ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ 

  

38. Հանցագործությունների մասին հաղորդումները գրանցելուց հետո կամ 

վարչական իրավախախտման վերաբերյալ նյութերի քննությամբ հանցագործության 

հատկանիշներ հայտնաբերելիս 4 ժամվա ընթացքում դեպքի վերաբերյալ տեղեկա-

տվությունը մուտքագրվում է ոստիկանության ավտոմատացված տեղեկատվական 

համակարգի օպերատիվ հաղորդագրությունների հաշվառման շտեմարան: 

39. Ոստիկանության ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգի օպերա-

տիվ հաղորդագրությունների հաշվառման շտեմարան մուտքագրված տեղեկատվու-

թյունը 24 ժամվա ընթացքում էլեկտրոնային եղանակով տրամադրվում է 

դատախազությանը: 

40. Ոստիկանության ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգում 

մուտքագրված տեղեկատվությունը շուրջօրյա ռեժիմով համակարգվում է 

ոստիկանության շտաբի հերթապահ մասում: 

41. Վարչական իրավախախտումների հաշվառումն իրականացվում է Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունիսի 23-ի N 405-Ն 

որոշմամբ սահմանված կարգով: 

42. Նյութերը, որոնցով ընդունվել են քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին 

որոշումներ, հաշվառվում են քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին որոշումների 

հաշվառման մատյանում, իսկ այն նյութերը, որոնցով վարչական իրավախախտման 

վերաբերյալ վարույթ հարուցելը մերժվել կամ հարուցված վարույթը կարճվել է, 

հաշվառվում են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի վարույթ հարուցելը 

մերժելու և հարուցված վարույթը կարճելու մասին որոշումների հաշվառման 



մատյանում: Հաշվառման մատյանները վարում է ոստիկանության լիազորված 

ծառայողը: 

43. Եթե քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին որոշում կայացվելուց հետո 

ոստիկանության իրավասու ստորաբաժանումում կամ տարածքային ստորաբա-

ժանումում ստացվում են այլ պետական մարմիններ, կազմակերպություններ ավելի 

վաղ ուղարկված հարցումների պատասխանները կամ նշանակված 

փորձաքննությունների եզրակացությունները, ապա նշված փաստաթղթերը (եթե 

նախապատրաստված նյութերը դատախազությունից վերադարձվել են, 

նախապատրաստված նյութերի հետ մեկտեղ) 24 ժամվա ընթացքում ոստիկանության 

իրավասու ստորաբաժանման կամ տարածքային ստորաբաժանման պետի կողմից 

ներկայացվում են դատախազին` նշված փաստաթղթերում առկա տվյալների 

վերլուծմամբ քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին որոշման օրինականության 

հարցը քննարկելու համար: 

  

IV. ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ 

  

44. Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումում հաղորդումը գրանցելուց 

հետո, այն տեղում ստուգելու անհրաժեշտության դեպքում, հերթափոխի ավագն 

օպերատիվ խումբ է ուղարկում իրավախախտման կամ պատահարի վայր, ինչպես 

նաև միջոցներ է ձեռնարկում իրավախախտումները կանխելու կամ խափանելու, 

պետական այլ մարմինների, բժշկական կազմակերպությունների փոխօգնությանը 

դիմելու ուղղությամբ և դրա մասին զեկուցում է ոստիկանության տարածքային 

ստորաբաժանման պետին կամ պատասխանատուին: 

45. Ոստիկանության իրավասու ստորաբաժանումների կողմից հանցագործու-

թյան մասին հաղորդումը գրանցելու դեպքում հաղորդման ստուգումն իրականացնում 

են իրավասու ստորաբաժանման ծառայողները կամ ոստիկանության պետի (սպասար-

կող տեղակալի) կողմից հաղորդման ստուգումը (բացառությամբ ոստիկանության 

ճանապարհային ոստիկանությունում գրանցված հաղորդումների) հանձնարարվում է 

տարածքային ստորաբաժանումներին (այդ թվում` համատեղության ձևով), որոնք էլ, 

անհրաժեշտության դեպքում, կազմակերպում են օպերատիվ խմբի մեկնումը դեպքի 

վայր: Ստուգման և ձեռնարկված այլ միջոցառումների արդյունքները զեկուցվում են 

ոստիկանության իրավասու ստորաբաժանման պետին (իրավասու այլ պաշտոնատար 

անձին)՝ սույն կարգով սահմանված որոշումները կայացնելու համար: 

46. Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումներում ճանապարհա-

տրանսպորտային պատահարների վերաբերյալ ստացված հաղորդումներն ստուգման 

համար ուղարկվում են ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանություն: 

47. Իրավախախտման կամ պատահարի վայր ժամանած օպերատիվ խմբի 

ղեկավարը և անդամները (ճանապարհատրանսպորտային պատահարի դեպքում` 

ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության ծառայողները) իրենց 

իրավասության սահմաններում պարտավոր են` 

1) կանխել, խափանել իրավախախտումները, իրավախախտում կատարած 

անձանց բռնելու նպատակով ձեռնարկել անհետաձգելի միջոցներ. 

2) իրավախախտումից, պատահարից տուժած, կյանքի կամ առողջության համար 

վտանգավոր այլ վիճակներում գտնվող անձանց ցույց տալ անհրաժեշտ օգնություն. 

3) միջոցներ ձեռնարկել իրավախախտման կամ պատահարի վայրը պահպանելու 

ուղղությամբ. 

4) ընդունել հայտնաբերված իրավախախտման վերաբերյալ հաղորդումներ. 

5) հանցագործության հատկանիշներ անմիջականորեն հայտնաբերելիս՝ 

կատարել դեպքի վայրի զննություն. 

6) ձեռնարկվող միջոցների ընթացքի մասին հայտնել տարածքային ստորաբա-

ժանման հերթապահ մաս, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև տարածքային 

ստորաբաժանման պետին կամ պատասխանատուին: 



48. Հայտնաբերված հանցագործության մասին անհապաղ տեղյակ են պահվում 

դատախազը և նախաքննության մարմինը: 

49. Գործի քննությանը Քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված 

կարգով քննիչ ներգրավելու դեպքում, մինչև վերջինիս դեպքի վայր ժամանելը, 

քրեադատավարական գործողություններ չեն կատարվում: Քննիչի ժամանելուց հետո, 

հետաքննության մարմնի ծառայողներն աջակցություն են ցուցաբերում քննչական և այլ 

դատավարական գործողությունների իրականացմանը: 

50. Հայտնաբերված հանցագործության վերաբերյալ հաղորդում ընդունելու 

դեպքում հաղորդում ներկայացնողին պարզաբանվում է 24 ժամվա ընթացքում 

հերթապահ մասից կտրոն-ծանուցագիր ստանալու նրա իրավունքը: 

51. Հաղորդումը հերթապահ մասում կամ ոստիկանության իրավասու 

ստորաբաժանումում գրանցման է ներկայացնում օպերատիվ խմբի ղեկավարը` 

անմիջապես դեպքի վայրից վերադառնալուց հետո: 

52. Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանման պետի կողմից նախապես 

հաստատված գրաֆիկի համաձայն նշանակվում է օպերատիվ խմբի ղեկավար: 

Օպերատիվ խմբի ղեկավարը պատասխանատու է ստուգման համար: 

53. Հերթապահության ընդունում-հանձնում իրականացնելիս լիազորված 

ծառայողը կամ հերթափոխի ավագը ոստիկանության իրավասու ստորաբաժանման 

պետին (իրավասու այլ պաշտոնատար անձին) կամ տարածքային ստորաբաժանման 

պետին (պատասխանատուին) զեկուցում է` 

1) հերթապահ մասում ստացված հաղորդումների թիվը և դրանց համառոտ 

բովանդակությունը. 

2) հերթապահ մասում գրանցված հաղորդումների թիվը. 

3) հերթապահության օրվա դրությամբ նախկինում գրանցված հաղորդումներով 

սույն կարգով սահմանված որոշումներ ընդունելու ժամկետների խախտումների 

դեպքերը: 

54. Գրանցված յուրաքանչյուր հաղորդման վերաբերյալ ոստիկանության 

իրավասու ստորաբաժանման պետին (իրավասու այլ պաշտոնատար անձին) կամ 

տարածքային ստորաբաժանման պետին (պատասխանատուին) ներկայացվում է 

զեկուցագիր, որում նշվում են իրավախախտման կամ պատահարի համառոտ 

բովանդակությունը և հերթապահության ընթացքում հաղորդման ստուգումն 

իրականացրած ոստիկանության ծառայողի տվյալները: 

55. Ոստիկանության իրավասու ստորաբաժանման պետի (իրավասու այլ 

պաշտոնատար անձի) կամ տարածքային ստորաբաժանման պետի (պատասխա-

նատուի) կողմից զեկուցագրերը մակագրվում են, այնուհետև հանձնվում ստուգման 

պարտականությունը կրող ոստիկանության ծառայողին: 

56. Հաղորդումները ստուգում իրականացնելու համար ոստիկանության 

ծառայողին են հանձնվում հերթապահ մասում՝ հերթափոխի ավագի կամ լիազորված 

ծառայողի կողմից` գրանցամատյանում նշելով հաղորդումը (նյութերը) ստուգում 

իրականացնողին հանձնելու օրը, ամիսը, տարեթիվը, ժամը, րոպեն, ինչպես նաև 

ստուգում իրականացնողի տվյալները և նրա ստորագրությունը: 

57. Ստուգում իրականացնող ոստիկանության ծառայողը պարտավոր է պարզել 

հաղորդում ներկայացնող անձի և նրա բնակության վայրի վերաբերյալ տվյալների 

լրիվությունն ու իսկությունը: Տվյալների ոչ լրիվության դեպքում ոստիկանության 

ծառայողը ոստիկանության իրավասության սահմաններում պետք է միջոցներ 

ձեռնարկի դրանք ճշտելու ուղղությամբ: 

58. Եթե ստուգման ընթացքում պարզվում է, որ հաղորդում ներկայացրած անձի և 

նրա բնակության (հաշվառման) վայրի տվյալներն իրականությանը չեն 

համապատասխանում, ապա դրանք ստուգում իրականացրած ծառայողի զեկուցագրի 

հիման վրա ոստիկանության իրավասու ստորաբաժանման պետի (իրավասու այլ 

պաշտոնատար անձի) կամ տարածքային ստորաբաժանման պետի (պատասխանա-

տուի) մակագրությամբ թողնվում են անհետևանք, դրա մասին նշում է կատարվում 



գրանցամատյանում և ընթացքը լուծվում է սույն կարգի 29-րդ կետով սահմանված 

կարգով: 

59. Այն դեպքում, երբ պարզ չէ հաղորդմամբ ներկայացվող իրավախախտման 

տեսակը (հանցանք, թե զանցանք) դրա ստուգումն իրականացվում է Քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 191-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: 

60. Պատահարների մասին հաղորդումները ստուգելու ընթացքում հանցագործու-

թյան կամ վարչական իրավախախտման հատկանիշներ հայտնաբերելիս` ստուգում 

իրականացնող ոստիկանության ծառայողը պարտավոր է ոստիկանության իրավասու 

ստորաբաժանման պետին (իրավասու այլ պաշտոնատար անձին) կամ տարածքային 

ստորաբաժանման պետին (պատասխանատուին) անհապաղ ներկայացնել 

զեկուցագիր՝ սույն կարգով նախատեսված որոշում ընդունելու նպատակով: 

61. Վարչական իրավախախտումների մասին հաղորդումների ստուգման 

ընթացքում հանցագործության հատկանիշներ հայտնաբերելիս` ստուգում 

իրականացնող ոստիկանության ծառայողը պարտավոր է ոստիկանության իրավասու 

ստորաբաժանման պետին (իրավասու այլ պաշտոնատար անձին) կամ տարածքային 

ստորաբաժանման պետին (պատասխանատուին) անհապաղ ներկայացնել 

զեկուցագիր: Այս դեպքում Քրեական դատավարության օրենսգրքի 192-րդ հոդվածով 

նախատեսված որոշումներից մեկն ընդունելուց հետո ընդունված որոշման մասին 

նշում է կատարվում գրանցամատյանում: 

62. Հանցագործության մասին հաղորդումների ստուգումն իրականացվում է 

Քրեական դատավարության օրենսգրքի 191-րդ հոդվածի պահանջների պահպանմամբ, 

որի արդյունքում ընդունվում է Քրեական դատավարության օրենսգրքի 192-րդ 

հոդվածով նախատեսված որոշումներից մեկը: 

63. Վարչական իրավախախտումների մասին հաղորդումները ստուգվում և 

որոշումներն ընդունվում են Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

օրենսգրքով սահմանված կարգով: 

64. Վարչական իրավախախտման մասին հաղորդումների ստուգման 

արդյունքում, ստուգում իրականացնող ոստիկանության ծառայողի զեկուցագրի հիման 

վրա, ոստիկանության իրավասու ստորաբաժանման պետը (իրավասու այլ պաշտո-

նատար անձը) կամ տարածքային ստորաբաժանման պետը (պատասխանատուն) 

կայացնում է հետևյալ որոշումներից մեկը` 

1) վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի վարույթ հարուցելու. 

2) վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի վարույթ հարուցելը մերժելու. 

3) հաղորդումը (նյութերը) վարչական իրավախախտման վերաբերյալ 

արձանագրություն կազմելու (գործը քննելու) լիազորություն ունեցող պետական 

մարմին կամ ըստ տարածքային ենթակայության ոստիկանության տարածքային այլ 

ստորաբաժանում ուղարկելու մասին: 

65. Սույն կարգի 64-րդ կետով նախատեսված որոշումների ձևերը հաստատում է 

ոստիկանության պետը: 

66. Պատահարի մասին հաղորդումներն ստուգվում և սույն կարգի 68-րդ կետով 

նախատեսված որոշումներն ընդունվում են պատահարի վերաբերյալ հաղորդումը 

գրանցվելուց հետո 5-օրյա ժամկետում: 

67. Սույն կարգի 68-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված որոշումը 

կայացվելու դեպքում Քրեական դատավարության օրենսգրքի 191-րդ հոդվածի 1-ին 

մասով սահմանված ժամկետը հաշվվում է որոշման կայացման օրվանից: 

68. Պատահարի վերաբերյալ հաղորդման ստուգման արդյունքներով ոստիկանու-

թյան իրավասու ստորաբաժանման պետը (իրավասու այլ պաշտոնատար անձը) կամ 

տարածքային ստորաբաժանման պետը (պատասխանատուն), ոստիկանության 

ծառայողի զեկուցագրի վրա մակագրություն կատարելու ձևով, ընդունում է հետևյալ 

որոշումներից մեկը՝ 



1) ստուգում իրականացրած ոստիկանության ծառայողի զեկուցագրի հիման վրա 

նյութերը թողնել անհետևանք, եթե ստուգմամբ հնարավոր է փաստել հանցագործու-

թյան կամ վարչական իրավախախտման հատկանիշների բացակայությունը. 

2) ստուգում իրականացրած ոստիկանության ծառայողի զեկուցագրի հիման վրա 

նյութերի հետագա ընթացքը լուծել Քրեական դատավարության օրենսգրքով 

սահմանված կարգով: Այս դեպքում Քրեական դատավարության օրենսգրքի 192-րդ 

հոդվածով նախատեսված որոշումներից մեկն ընդունելուց հետո ընդունված որոշման 

մասին նշում է կատարվում գրանցամատյանում. 

3) ստուգում իրականացրած ոստիկանության ծառայողի զեկուցագրի հիման վրա 

նյութերի հետագա ընթացքը լուծել Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

օրենսգրքով սահմանված կարգով: Այս դեպքում գրանցամատյանում նշվում է սույն 

կարգի 64-րդ կետով նախատեսված որոշումներից մեկը. 

4) ստուգում իրականացրած ոստիկանության ծառայողի զեկուցագրի հիման վրա 

հաղորդումը (նյութերը) ուղարկել այն պետական մարմին, որն օրենքով լիազորված է 

պատահարի քննության արդյունքներով կայացնել որոշում կամ իրավասու 

ստորաբաժանում կամ ըստ տարածքային ենթակայության՝ ոստիկանության 

տարածքային այլ ստորաբաժանում: 

69. Ստուգման արդյունքներով ընդունված որոշման պատճենը 24 ժամվա 

ընթացքում հանձնվում է ոստիկանության իրավասու ստորաբաժանման լիազորված 

ծառայողին կամ հերթափոխի ավագին` գրանցամատյանում նշում կատարելու 

համար: 

70. Ոստիկանությունում գրանցված հանցագործության մասին հաղորդումների 

ստուգումը նախաքննության մարմնի կողմից իրականացվելու դեպքում ստուգման 

արդյունքում ընդունված որոշման մասին տեղեկությունները գրանցամատյանում 

գրառում է ոստիկանության լիազորված ծառայողը: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ           Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ձև N 1 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N_________ 

 

Բանավոր հաղորդում ընդունելու մասին 

  

«___» _______________20   թ. քաղաք (համայնք)_________________________________ 

 

Ժամը` ____ ____ րոպե 

 

Ես` _______________________________________________________________________ 
(ԱՀ ոստիկանության կենտրոնական ապարատի ստորաբաժանման կամ տարածքային ստորաբաժանման անվանումը, 

___________________________________________________________________________ 
(ծառայողի պաշտոնը, կոչումը, անունը, ազգանունը) 

ընդունեցի հաղորդում քաղաքացի`___________________________________________ 
                                                                                                 (անունը, ազգանունը, հայրանունը, ծննդյան թիվը) 

___________________________________________________________________________ 
(բնակության վայրի (հաշվառման) հասցեն, հեռախոսահամարը) 

___________________________________________________________________________ 
(էլեկտրոնային փոստի հասցեն (առկայության դեպքում) 

___________________________________________________________________________ 
(ծառայողական հասցեն, պաշտոնը) 

___________________________________________________________________________ 
(անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել) 

  

հաղորդում տվողի առնչությունն իրավախախտմանը կամ պատահարին և իրազե-

կության աղբյուրը ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Քաղաքացի_______________________________________________________________-ը 

նախազգուշացվել է սուտ մատնության համար Քրեական օրենսգրքի 357-րդ հոդ-

վածով նախատեսված քրեական պատասխանատվության մասին (զգուշացվում է, 

եթե ընդունվել է հանցագործության մասին հաղորդում) 

____________________________________________________________________________ 
(ստորագրությունը) 

 

Իրավախախտման կամ պատահարի նկարագրությունը ________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(օրը, ամիսը, տարեթիվը, ժամը, վայրը) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  

 

Հաղորդումն ընդունեց _______________________________________________________ 

                                                                  (ծառայողի ստորագրությունը) 

  

«____» ________________________ 20   թ. 

 

 



Ձև N 2 

  

Գ Ր Ա Ն Ց Ա Մ Ա Տ Յ Ա Ն N_______ 

 

հանցագործությունների, վարչական իրավախախտումների և պատահարների  

մասին հաղորդումների 

__________________________________________________________________________ 

(Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կենտրոնական ապարատի 

ստորաբաժանման կամ տարածքային ստորաբաժանման անվանումը) 

 

Սկսված` ____ ____________20   թ. 

Ավարտված` ____ _____________20   թ. 

  
NN 

ը/կ 

Հանցագործու-

թյան, վար-

չական իրավա-

խախտման, 

պատահարի 

վերաբերյալ 

հաղորդումները 

գրանցելու օրը, 

ամիսը, 

տարեթիվը, 

ժամը, րոպեն 

Հաղորդում 

ներկայացնող 

անձի տվյալները 

(անունը, ազգա-

նունը, հայրա-

նունը, իրավաբա-

նական անձի 

անվանումը, 

հասցեն, հեռա-

խոսահամարը) 

Հանցագործու-

թյան, վարչական 

իրավախախտման 

կամ պատահարի 

հակիրճ նկարա-

գրությունը (ժա-

մանակը, վայրը, 

հանգամանքները), 

հաղորդմանը կից 

ներկայացվող 

առարկաներ, 

փաստաթղթեր, 

նյութական այլ 

կրիչներ 

Կտրոն-

ծանու-

ցագրի 

համարը 

Ձեռնարկված 

միջոցառումները 

(ղեկավար 

պաշտոնատար 

անձանցից ում է 

զեկուցվել, օպե-

րատիվ խմբի 

կազմը, օպե-

րատիվ խմբի 

ղեկավարի 

տվյալները, 

իրավախախտ-

ման կամ 

պատահարի 

վայր մեկնելու 

ժամանակը) 

Ում կողմից և երբ է 

հանձնարարվել 

հաղորդման ստուգումը, 

հաղորդումը ստուգելու 

համար ստացող 

ոստիկանության 

տարածքային մարմնի 

անվանումը, ոստիկա-

նության ծառայողի 

տվյալները, ստորագրու-

թյունը,  հաղորդումը 

(նյութերը) ստուգելու 

համար ստանալու օրը, 

ամիսը, տարեթիվը, 

ժամը, րոպեն 

1 2 3 4 5 6 7 

  
Ստուգելու արդյունքում ընդունված որոշումը, 

այն ընդունելու օրը, ամիսը, տարեթիվը 

Այն մարմինը, 

ուր հաղոր-

դումը 

(նյութերը) ու-

ղարկվել է 

ըստ ենթա-

կայության, 

ուղարկելու 

օրը, ամիսը, 

տարեթիվը, 

ելքի համարը 

Գրանցամատ-

յանում առաջինը 

գրանցված  

հաղորդմանը 

նոր հաղորդման 

կցումը 

(առաջինը 

գրանցված  

հաղորդման  

գրանցման  

համարը, 

տարեթիվը, 

զեկուցագրի 

համարը) 

Նշում-

ներ 

Քրեական գործ 

հարուցելու 

մասին (հարուց-

ված քրեական 

գործի համարը, 

օրը, ամիսը, 

տարեթիվը), 

 

 քրեական գործ 

հարուցելը մերժե-

լու մասին, 

 

հաղորդումն ըստ 

ենթակայության 

հանձնելու մասին 

Վարչական իրավախախտ-

ման վերաբերյալ գործի 

վարույթ հարուցելու, 

 

 վարչական իրավախախտ-

ման վերաբերյալ գործի 

վարույթ հարուցելը մերժելու, 

 

հաղորդումը (նյութերը) վար-

չական իրավախախտման 

վերաբերյալ արձանա-

գրություն կազմելու (գործը 

քննելու) լիազորություն 

ունեցող պետական մարմին 

կամ ըստ տարածքային 

ենթակայության ոստիկա-

նության տարածքային այլ 

մարմին ուղարկելու մասին 

Զեկուցագրի հիման 

վրա նյութերը թողնել 

անհետևանք (զեկու-

ցագրի համարը, օրը, 

ամիսը, տարեթիվը), 

 

Հաղորդումը 

(նյութերը) ուղարկել 

այն պետական մար-

մին, որն օրենքով 

լիազորված է պա-

տահարի քննության 

արդյունքներով 

կայացնել որոշում, 

կամ ըստ տարած-

քային ենթակայու-

թյան՝ ոստիկանու-

թյան տարածքային 

այլ մարմին 

8 9 10 11 12 13 

  
 
 
 
 
 



Ձև N 3 

ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻ ԴՐՈՇՄԱԿՆԻՔ 

  

             ______________________________________________ 

Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կենտրոնական 

ապարատի ստորաբաժանման կամ տարածքային 

ստորաբաժանման անվանումը 

 

Հանցագործությունների, վարչական իրավախախտումների և 

պատահարների գրանցամատյանում 

 

N____________ «_____» ________________20    թ. 

 

    Գրանցեց՝ 

__________________________________________ 
(պաշտոնը, կոչումը) 

__________________________________________ 
(անունը, ազգանունը) 

__________________________________________ 
(ստորագրությունը) 

 

 

Ձև N 4 

   

ԿՏՐՈՆ-ԾԱՆՈՒՑԱԳՐԻ ՀԻՄՔ 

N________________ 

 

ԿՏՐՈՆ-ԾԱՆՈՒՑԱԳԻՐ 

N_________________ 

 

Հաղորդումն ընդունված է 

    __________________________________ 
(հաղորդում ներկայացնողի անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

    __________________________________ 
(իրավաբանական անձի անվանումը, հասցեն, 

     __________________________________ 
հեռախոսահամարը) 

__________________________________ 

Հաղորդման հակիրճ բովանդակությունը 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Հաղորդումն ընդունեց _____________ 

__________________________________ 
                     (պաշտոնը, ազգանունը, ստորագրությունը) 

__________________________________ 

Կտրոն-ծանուցագիրը ստացա 

__________________________________ 
                          (ստորագրությունը) 

_____ _______________________20   թ. 

_______ժամ ______ րոպե 

  _______________________________________ 
(ԱՀ ոստիկանության կենտրոնական ապարատի ստորաբաժանման 

 կամ տարածքային մարմնի անվանումը) 

    ______________________________________ 
(հասցեն, հերթապահ մասի հեռախոսահամարը) 

Հաղորդումն ընդունված է 

________________________________________ 
(հաղորդում ներկայացնողի անունը, ազգանունը, հայրանունը) 

________________________________________ 
                     (իրավաբանական անձի անվանումը, հասցեն,  

________________________________________ 
                                  հեռախոսահամարը) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Հաղորդումն ընդունեց 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
                       (պաշտոնը, ազգանունը, ստորագրությունը) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
                          (ծառայողական հեռախոսահամարը) 

_____ _______________________20   թ. 

 

_______ժամ ______ րոպե 

(դիմերես) 

  

 

 



Հանցագործությունների մասին հաղորդումները քննարկվում և լուծվում են անհապաղ, իսկ 

գործ հարուցելու առիթի օրինականությունը և հիմքերի բավարար լինելն ստուգելու 

անհրաժեշտության դեպքում` դրանց ստացման պահից 10 օրվա ընթացքում (Քրեական 

դատավարության օրենսգրքի 191-րդ հոդված): 

Հանցագործությունների մասին հաղորդումներում նշված փաստական հանգամանքների 

 ստուգման արդյունքներով ընդունվում է հետևյալ որոշումներից մեկը` 

1) քրեական գործ հարուցելու մասին. 

2) քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին. 

3) հաղորդումն ըստ ենթակայության հանձնելու մասին (Քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 192-րդ հոդված): 

Քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին ոստիկանության որոշումը որոշման պատճենը 

ստանալու պահից 7 օրվա ընթացքում կարող է բողոքարկվել վերադաս դատախազին 

(Քրեական դատավարության օրենսգրքի 196-րդ հոդված): 

Քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին ոստիկանության որոշումը և քրեական գործ 

հարուցելուց ոստիկանության հրաժարվելը կարող է բողոքարկվել ոստիկանության գտնվելու 

վայրի դատարան, եթե բողոքը չի  բավարարվել դատախազի կողմից: 

Բողոքը ներկայացվում է դատախազի կողմից բողոքը մերժելու մասին տեղեկություն 

ստանալու կամ, եթե դրա վերաբերյալ պատասխան չի ստացվել, բողոք ներկայացնելուց հետո 

1 ամսվա ժամկետը լրանալու օրվանից` 1 ամսվա ընթացքում (Քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 301-րդ հոդված): 

Ներգերատեսչական հսկողություն իրականացնող վերադաս ստորաբաժանման տվյալները 

 

 

(հեռախոսահամարը) 

 

Զանգահարել, եթե կարծում եք, որ Ձեր իրավունքները խախտվել են: 

(դարձերես) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

  15 նոյեմբերի 2019թ.                                                                                  N 952-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով Հողային օրենսգրքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և 

ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 6-րդ և 92-րդ 

կետերով՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ  է.     

1. Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Ծար գյուղական 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող, պետական սեփականություն 

հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության 9,3623 

հեկտար արոտավայրը, համաձայն հավելվածի, փոխադրել էներգետիկայի, 

տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների նպատակային 

նշանակության` էներգետիկայի օբյեկտների հողերի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

   

 

  

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ                                                           Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

  18 նոյեմբերի 2019թ.                                                                                  N 962-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 6-Ի N 743-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը   ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2015 

թվականի նոյեմբերի 6-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

պետական մարմինների ծառայողական ավտոմեքենաների սահմանաքանակը 

հաստատելու մասին» N 743-Ն որոշման՝ 

1) 3-րդ կետում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր 

դատախազին,» բառերից հետո լրացնել «Արցախի Հանրապետության 

քննչական կոմիտեի նախագահին,» բառերով. 

2) հավելվածի աղյուսակը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 32.1-

ին կետով. 

« 

32.1 Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտե 4 

». 

3) հավելվածի աղյուսակի «ԸՆԴԱՄԵՆԸ» տողում «315» թիվը փոխարինել 

«319» թվով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

  18 նոյեմբերի 2019թ.                                                                                  N 964-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂԻ  

ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆԸ ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՐԱՏՆԵՐԻ  

ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆԸ 

ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՐԱՏՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ  ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ  

 ՁԵՎԸ  ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

Համաձայն «Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» 

օրենքի 17-րդ հոդվածի 6-րդ մասի՝ Արցախի  Հանրապետության կառավա-

րությունը   ո ր ո շ ու մ  է.  

1. Սահմանել՝ 

1) Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի  ծառայողի 

պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական արատների և 

հիվանդությունների ցանկը` համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) Արցախի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ծառայողի 

պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող ֆիզիկական արատների և 

հիվանդությունների առկայության կամ բացակայության մասին տեղեկանքի 

ձևը՝ համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանիցֈ  

 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 1  

Արցախի Հանրապետության կառավարության  
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Ց Ա Ն Կ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂԻ    

ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆԸ ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ  

ԱՐԱՏՆԵՐԻ  ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

 

I. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՐԱՏՆԵՐ 

  

1. Գլխի, դեմքի, ողնաշարի և խողովակավոր ոսկրերի, կրծքավանդակի 

մկանակմախքային ձևախեղումներ՝ բացառությամբ աննշան ձևախեղումների՝ առանց 

ֆունկցիոնալ խանգարումների 

2. Վերին կամ ստորին զույգ վերջույթների բացակայություն 

3. Ստամոքս-աղիքային տրակտի, միզուղիների, շնչուղիների արհեստական 

բացվածքի առկայություն 

  

II. ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Կուրություն 

2. Խառը երկկողմանի կոնդուկտիվ և սենսոնևրալ ծանրալսություն` երրորդ, 

լսողական սարքի անարդյունավետության դեպքում, և ավելի բարձր աստիճանի 

ծանրալսությամբ 

3. Արտահայտչական և ընկալման խոսքի արտահայտված խանգարումներ, 

համրություն 

4. Բոլոր տեսակի փսիխոտիկ և ոչ փսիխոտիկ բնույթի հոգեկան խանգարումներ 

5. Մտավոր հետամնացություն, թուլամտություն 

6. Թմրամոլություն, թունամոլություն 

7. Ալկոհոլամոլություն 

8. Նյարդային համակարգի հիվանդություններ` պրոգրեսիվող օրգանական և 

(կամ) դեգեներատիվ փոփոխություններով 

9. Միոպաթիա և միասթենիա` չափավոր և ծանր աստիճանի 

10. Գլխուղեղի անոթների հիվանդություններ, այդ թվում՝ դիսցիրկուլյատոր 

էնցեֆալոպաթիա՝ բացառությամբ առաջին աստիճանի՝ առանց ֆունկցիոնալ 

խանգարումների և ինսուլտ` կայուն մնացորդային երևույթներով 

11. Էպիլեպսիա (ընկնավորություն) 

12. Վեստիբուլյար ապարատի հիվանդություններ` վեստիբուլոպատիաներ՝ 

հավասարակշռության խանգարումով կամ Մենյերի հիվանդություն՝ հաճախակի 

նոպաներով 

13. Պալարախտ՝ ակտիվ շրջանում 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 
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 Ձև 

_________________________________________________________________________  
                                                        (առողջության առաջնային պահպանման բուժհաստատության անվանումը)  

   

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք  
  

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԾԱՌԱՅՈՂԻ   

ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆԸ ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՐԱՏՆԵՐԻ ԵՎ 

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
  

1. Տրվում է քաղաքացի__________________________________________________________      

                                                    (անունը, ազգանունը, հայրանունը, ծննդյան ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 2. Հաշվառման վայրը___________________________________________________________ 

 

3. Բնակության վայրը___________________________________________________________ 

  

4. Կատարված հետազոտությունները (թվարկել) և դրանց արդյունքները _____________  

  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

5. Տվյալ պաշտոնում նշանակմանը խոչընդոտող  ֆիզիկական արատի կամ հիվանդու-

թյան առկայության կամ բացակայության վերաբերյալ բժշկական եզրակացությունը  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Բժշկական կազմակերպության տնօրեն`  

 

  ________________________  
                       (ստորագրությունը)  

__________________________  
          (անունը, ազգանունը, հայրանունը)  

  

_____ _______________ 20       թ.  

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏ-ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ                     Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

«15» նոյեմբերի 2019 թվականի                                                               N 59-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱԿՑՎԱԾ 

ՀԵՌԱԽՈՍԱԿԱՊԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ 

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԵՐՈՒՄ ՍԿԶԲՆԱՎՈՐՎԱԾ ԶԱՆԳԵՐԻ «ՂԱՐԱԲԱՂ 

ՏԵԼԵԿՈՄ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ  ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ 

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԵՐՈՒՄ ՎԵՐՋՆԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՄԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրենքի 1-ին 

հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ և 5-րդ կետերը, 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի 

«է» ենթակետը, 37-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 6-րդ կետը, 7-րդ մասը և հաշվի 

առնելով Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կար-

գավորող հանձնաժողովի, Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայու-

թյունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնա-

ժողովի և «ՎԵՈՆ Արմենիա», «ՄՏՍ Հայաստան», «Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ 

բաժնետիրական ու «Յուքոմ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերությունների միջև 2019 թվականի սեպտեմբերի 6-ին ստորագրված՝ 

փոխկապակցման վճարների և ռոումինգի ծառայությունների սակագների 

վերաբերյալ փոխըմբռնման հուշագիրը` Արցախի Հանրապետության 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության շարժական և ամրակցված 

հեռախոսակապի օպերատորների հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցու-

թյան ցանցերում սկզբնավորված զանգերի «Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ 

բաժնետիրական ընկերության հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության 

ցանցերում վերջնավորման փոխկապակցման ծառայությունների առավելա-

գույն վճարների կիրառման ժամանակացույցը` համաձայն հավելվածիֈ 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի հունվարի 1-ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                      Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ 

 

    

2019 թվականի նոյեմբերի 15, 

ք. Ստեփանակերտ 



Հավելված 

Հաստատված է Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները  

և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 

2019 թվականի նոյեմբերի 15-ի N 59-Ն որոշմամբ 

 

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց 

Հայաստանի Հանրապետության շարժական և ամրակցված հեռախոսակապի օպերատորների հանրային էլեկտրոնային  

հաղորդակցության ցանցերում սկզբնավորված զանգերի «Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական ընկերության 

հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերում վերջնավորման փոխկապակցման ծառայությունների 

առավելագույն վճարների կիրառման 

Փոխկապակցման ծառայության տեսակը 

Փոխկապակցման ծառայության առավելագույն վճարների չափը (առանց ավելացված արժեքի հարկի) 

01.01.2020 

թվականից մինչև 

01.01.2021 

թվականը 

01.01.2021 

թվականից 

մինչև 01.01.2022 

թվականը 

01.01.2022 

թվականից 

մինչև 01.01.2023 

թվականը 

01.01.2023 

թվականից 

մինչև 01.01.2024 

թվականը 

01.01.2024 

թվականից 

մինչև 01.01.2025 

թվականը 

01.01.2025 

թվականից  

հետո 

Հայաստանի Հանրապետության 

շարժական հեռախոսակապի 

օպերատորի շարժական կապի ցանցում 

սկզբնավորված զանգի վերջնավորում 

«Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ բաժնե-

տիրական ընկերության շարժական 

կապի ցանցում  (դրամ/րոպե) 

10 9 8 7 6 5 

Հայաստանի Հանրապետության 

շարժական հեռախոսակապի 

օպերատորի շարժական կապի ցանցում 

սկզբնավորված զանգի վերջնավորում 

«Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ բաժնե-

տիրական ընկերության ամրակցված 

կապի ցանցում (դրամ/րոպե) 

 

10 

 

9 8 7 6 5 



Հայաստանի Հանրապետության 

ամրակցված հեռախոսակապի 

օպերատորի ամրակցված կապի 

ցանցում սկզբնավորված զանգի 

վերջնավորում «Ղարաբաղ Տելեկոմ» 

փակ բաժնետիրական ընկերության 

շարժական կապի ցանցում 

 (դրամ/րոպե) 

 

9 

 

9 8 7 

 

6 

 

 

5 

 

Հայաստանի Հանրապետության 

ամրակցված հեռախոսակապի 

օպերատորի ամրակցված կապի 

ցանցում սկզբնավորված զանգի 

վերջնավորում «Ղարաբաղ Տելեկոմ» 

փակ բաժնետիրական ընկերության 

ամրակցված կապի ցանցում 

(դրամ/րոպե) 

2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

«15» նոյեմբերի 2019 թվականի                                                               N 61-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ՋԵՆԵՐԱԼ ԷՆԵՐՋԻ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ «ՉԱՐՀԷԿ» ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ 

ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» 

կետը, 17-19-րդ, 29-րդ հոդվածները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի 

բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011 

թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 

53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «ՋԵՆԵՐԱԼ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերության 2019 թվականի նոյեմբերի 8-ի հայտը՝ 

Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. «ՋԵՆԵՐԱԼ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերությանը տրամադրել Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի 

Ծար համայնքի տարածքում՝ Թարթառ գետի ձախ վտակ  Չարգետի  ավազա-

նում՝  1990  մետրից  1642  մետր   գետահատվածքներում (բնական ջրահոսք)` 

«ՉԱՐՀԷԿ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում, էլեկտրական էներգիայի (հզորու-

թյան) արտադրության լիցենզիա՝ մինչև 2036 թվականի մարտի 31-ը 

գործողության ժամկետով, որից կառուցման ժամանակահատվածը՝ մինչև 

2021 թվականի մարտի 31-ը: 

2. Հաստատել «ՋԵՆԵՐԱԼ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխանա-

տվությամբ ընկերության «ՉԱՐՀԷԿ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրա-

կան էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիայի պայմանները՝ 

համաձայն  հավելվածի:   

3.  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի նոյեմբերի 16-ից: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                      Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ 

    

2019 թվականի նոյեմբերի 15, 

ք. Ստեփանակերտ 



Հավելված 

                Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական հանձնաժողովի 

2019 թվականի նոյեմբերի 15-ի N 61-Ա որոշման   

 

«ՋԵՆԵՐԱԼ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 

«ՉԱՐՀԷԿ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) 

արտադրության լիցենզիայի 

Պայմանները 

(Լիցենզիա ԼԷ N 0007` տրված Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2019 թվականի նոյեմբերի 15-ի N 61-Ա որոշմամբ) 

 

1. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

1. Սույն լիցենզիայում օգտագործված  հասկացություններն են. 

1) Հանձնաժողով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով. 

2) Լիցենզավորված անձ՝ «ՋԵՆԵՐԱԼ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխանա-

տվությամբ  ընկերություն. 

3) Լիցենզիա՝ Հանձնաժողովի կողմից Լիցենզավորված անձին տրված սույն 

փաստաթուղթը, որը հավաստում է փոքր հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու և էլեկ-

տրական էներգիայի (հզորության) արտադրության գործունեություն իրականացնելու 

վերջինիս իրավունքն ու պարտականությունը. 

4) Շուկայի կանոններ՝ Հանձնաժողովի կողմից հաստատված հիմնարար 

փաստաթուղթ, որով կանոնակարգվում են էլեկտրաէներգետիկական համակարգում 

գործունեություն իրականացնող լիցենզավորված անձանց փոխհարաբերությունները, 

համակարգի հուսալիության և անվտանգության հետ առնչվող հիմնական կանոններն 

ու ցուցանիշները, ինչպես նաև դրանց և շուկայի բնականոն աշխատանքի 

ապահովման համար անհրաժեշտ մեխանիզմները. 

5) Ֆորս-մաժոր` արտակարգ և անկանխելի դեպքեր և հանգամանքներ, որոնք 

ստեղծվել են Լիցենզավորված անձի կամքից անկախ, ներառյալ (սակայն չսահմանա-

փակվելով դրանցով) բնական աղետները, բնության ուժերի արտասովոր ուժեղ 

դրսևորումները, ինչպես, օրինակ, ջրհեղեղները, երկրաշարժերը, փոթորիկները, 

պտտահողմերը, նաև սաբոտաժային գործողություններ, ահաբեկչություններ, պատե-

րազմներ, ապստամբություններ, հասարակական անկարգություններ, գործադուլներ, 

որոնք խոչընդոտում են Լիցենզավորված անձի գործունեությանը կամ հանգեցնում նրա 

ստանձնած ցանկացած պարտավորության կատարման ձգձգման կամ դադարեցման՝ 

հակառակ նրա կողմից գործադրված ջանքերի՝ խուսափելու, թուլացնելու կամ 

վերացնելու այդ ուժերի ազդեցությունը: 

 

2. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 

 

2. Լիցենզիան ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի նոյեմբերի 16-ից: 

3. Լիցենզիան գործում է մինչև 2036 թվականի մարտի 31-ը, որից` 

1) 2019 թվականի նոյեմբերի 16-ից մինչև 2021 թվականի մարտի 31-ը կառուցման 

ժամանակահատվածն է.  

2) մինչև 2036 թվականի մարտի 31-ը էլեկտրական էներգիայի (հզորության) 

արտադրության գործունեության իրականացման ժամանակահատվածն է: 



4. Լիցենզիայի 3-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով նախատեսված ժամանակա-

հատվածը (ժամկետը) երկարաձգելու անհրաժեշտության դեպքում Լիցենզավորված 

անձը Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում հայտ է 

ներկայացնում Հանձնաժողով: 

 

3. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ 

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ 

 

5. Լիցենզավորված գործունեության աշխարհագրական տարածքը Արցախի 

Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Ծար համայնքն է: 

 

4. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ԿԱԶՄՈՂ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

6. Լիցենզավորված անձին իրավունք է տրվում և պարտավորեցվում է 

Լիցենզիայով սահմանված ժամկետում կառուցել 1925 կիլովատտ հաշվարկային 

հզորությամբ «ՉԱՐՀԷԿ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանը, արտադրել էլեկտրական 

էներգիա (հզորություն) ու այն վաճառել Շուկայի կանոններով: 

 

5. ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ 

 

7.  Փոքր հիդրոէլեկտրակայանի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներն են՝ 

1) ջրառի և ջրահեռացման նիշերն են՝ 1990 մետրից 1642 մետր. 

2) հաշվարկային ելք` 0,8 խորանարդ մետր վայրկյանում. 

3) հաշվարկային ճնշում` 301,4 մետր. 

4) փոքր հիդրոէլեկտրակայանի հաշվարկային հզորություն`1925  կիլովատտ: 

8. Լիցենզիայի գործողության ընթացքում «ՉԱՐՀԷԿ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի 

տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների փոփոխության դեպքում Լիցենզավորված անձը 

դիմում է Հանձնաժողով` ներկայացնելով համապատասխան հիմնավորող փաստա-

թղթեր: 

9. «ՉԱՐՀԷԿ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ավարտից հետո 

էլեկտրական էներգիայի արտադրության գործունեությունն իրականացվելու է հետևյալ 

սարքավորումներով` 

1) գեներատոր - մեկ հատ. 

2) հիդրոտուրբին - մեկ հատ: 

 

6. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

10. Լիցենզավորված անձի գործունեությունը պետք է համապատասխանի 

«Էներգետիկայի մասին»  օրենքի, այլ օրենքների, Լիցենզիայի, Հանձնաժողովի կողմից 

ընդունված և այլ իրավական ակտերի պահանջներին: 

11. Առանց Հանձնաժողովի հետ համաձայնեցնելու Լիցենզավորված անձն 

իրավունք չունի Լիցենզիայով սահմանված որևէ իրավունք և պարտականություն 

պայմանագրային կամ այլ հիմունքներով ամբողջովին կամ մասնակի օտարելու, 

զիջելու կամ այլ կերպ փոխանցելու մեկ այլ անձի: 

12. Լիցենզիան չի կարող այլ անձանց օգտագործման տրվել, օտարվել կամ 

գրավադրվել, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: 

13. Լիցենզիայի գործողությունը չի տարածվում Լիցենզավորված անձի հետ 

համատեղ, այդ թվում` համատեղ գործունեության պայմանագրով գործունեություն 



իրականացնող այլ անձանց, ինչպես նաև Լիցենզավորված անձի մասնակցությամբ 

հիմնադրված կամ գործող իրավաբանական անձանց վրա:  

14. Լիցենզավորված անձը լիցենզիա ունեցող մեկ այլ անձի 25 տոկոս և ավելի 

մաս կազմող բաժնետեր, փայատեր դառնալու կամ լիցենզիա ունեցող մեկ այլ անձի 

հետ միավորվելու գործարքի իրականացման օրվանից 15 աշխատանքային օր առաջ 

այդ մասին պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Հանձնաժողովին: 

15. Լիցենզավորված անձի կանոնադրական կապիտալում 25 տոկոս և ավելի 

մասնակցություն ունեցող բաժնետերը կամ փայատերը նույն կամ մեկ այլ լիցենզավոր-

ված անձի 25 տոկոս և ավելի բաժնետոմս, բաժնեմաս ձեռք բերելու կամ փայամաս-

նակցություն ունենալու, ինչպես նաև 25 տոկոս և ավելի բաժնետոմսեր վաճառելու 

գործարքի իրականացման օրվանից 15 աշխատանքային օր առաջ այդ մասին 

պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Հանձնաժողովին: 

16. Լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ 

հիմնական գույքը վաճառելու կամ գույքի նկատմամբ իրավունքը որևէ այլ կերպ 

փոխանցելու օրվանից 15 աշխատանքային օր առաջ Լիցենզավորված անձն այդ մասին 

պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Հանձնաժողովին:  

17. Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող տնտեսական այլ 

գործունեությունը չպետք է վտանգի Լիցենզիայի պայմանների պատշաճ կատարումը:  

18. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է իրականացնել իր տնօրինության տակ 

գտնվող սարքավորումների շահագործումը, տեխնիկական սպասարկումը և 

նորոգումը` ապահովելով քաղաքացիների, սպասարկող անձնակազմի կյանքի և 

առողջության անվտանգությունը:  

19. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված գործունե-

ության ընթացքում օգտագործվող սարքավորումների համապատասխանությունը 

Արցախի Հանրապետությունում գործող տեխնիկական կանոնակարգերին և 

Լիցենզիայում նախատեսված պայմաններին: 

20. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված 

գործունեության մեջ ներգրավված շենքերի, շինությունների, ինժեներական 

կառույցների, էներգատեղակայանքների և գծերի մատչելիությունը Հանձնաժողովի և 

օրենքով սահմանված այլ մարմինների ներկայացուցիչների համար: 

21. Բացառությամբ հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ իրավասու 

մարմինների կողմից իրականացված ստուգումների եզրակացությունների (ակտերի),  

Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել իրավասու 

մարմինների ստուգման եզրակացությունները (ակտերը)` եզրակացությունների 

(ակտերի) ստացման պահից 23 աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

22. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից առաջադրված 

ծրագրով և ժամկետներում իրականացնել տեխնիկական աուդիտ` Հանձնաժողովի 

հետ համաձայնեցված անկախ փորձագետների ներգրավմամբ: Աուդիտի հետ կապված 

ծախսերը կատարվում են Լիցենզավորված անձի կողմից: 

23. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված 

կարգերին և ձևերին համապատասխան լիցենզավորված գործունեության մասին 

տեղեկատվություն և հաշվետվություններ ներկայացնել Հանձնաժողով: 

24. Լիցենզավորված անձը պատասխանատվություն է կրում Հանձնաժողով 

ներկայացրած լիցենզավորված գործունեության մասին հաշվետվությունների և այլ 

տեղեկատվության հավաստիության համար: 

25. Լիցենզավորված գործունեության հաշվապահական հաշվառումը պետք է 

առանձնացված լինի Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող այլ 

գործունեության հաշվապահական հաշվառումից: 

26. Լիցենզավորված անձի կողմից Հանձնաժողով ներկայացված տեղեկատվու-

թյունները հրապարակային են, եթե դրանք Լիցենզավորված անձի կողմից չեն համար-

վում գաղտնի և նշված չեն որպես «ընկերությանը վերաբերող գաղտնապահական 

տեղեկատվություն»: Լիցենզավորված անձն իրավունք ունի ապացուցելու, որ իր 



ներկայացրած տվյալների (ներառյալ` «ընկերությանը վերաբերող գաղտնապահական 

տեղեկատվության») հրապարակումը կարող է վնասել ընկերության մրցակցային 

գործունեության շահերին: Հանձնաժողովն իրավասու է ընդունելու կամ մերժելու նման 

տեղեկատվության չհրապարակման վերաբերյալ Լիցենզավորված անձի խնդրանքը:   

27. Այն դեպքում, երբ Հանձնաժողովն ուսումնասիրում է Լիցենզավորված անձի 

կամ այլ անձանց կողմից ներկայացված որևէ հայտ, հարցադրում կամ դիմում-բողոք, 

մամուլում կամ զանգվածային լրատվության այլ միջոցներով հաղորդագրություն կամ 

տեղեկատվություն, Լիցենզավորված անձը, Հանձնաժողովի պահանջով,  պարտավոր է 

ներկայացնել սպառիչ տեղեկատվություն: 

28. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում 

պատասխանել Հանձնաժողովի գրավոր հարցադրումներին, եթե Հանձնաժողովի 

կողմից այլ ժամկետներ սահմանված չեն: 

29. Լիցենզավորված անձը ոչ ուշ, քան մինչև 2020 թվականի  փետրվարի 15-ը, 

պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել Արցախի Հանրապետության օրենսդրու-

թյան պահանջներին համապատասխան փորձաքննություն անցած «ՉԱՐՀԷԿ» փոքր 

հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման նախագիծը` դրական փորձագիտական եզրակա-

ցություններով:   

30. Լիցենզավորված անձը մինչև Լիցենզիայի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետով 

նախատեսված ժամկետի ավարտը պարտավոր է կատարել կարգաբերման-

գործարկման աշխատանքներ՝ համաձայն Արցախի Հանրապետության օրենսդրության 

և առաքել էլեկտրական էներգիան էլեկտրական էներգիայի (հզորության) բաշխման 

լիցենզիա ունեցող անձին: 

31. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է մինչև Լիցենզիայով սահմանված 

կառուցման ժամանակահատվածի ավարտը Հանձնաժողով ներկայացնել փոքր 

հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ավարտը հավաստող՝ Հանձնաժողովի սահմանած 

կարգով պահանջվող փաստաթղթերը և Շուկայի կանոններով սահմանված կարգով 

էլեկտրական էներգիայի (հզորության) վաճառքի մտադրության դեպքում՝ սակագնի 

սահմանման հայտ: 

32. Լիցենզավորված անձի կողմից առաքվող էլեկտրաէներգիայի (հզորության) 

վաճառքի սակագները սահմանում է Հանձնաժողովը: Սակագների սահմանումն ու 

վերանայումն իրականացվում է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով: 

33. Լիցենզիայի 6-րդ կետում նշված հզորության մասնակի տեղադրման դեպքում 

Լիցենզավորված անձն իրավունք ունի Հանձնաժողով ներկայացնելու այդ մասով փոքր 

հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ավարտը հավաստող՝ Հանձնաժողովի սահմանած 

կարգով պահանջվող փաստաթղթերը և Շուկայի կանոններով սահմանված կարգով 

էլեկտրական էներգիայի (հզորության) վաճառքի մտադրության դեպքում՝ սակագնի 

սահմանման հայտ: 

34. Լիցենզավորված անձի և էներգետիկայի բնագավառում գործունեության 

լիցենզիա ունեցող այլ անձանց միջև կնքված էներգամատակարարման և ծառայու-

թյունների մատուցման պայմանագրերը պետք է համապատասխանեն Հանձնաժողովի 

սահմանած պայմանագրերի օրինակելի ձևերին կամ պարտադիր պայմաններին: Այդ 

պայմանագրերն ուժի մեջ են մտնում Հանձնաժողովում գրանցվելու պահից:  

35. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովին անմիջապես հայտնել 

այն հանգամանքների մասին, որոնք հանգեցրել կամ կարող են հանգեցնել Լիցենզիայի 

պայմանների խախտումների: 

36. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է կատարել Համակարգի օպերատորի 

օպերատիվ հրահանգները՝ ըստ Հանձնաժողովի կողմից հաստատված կարգի և նրանց 

հետ կնքված պայմանագրի դրույթների: 

37.  Լիցենզավորված անձը պարտավոր է աջակցել Համակարգի օպերատորի 

կողմից իրականացվող՝ էլեկտրական ցանցի հուսալիությունն ու անվտանգությունն 

ապահովող, Լիցենզավորված անձի սեփականությունը հանդիսացող պաշտպանիչ 

սարքերի, կարգավորիչների զննումներին, օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով 



ու պայմանագրերով սահմանված կարգով ապահովել այդ սարքերի շահագործումը, 

կատարել դրանց նորոգման, փոխարինման և այլ անհրաժեշտ աշխատանքներ, ինչպես 

նաև աջակցել իր տնօրինության տակ գտնվող այլ Անձանց սեփականությունը 

հանդիսացող պաշտպանիչ սարքերի, կարգավորիչների զննման իրականացմանը: 

7. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ 

 

38. Լիցենզիայի պայմանների պահպանման վերահսկումն իրականացնում է 

Հանձնաժողովը: 

39. Լիցենզիայի պայմանների պահպանման վերահսկումն ապահովելու 

նպատակով Հանձնաժողովը և նրա կողմից լիազորված ներկայացուցիչներն ունեն 

ազատ մուտքի իրավունք Լիցենզավորված անձի տարածք: 

40. Լիցենզավորված անձը վերահսկման իրականացման ընթացքում պետք է 

լիովին համագործակցի և աջակցի Հանձնաժողովին կամ նրա կողմից լիազորված 

ներկայացուցչին: 

41. Հանձնաժողովի կողմից լիազորված ներկայացուցիչները Լիցենզավորված 

անձի տարածքում պահպանում են ներքին կանոնակարգը և Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը: 

8. ՏՈՒԺԱՆՔՆԵՐԸ 

 

42. Լիցենզավորված անձի կողմից «Էներգետիկայի մասին»  օրենքի դրույթները, 

Հանձնաժողովի ընդունած իրավական ակտերը, Լիցենզիայի պայմանները 

չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքերում Հանձնաժողովն իրավասու է 

տալու խախտումները վերացնելու վերաբերյալ հանձնարարականներ և կարող է 

կիրառել տուժանքների հետևյալ տեսակները`  

1)   նախազգուշացում.  

2) «Էներգետիկայի մասին» օրենքով սահմանված տուգանքներ.  

3) Լիցենզիայի գործողության կասեցում.  

4) Լիցենզիայի գործողության դադարեցում:  

43. Լիցենզավորված անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ Լիցենզիայի 

գործողությունը դադարեցնելու դեպքում Հանձնաժողովը և Լիցենզավորված անձը 

ղեկավարվում են «Էներգետիկայի մասին»  օրենքով և Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ: 

44. Լիցենզավորված անձը չի ենթարկվում պատասխանատվության՝ Լիցենզիայի 

42-րդ կետի համաձայն, եթե նրա գործունեության մեջ արձանագրված խախտումները 

Ֆորս-մաժորի հետևանք են:  

9. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

45. Լիցենզիայում փոփոխություններ կարող են կատարվել Լիցենզավորված անձի 

կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ՝ Հանձնաժողովի կողմից սահմանված 

կարգով: 

46. Լիցենզավորված անձի վերակազմակերպման կամ նրա անվանման կամ 

գտնվելու վայրի փոփոխման դեպքում Լիցենզավորված անձը պարտավոր է այդ 

փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած 15 օրվա ժամկետում 

հայտ ներկայացնել Հանձնաժողով` Լիցենզիայի վերաձևակերպման համար: 

Ի վկայություն սույնի, Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները 

և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը սույն 

Լիցենզիան տրամադրել է՝ 



 

«ՋԵՆԵՐԱԼ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ  պատասխանատվությամբ ընկերությանը. 
                                                                                         (ընկերության անվանումը) 

 

ԱՀ,  ք. Ստեփանակերտ, Ս.Դավիթ 6/20                     

                 (գտնվելու վայրը) 

 

Գործունեության վայրը՝ 

Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Ծար համայնքն է: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

«15» նոյեմբերի 2019 թվականի                                                               N 62-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 63-Ա ՈՐՈՇՄԱՄԲ «ՋԻ ԷՆԵՐՋԻ» 

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ 

«ԹԱՐԹԱՌ-2» ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ 

(ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԼԷ N 0010 ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ 

ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ  «ՋԻ ԷՆԵՐՋԻ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ «ԹԱՐԹԱՌ-2» ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ  

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ  

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-

ին մասի 7-րդ կետը,  «Էներգետիկայի մասին»  օրենքի 12-րդ հոդվածի «գ» 

կետը,  17-19-րդ, 29-րդ հոդվածները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Էներգետիկայի 

բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011 

թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 

53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «ՋԻ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխա-

նատվությամբ ընկերության 2019 թվականի նոյեմբերի 12-ի հայտը՝ Արցախի 

Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցու-

թյունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 63-Ա 

որոշմամբ «ՋԻ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերու-

թյանը տրամադրված «Թարթառ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրա-

կան էներգիայի (հզորության) արտադրության ԼԷ N 0010 լիցենզիան:  

2. «Արդշինբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությանն ազատել 2017 

թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 652-10315 գրությամբ տրված AԲԵՆ17/73-12  

բանկային երաշխիքի համաձայն Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի առջև ստանձնած  11 250 000 (տասնմեկ միլիոն երկու հարյուր 

հիսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով երաշխիքային պարտավորությունից: 

3. «ՋԻ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերու-

թյանը տրամադրել Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանում` 

Սարսանգի ջրամբարի ներքևում, Թարթառ գետի 565,0 մետրից 516,0 մետր 



գետահատվածքների միջև (բնական ջրահոսք)` «Թարթառ-2» փոքր հիդրոէ-

լեկտրակայանում, էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության 

լիցենզիա՝ մինչև 2037 թվականի նոյեմբերի 10-ը գործողության ժամկետով, 

որից կառուցման ժամանակահատվածը՝ մինչև 2022 թվականի նոյեմբերի 10-ը: 

4. Հաստատել «ՋԻ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության «Թարթառ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներ-

գիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիայի պայմանները՝ համաձայն  

հավելվածի:   

5.  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի նոյեմբերի 16-ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                      Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ 

 

    

2019 թվականի նոյեմբերի 15, 

ք. Ստեփանակերտ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Հավելված 

                Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական հանձնաժողովի 

2019 թվականի նոյեմբերի 15-ի N 62-Ա որոշման   

 

«ՋԻ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 

«Թարթառ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի  

(հզորության) արտադրության լիցենզիայի 

Պայմանները 

(Լիցենզիա ԼԷ N 0008` տրված Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2019 թվականի նոյեմբերի 15-ի N 62-Ա որոշմամբ) 

 

1. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
1. Սույն լիցենզիայում օգտագործված  հասկացություններն են. 

1) Հանձնաժողով՝  Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով. 

2) Լիցենզավորված անձ՝ «ՋԻ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխանատ-

վությամբ  ընկերություն. 

3) Լիցենզիա՝ Հանձնաժողովի կողմից Լիցենզավորված անձին տրված սույն 

փաստաթուղթը, որը հավաստում է փոքր հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու և 

էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության գործունեություն իրականա-

ցնելու վերջինիս իրավունքն ու պարտականությունը. 

4) Շուկայի կանոններ՝ Հանձնաժողովի կողմից հաստատված հիմնարար 

փաստաթուղթ, որով կանոնակարգվում են էլեկտրաէներգետիկական համակարգում 

գործունեություն իրականացնող լիցենզավորված անձանց փոխհարաբերությունները, 

համակարգի հուսալիության և անվտանգության հետ առնչվող հիմնական կանոններն 

ու ցուցանիշները, ինչպես նաև դրանց և շուկայի բնականոն աշխատանքի 

ապահովման համար անհրաժեշտ մեխանիզմները. 

5) Ֆորս-մաժոր` արտակարգ և անկանխելի դեպքեր և հանգամանքներ, որոնք 

ստեղծվել են Լիցենզավորված անձի կամքից անկախ, ներառյալ (սակայն 

չսահմանափակվելով դրանցով) բնական աղետները, բնության ուժերի արտասովոր 

ուժեղ դրսևորումները, ինչպես, օրինակ, ջրհեղեղները, երկրաշարժերը, փոթորիկները, 

պտտահողմերը, նաև սաբոտաժային գործողություններ, ահաբեկչություններ, պատե-

րազմներ, ապստամբություններ, հասարակական անկարգություններ, գործադուլներ, 

որոնք խոչընդոտում են Լիցենզավորված անձի գործունեությանը կամ հանգեցնում նրա 

ստանձնած ցանկացած պարտավորության կատարման ձգձգման կամ դադարեցման՝ 

հակառակ նրա կողմից գործադրված ջանքերի՝ խուսափելու, թուլացնելու կամ 

վերացնելու այդ ուժերի ազդեցությունը: 

 

2. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 

 

2. Լիցենզիան ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի նոյեմբերի 16-ից: 

3. Լիցենզիան գործում է մինչև 2037 թվականի նոյեմբերի 10-ը, որից` 

1) 2019 թվականի նոյեմբերի 16-ից մինչև 2022 թվականի նոյեմբերի 10-ը 

կառուցման ժամանակահատվածն է.  

2) մինչև 2037 թվականի նոյեմբերի 10-ը էլեկտրական էներգիայի (հզորության) 

արտադրության գործունեության իրականացման ժամանակահատվածն է: 



4. Լիցենզիայի 3-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով նախատեսված 

ժամանակահատվածը (ժամկետը) երկարաձգելու անհրաժեշտության դեպքում 

Լիցենզավորված անձը Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում 

հայտ է ներկայացնում Հանձնաժողով: 

 

3. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ 

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ 

 

5. Լիցենզավորված գործունեության աշխարհագրական տարածքը Արցախի 

Հանրապետության Մարտակերտի շրջանն է:  

 

4. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ԿԱԶՄՈՂ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

6. Լիցենզավորված անձին իրավունք է տրվում և պարտավորեցվում է 

Լիցենզիայով սահմանված ժամկետում կառուցել 11562 կիլովատտ հաշվարկային 

հզորությամբ «Թարթառ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանը, արտադրել էլեկտրական 

էներգիա (հզորություն) ու այն վաճառել Շուկայի կանոններով: 

 

5. ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ 

 

7.  Փոքր հիդրոէլեկտրակայանի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներն են՝ 

1) ջրառի և ջրահեռացման նիշերն են ՝ 565,0 մետրից 516,0 մետր.  

2) հաշվարկային ելք` 30,0 խորանարդ մետր վայրկյանում. 

3) հաշվարկային ճնշում` 42,4 մետր. 

4) փոքր հիդրոէլեկտրակայանի հաշվարկային հզորություն` 11562  կիլովատտ: 

8. Լիցենզիայի գործողության ընթացքում «Թարթառ-2» փոքր հիդրոէլեկ-

տրակայանի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների փոփոխության դեպքում 

Լիցենզավորված անձը դիմում է Հանձնաժողով` ներկայացնելով համապատասխան 

հիմնավորող փաստաթղթեր: 

9. «Թարթառ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ավարտից հետո 

էլեկտրական էներգիայի արտադրության գործունեությունն իրականացվելու է հետևյալ 

սարքավորումներով` 

1) գեներատոր - երեք հատ. 

2) հիդրոտուրբին - երեք հատ: 

 

6. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

10. Լիցենզավորված անձի գործունեությունը պետք է համապատասխանի 

«Էներգետիկայի մասին»  օրենքի, այլ օրենքների, Լիցենզիայի, Հանձնաժողովի կողմից 

ընդունված և այլ իրավական ակտերի պահանջներին: 

11. Առանց Հանձնաժողովի հետ համաձայնեցնելու Լիցենզավորված անձն 

իրավունք չունի Լիցենզիայով սահմանված որևէ իրավունք և պարտականություն 

պայմանագրային կամ այլ հիմունքներով ամբողջովին կամ մասնակի օտարելու, 

զիջելու կամ այլ կերպ փոխանցելու մեկ այլ անձի: 

12. Լիցենզիան չի կարող այլ անձանց օգտագործման տրվել, օտարվել կամ 

գրավադրվել, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: 

13. Լիցենզիայի գործողությունը չի տարածվում Լիցենզավորված անձի հետ 

համատեղ, այդ թվում` համատեղ գործունեության պայմանագրով գործունեություն 



իրականացնող այլ անձանց, ինչպես նաև Լիցենզավորված անձի մասնակցությամբ 

հիմնադրված կամ գործող իրավաբանական անձանց վրա:  

14. Լիցենզավորված անձը լիցենզիա ունեցող մեկ այլ անձի 25 տոկոս և ավելի 

մաս կազմող բաժնետեր, փայատեր դառնալու կամ լիցենզիա ունեցող մեկ այլ անձի 

հետ միավորվելու գործարքի իրականացման օրվանից 15 աշխատանքային օր առաջ 

այդ մասին պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Հանձնաժողովին: 

15. Լիցենզավորված անձի կանոնադրական կապիտալում 25 տոկոս և ավելի 

մասնակցություն ունեցող բաժնետերը կամ փայատերը նույն կամ մեկ այլ 

լիցենզավորված անձի 25 տոկոս և ավելի բաժնետոմս, բաժնեմաս ձեռք բերելու կամ 

փայամասնակցություն ունենալու, ինչպես նաև 25 տոկոս և ավելի բաժնետոմսեր 

վաճառելու գործարքի իրականացման օրվանից 15 աշխատանքային օր առաջ այդ 

մասին պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Հանձնաժողովին: 

16. Լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ 

հիմնական գույքը վաճառելու կամ գույքի նկատմամբ իրավունքը որևէ այլ կերպ 

փոխանցելու օրվանից 15 աշխատանքային օր առաջ Լիցենզավորված անձն այդ մասին 

պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Հանձնաժողովին:  

17. Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող տնտեսական այլ 

գործունեությունը չպետք է վտանգի Լիցենզիայի պայմանների պատշաճ կատարումը:  

18. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է իրականացնել իր տնօրինության տակ 

գտնվող սարքավորումների շահագործումը, տեխնիկական սպասարկումը և 

նորոգումը` ապահովելով քաղաքացիների, սպասարկող անձնակազմի կյանքի և 

առողջության անվտանգությունը:  

19. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված գործու-

նեության ընթացքում օգտագործվող սարքավորումների համապատասխանությունը 

Արցախի Հանրապետությունում գործող տեխնիկական կանոնակարգերին և 

Լիցենզիայում նախատեսված պայմաններին: 

20. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված 

գործունեության մեջ ներգրավված շենքերի, շինությունների, ինժեներական 

կառույցների, էներգատեղակայանքների և գծերի մատչելիությունը Հանձնաժողովի և 

օրենքով սահմանված այլ մարմինների ներկայացուցիչների համար: 

21. Բացառությամբ հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ իրավասու 

մարմինների կողմից իրականացված ստուգումների եզրակացությունների (ակտերի),  

Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել իրավասու 

մարմինների ստուգման եզրակացությունները (ակտերը)` եզրակացությունների 

(ակտերի) ստացման պահից 23 աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

22. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից առաջադրված 

ծրագրով և ժամկետներում իրականացնել տեխնիկական աուդիտ` Հանձնաժողովի 

հետ համաձայնեցված անկախ փորձագետների ներգրավմամբ: Աուդիտի հետ կապված 

ծախսերը կատարվում են Լիցենզավորված անձի կողմից: 

23. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված 

կարգերին և ձևերին համապատասխան լիցենզավորված գործունեության մասին 

տեղեկատվություն և հաշվետվություններ ներկայացնել Հանձնաժողով: 

24. Լիցենզավորված անձը պատասխանատվություն է կրում Հանձնաժողով 

ներկայացրած լիցենզավորված գործունեության մասին հաշվետվությունների և այլ 

տեղեկատվության հավաստիության համար: 

25. Լիցենզավորված գործունեության հաշվապահական հաշվառումը պետք է 

առանձնացված լինի Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող այլ 

գործունեության հաշվապահական հաշվառումից: 

26. Լիցենզավորված անձի կողմից Հանձնաժողով ներկայացված 

տեղեկատվությունները հրապարակային են, եթե դրանք Լիցենզավորված անձի 

կողմից չեն համարվում գաղտնի և նշված չեն որպես «ընկերությանը վերաբերող 

գաղտնապահական տեղեկատվություն»: Լիցենզավորված անձն իրավունք ունի 



ապացուցելու, որ իր ներկայացրած տվյալների (ներառյալ` «ընկերությանը վերաբերող 

գաղտնապահական տեղեկատվության») հրապարակումը կարող է վնասել 

ընկերության մրցակցային գործունեության շահերին: Հանձնաժողովն իրավասու է 

ընդունելու կամ մերժելու նման տեղեկատվության չհրապարակման վերաբերյալ 

Լիցենզավորված անձի խնդրանքը:   

27. Այն դեպքում, երբ Հանձնաժողովն ուսումնասիրում է Լիցենզավորված անձի 

կամ այլ անձանց կողմից ներկայացված որևէ հայտ, հարցադրում կամ դիմում-բողոք, 

մամուլում կամ զանգվածային լրատվության այլ միջոցներով հաղորդագրություն կամ 

տեղեկատվություն, Լիցենզավորված անձը, Հանձնաժողովի պահանջով,  պարտավոր է 

ներկայացնել սպառիչ տեղեկատվություն: 

28. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում 

պատասխանել Հանձնաժողովի գրավոր հարցադրումներին, եթե Հանձնաժողովի 

կողմից այլ ժամկետներ սահմանված չեն: 

29. Լիցենզավորված անձը ոչ ուշ, քան մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 15-ը, 

պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրության պահանջներին համապատասխան փորձաքննություն անցած       

«Թարթառ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի   կառուցման նախագիծը` դրական 

փորձագիտական եզրակացություններով:   

30. Լիցենզավորված անձը մինչև Լիցենզիայի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետով 

նախատեսված ժամկետի ավարտը պարտավոր է կատարել կարգաբերման-

գործարկման աշխատանքներ՝ համաձայն Արցախի Հանրապետության օրենսդրության 

և առաքել էլեկտրական էներգիան էլեկտրական էներգիայի (հզորության) բաշխման 

լիցենզիա ունեցող անձին: 

31. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է մինչև Լիցենզիայով սահմանված 

կառուցման ժամանակահատվածի ավարտը Հանձնաժողով ներկայացնել փոքր 

հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ավարտը հավաստող՝ Հանձնաժողովի սահմանած 

կարգով պահանջվող փաստաթղթերը և Շուկայի կանոններով սահմանված կարգով 

էլեկտրական էներգիայի (հզորության) վաճառքի մտադրության դեպքում՝ սակագնի 

սահմանման հայտ: 

32. Լիցենզավորված անձի կողմից առաքվող էլեկտրաէներգիայի (հզորության) 

վաճառքի սակագները սահմանում է Հանձնաժողովը: Սակագների սահմանումն ու 

վերանայումն իրականացվում է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով: 

33. Լիցենզիայի 6-րդ կետում նշված հզորության մասնակի տեղադրման 

դեպքում Լիցենզավորված անձն իրավունք ունի Հանձնաժողով ներկայացնելու այդ 

մասով փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ավարտը հավաստող՝ Հանձնաժողովի 

սահմանած կարգով պահանջվող փաստաթղթերը և Շուկայի կանոններով սահմանված 

կարգով էլեկտրական էներգիայի (հզորության) վաճառքի մտադրության դեպքում՝ 

սակագնի սահմանման հայտ: 

34. Լիցենզավորված անձի և էներգետիկայի բնագավառում գործունեության 

լիցենզիա ունեցող այլ անձանց միջև կնքված էներգամատակարարման և 

ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը պետք է համապատասխանեն 

Հանձնաժողովի սահմանած պայմանագրերի օրինակելի ձևերին կամ պարտադիր 

պայմաններին: Այդ պայմանագրերն ուժի մեջ են մտնում Հանձնաժողովում գրանցվելու 

պահից:  

35. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովին անմիջապես հայտնել 

այն հանգամանքների մասին, որոնք հանգեցրել կամ կարող են հանգեցնել Լիցենզիայի 

պայմանների խախտումների: 

36. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է կատարել Համակարգի օպերատորի 

օպերատիվ հրահանգները՝ ըստ Հանձնաժողովի կողմից հաստատված կարգի և նրանց 

հետ կնքված պայմանագրի դրույթների: 

37.  Լիցենզավորված անձը պարտավոր է աջակցել Համակարգի օպերատորի 

կողմից իրականացվող՝ էլեկտրական ցանցի հուսալիությունն ու անվտանգությունն 



ապահովող, Լիցենզավորված անձի սեփականությունը հանդիսացող պաշտպանիչ 

սարքերի, կարգավորիչների զննումներին, օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով 

ու պայմանագրերով սահմանված կարգով ապահովել այդ սարքերի շահագործումը, 

կատարել դրանց նորոգման, փոխարինման և այլ անհրաժեշտ աշխատանքներ, ինչպես 

նաև աջակցել իր տնօրինության տակ գտնվող այլ Անձանց սեփականությունը 

հանդիսացող պաշտպանիչ սարքերի, կարգավորիչների զննման իրականացմանը: 

7. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ 

 

38. Լիցենզիայի պայմանների պահպանման վերահսկումն իրականացնում է 

Հանձնաժողովը: 

39. Լիցենզիայի պայմանների պահպանման վերահսկումն ապահովելու 

նպատակով Հանձնաժողովը և նրա կողմից լիազորված ներկայացուցիչներն ունեն 

ազատ մուտքի իրավունք Լիցենզավորված անձի տարածք: 

40. Լիցենզավորված անձը վերահսկման իրականացման ընթացքում պետք է 

լիովին համագործակցի և աջակցի Հանձնաժողովին կամ նրա կողմից լիազորված 

ներկայացուցչին: 

41. Հանձնաժողովի կողմից լիազորված ներկայացուցիչները Լիցենզավորված 

անձի տարածքում պահպանում են ներքին կանոնակարգը և Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը: 

8. ՏՈՒԺԱՆՔՆԵՐԸ 

 

42. Լիցենզավորված անձի կողմից «Էներգետիկայի մասին»  օրենքի դրույթները, 

Հանձնաժողովի ընդունած իրավական ակտերը, Լիցենզիայի պայմանները 

չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքերում Հանձնաժողովն իրավասու է 

տալու խախտումները վերացնելու վերաբերյալ հանձնարարականներ և կարող է 

կիրառել տուժանքների հետևյալ տեսակները`  

1)   նախազգուշացում.  

2) «Էներգետիկայի մասին» օրենքով սահմանված տուգանքներ.  

3) Լիցենզիայի գործողության կասեցում.  

4) Լիցենզիայի գործողության դադարեցում:  

43. Լիցենզավորված անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ Լիցենզիայի 

գործողությունը դադարեցնելու դեպքում Հանձնաժողովը և Լիցենզավորված անձը 

ղեկավարվում են «Էներգետիկայի մասին» օրենքով և Արցախի Հանրապետության 

օրենսդրությամբ: 

44. Լիցենզավորված անձը չի ենթարկվում պատասխանատվության՝ 

Լիցենզիայի 42-րդ կետի համաձայն, եթե նրա գործունեության մեջ արձանագրված 

խախտումները Ֆորս-մաժորի հետևանք են:  

9. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

45. Լիցենզիայում փոփոխություններ կարող են կատարվել Լիցենզավորված 

անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ՝ Հանձնաժողովի կողմից սահմանված 

կարգով: 

46. Լիցենզավորված անձի վերակազմակերպման կամ նրա անվանման կամ 

գտնվելու վայրի փոփոխման դեպքում Լիցենզավորված անձը պարտավոր է այդ 

փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած 15 օրվա ժամկետում 

հայտ ներկայացնել Հանձնաժողով` Լիցենզիայի վերաձևակերպման համար: 



Ի վկայություն սույնի, Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովը սույն Լիցենզիան տրամադրել է՝ 

 

«ՋԻ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ  պատասխանատվությամբ ընկերությանը. 
(ընկերության անվանումը) 

 

_ԱՀ, ք. Ստեփանակերտ, փ. Կնունյանցների 1/61/44_                     
                                                        (գտնվելու վայրը) 

 

Գործունեության վայրը 

Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանն է:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

2019 թվականի հոկտեմբերի 21-ի 

 
«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԲԵՐՔԸ  

ԵՎ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔԸ» ՁԵՎ N 29-ԳՏ (ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ  

30-Ի N 104-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

N 41-Ն 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 

օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության 

պետական խորհուրդը որոշում է. 

1. Հաստատել «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն 

բերքը և աշնանացանի ընթացքը» Ձև N 29-ԳՏ (ամսական) պետական 

վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի: 

2.  Հաստատել «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն 

բերքը և աշնանացանի ընթացքը» Ձև N 29-ԳՏ (ամսական) պետական 

վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն 

հավելված 2-ի: 

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի նոյեմբերի 30-ի 

««Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն բերքը և աշնանացանի 

ընթացքը» Ձև թիվ 29-ԳՏ (ամսական) պետական վիճակագրական 

հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության Վիճակագրության պետական խորհրդի 2012 

թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 29-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին» N 104-Ն որոշումը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                      Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ  

 

 

2019 թվականի հոկտեմբերի 21  

ք. Ստեփանակերտ 

 
 



Հավելված 1 

Արցախի  Հանրապետության Վիճակագրության պետական 

խորհրդի 2019 թվականի հոկտեմբերի 21-ի  N 41-Ն որոշման 

 

ՁԵՎ N 29-ԳՏ 

(ամսական) 
 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  

  ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

                                                                                                                         
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՀԱՄԱԽԱՌՆ  

ԲԵՐՔԸ ԵՎ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔԸ 

__________________________20     թ.   

                                                                 (ամիս) 
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» 2002 թվականի ապրիլի 

30-ի ՀՕ-205 օրենքի 

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`    մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող 

ամսվա 15-ը 

 

Ներկայացնում  է _____________________________________________________________________ 
                                                                                                                               (անվանումը) 

Գտնվելու վայրը __________________________________________________I____I____I____I____I 

                                              (գործունեության իրականացման վայրը)                                                                                (փոստային  դասիչ) 

Շրջանը  __________________________համայնքը__________________________________________ 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը  _________________________________________  

__________________________________________________________  I____I____I____I____ I____I 
                                                                                                                                                                                                          (լրացվում է ԱՀ ԱՎԾ կողմից)                                                                                                                             

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը     I____I____I____I____I____I____I____I____I____I 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը       I____I____I____I____I____I____I____I 

 Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)          I____I____I____I____I____I____I____I____I 

Հեռախոսահամար(ներ)  _____________________________________________________________ 

Էլեկտրոնային փոստ      ___________________________________@_________________________ 

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ  

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ 

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական 

տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող 

մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով 

սահմանված կարգով: 

 
Տողի 

N Գյուղատնտեսական մշակաբույսեր 
Չափի 

միավոր 

Հաշվետու 

ամիս 

Աճողական՝ 

տարվա 

սկզբից 

Ա Բ 1 2 3 

1 

Հնձվել է հացահատիկային և 

հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի 

ցանքատարածություն, ընդամենը 
հա 

  

2 
Արտադրվել է՝  

հացահատիկ և հատիկաընդեղեն, որից՝ 
ցենտներ   

3 ցորեն 

 
-՛՛-   

4 գարի -՛՛-   

5 վարսակ -՛՛-   

6 հաճար -՛՛-   



Տողի 

N Գյուղատնտեսական մշակաբույսեր 
Չափի 

միավոր 

Հաշվետու 

ամիս 

Աճողական՝ 

տարվա 

սկզբից 

Ա Բ 1 2 3 

7 եգիպտացորեն՝ հատիկի համար -՛՛-   

8 լոբի՝  հատիկի  համար -՛՛-   

9 ոլոռ՝ հատիկի համար -՛՛-   

10 սիսեռ -՛՛-   

11 ոսպ -՛՛-   

12 այլ   -՛՛-   

13 Տեխնիկական մշակաբույսեր,  որից՝ -՛՛-   

14 ծխախոտ (հաշվարկային քաշով) -՛՛-   

15 կտավատ -՛՛-   

16 արևածաղիկ (յուղատու և հրուշակեղենի) -՛՛-   

17 շաքարի ճակնդեղ   -՛՛-   

18 այլ -՛՛-   

19 Կարտոֆիլ -՛՛-   

20 Բոստանային մշակաբույսեր, որից՝ -՛՛-   

21 ձմերուկ -՛՛-   

22 սեխ -՛՛-   

23 այլ  -՛՛-   

24 Բանջարանոցային մշակաբույսեր, որից՝ -՛՛-   

25 կաղամբ -՛՛-   

26 որից՝  ծաղկակաղամբ -՛՛-   

27 վարունգ -՛՛-   

28 լոլիկ -՛՛-   

29 սմբուկ (բադրիջան) -՛՛-   

30 տաքդեղ (բիբար) -՛՛-   

31 սեղանի ճակնդեղ -՛՛-   

32 գազար   -՛՛-   

33 սոխ    -՛՛-   

34 սխտոր (ներառյալ աշնանը ցանվածը)                           -՛՛-   

35 կանաչ ոլոռ       -՛՛-   

36 կանաչ լոբի -՛՛-   

37 այլ   -՛՛-   

38 
Բանջարեղեն ջերմատներում և ջերմոցներում, 

ընդամենը  -՛՛- 
  

39    որից՝ ջերմատներում -՛՛-   

40 
Ծաղիկ ջերմատներում և ջերմոցներում, 

ընդամենը  հատ 
  

41    որից՝ ջերմատներում  -՛՛-   

42 Ծաղիկ առանց ջերմատան և ջերմոցի, ընդամենը   -՛՛-   

43 
Սունկ ջերմատներում և ջերմոցներում, 

ընդամենը  
ցենտներ 

  

44    որից՝ ջերմատներում -՛՛-   



Տողի 

N Գյուղատնտեսական մշակաբույսեր 
Չափի 

միավոր 

Հաշվետու 

ամիս 

Աճողական՝ 

տարվա 

սկզբից 

Ա Բ 1 2 3 

45 
Սնկանոց առանց ջերմատան և ջերմոցի, 

ընդամենը   
մ² 

  

46 
Կերի արմատապտուղներ` ներառյալ շաքարի 

ճակնդեղ անասնակերի  համար 
ցենտներ   

47 
Բոստանային մշակաբույսեր անասնակերի 

համար 
-՛՛- 

  

48 
Եգիպտացորեն` սիլոսի, կանաչ կերի և սենաժի 

համար (կանաչ զանգված), ընդամենը -՛՛- 
  

49    որից՝ սիլոսի համար -՛՛-   

50 
Սիլոսային մշակաբույսեր (առանց 

եգիպտացորենի) -՛՛- 
  

51 
Միամյա խոտեր՝ օգտագործված կանաչ կերի, 

սենաժի և այլի համար (կանաչ զանգված) -՛՛-   

52 

Բազմամյա խոտերի ընթացիկ տարվա ցանք 

(ներառյալ անցած տարվա աշնան ցանածը)՝ 

օգտագործված խոտի համար 
-՛՛-  

 

53 

Բազմամյա խոտերի ընթացիկ տարվա ցանք 

(ներառյալ անցած տարվա աշնան ցանածը)՝ 

օգտագործված կանաչ կերի, սենաժի և այլի 

համար (կանաչ զանգված) 

-՛՛- 

 

 

54 
Բազմամյա խոտերի անցյալ տարիների ցանք՝ 

օգտագործված խոտի համար 
-՛՛-   

55 

Բազմամյա խոտերի անցյալ տարիների ցանք՝ 

օգտագործված կանաչ կերի, սենաժի և  այլի 

համար (կանաչ զանգված) 
   

56 Բազմամյա խոտեր սերմերի համար, ընդամենը -՛՛-   

57 որից՝  առվույտ -՛՛-   

58   կորնգան -՛՛-   

59 Կատարվել է կրկնակի ցանք հա   

60 
Կատարվել է  ենթացանք, ներառյալ աշնանը 

կատարվածը -՛՛-  
 

61      որից՝  բազմամյա խոտերի  -՛՛-   

62 Բնական խոտհարքներ, ընդամենը -՛՛-   

63    որից՝  օգտագործված են խոտի համար -՛՛-   

64 
Հավաքված է  խոտ չօգտագործված 

վարելահողերից ցենտներ 
 

 

65 Կատարվել է  հերկ հա   

66 Ցանվել է աշնանացան, ընդամենը -՛՛-   

67 որից՝  հացահատիկային մշակաբույսեր -՛՛-   

68 այլ մշակաբույսեր (նշել) -՛՛-   

69 Պտուղ և հատապտուղ, ընդամենը   ցենտներ   

70 
այդ թվում՝  

 հնդավոր, ընդամենը  
-՛՛-  

 

71 որից՝ խնձոր -՛՛-   

72 տանձ -՛՛-   

73 սերկևիլ -՛՛-   



Տողի 

N Գյուղատնտեսական մշակաբույսեր 
Չափի 

միավոր 

Հաշվետու 

ամիս 

Աճողական՝ 

տարվա 

սկզբից 

Ա Բ 1 2 3 

74  կորիզավոր, ընդամենը  -՛՛-   

75 որից՝  ծիրան 

 

-՛՛-   

76  դեղձ -՛՛-   

77  կեռաս -՛՛-   

78  սալոր -՛՛-   

79  բալ -՛՛-   

80  հոն -՛՛-   

81 ընկուզապտուղ, ընդամենը  -՛՛-   

82 որից՝  ընկույզ 

 
-՛՛-   

83 տխիլ (պնդուկ) -՛՛-   

84 մերձարևադարձային, ընդամենը  -՛՛-   

85 որից՝ թուզ 

 
-՛՛-   

86 նուռ -՛՛-   

87 արքայանարինջ (կարալյոկ) -՛՛-   

88 այլ,  ընդամենը -՛՛-   

89 

հատապտուղ, ներառյալ պտղատու տնկարկների 

միջշարքային տարածություններում տնկվածը և 

տնկարանները,  ընդամենը 
-՛՛-  

 

90 որից՝  թութ 

 
-՛՛-   

91 այլ (գետնամորի, ելակ,  հաղարջ և այլ) -՛՛-   

92 Խաղող, ընդամենը  -՛՛-   

 

Ղեկավար                 ______________________________               ________________________          
                                                                                            (Ազգանուն, անուն)                                                                       (Ստորագրություն) 

     Կ.Տ 
 Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ 

 կամ այլ լիազորված անձ)         _________________________      ____________________         
                                                                    (Ազգանուն, անուն)                                                    (Ստորագրություն) 

   

<<______>> _______________________   20____թ.         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված 2 

Արցախի  Հանրապետության  

Վիճակագրության պետական խորհրդի  

 2019 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 41-Ն որոշման 

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ 

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԲԵՐՔԸ  

ԵՎ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔԸ» ՁԵՎ N 29-ԳՏ  (ԱՄՍԱԿԱՆ) 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն 

բերքը և աշնանացանի ընթացքը» Ձև N 29-ԳՏ (ամսական) պետական վիճակագրական 

հաշվետվության լրացման կարգը: 

2. Հաշվետվության ցուցանիշները (գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 

համախառն բերք և ցանված աշնանացան մշակաբույսերի ցանքատարածություններ) 

լրացվում են հաշվետու ամսվա կտրվածքով և աճողական՝ տարվա սկզբից, իսկ 

գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աշնանը կատարված ցանքերի (աշնանացան) 

վերաբերյալ տվյալները՝ աշնանացանի սկզբից:  

3. Հաշվետվությունը ներկայացնում են իրավաբանական անձինք և անհատ 

ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին նախապես իրազեկվում են: 

4. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Ազգային վիճակագրական ծառայության 

Ստեփանակերտ քաղաքի և շրջանային բաժիններ` հաշվետվության ձևում նշված 

ժամկետում: 

5. Տրամադրված տեղեկությունների գաղտնիությունը երաշխավորվում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ: 

6. Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրա-

կան տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն 

իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է 

պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:          

 

2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

7. Հաշվետվության «Հնձվել է հացահատիկային և հատիկաընդեղենային 

մշակաբույսերի ցանքատարածություն, ընդամենը» տողում, ըստ համապատասխան 

սյունակների՝ ամսվա կտրվածքով և աճողական՝ տարվա սկզբից, լրացվում են հատիկ 

ստանալու համար փաստացի հնձված աշնանացան հացահատիկային մշակաբույսերի 

(ցորեն, գարի և այլ), գարնանացան հացահատիկային մշակաբույսերի (ցորեն, գարի, 

վարսակ, հաճար, եգիպտացորեն` հատիկի համար և այլ) և հատիկաընդեղենային 

մշակաբույսերի տարածությունների վերաբերյալ տվյալներ: 

      8. Հաշվետվության «Արտադրվել է» բաժնում նշված յուրաքանչյուր գյուղատնտե-

սական մշակաբույսին համապատասխանող տողում, ըստ համապատասխան 

սյունակների՝ ամսվա կտրվածքով և աճողական՝ տարվա սկզբից, լրացվում են տվյալ 

մշակաբույսի հավաքված բերքի վերաբերյալ տվյալներ (համախառն բերքը): 

Համախառն բերքի ցուցանիշն իր մեջ ներառում է հիմնական ցանքային 

տարածությունից, կրկնակի ցանքերից, ենթացանքից, այգիների ու խաղողանոցների 

միջշարքային տարածություններից, ինչպես նաև ջերմատներից և ջերմոցներից 

հավաքված բերքը:  

Կրկնակի ցանքը հիմնական մշակաբույսի բերքահավաքից հետո միևնույն 
տարածության վրա  մեկ այլ մշակաբույսի ցանքն է, որի նպատակն է միևնույն 
տարածությունից  մեկից ավելի  անգամ ստանալ բերք:  



Ենթացանքը միևնույն հողակտորում միաժամանակ մեկից ավելի  
գյուղատնտեսական մշակաբույսերի  խառը ցանքն է: 

9. «Տեխնիկական մշակաբույսեր, որից» բաժնում ըստ համապատասխան 

սյունակների՝ ամսվա կտրվածքով և աճողական՝ տարվա սկզբից, լրացվում են 

տեխնիկական (ծխախոտ, կտավատ, արևածաղիկ, շաքարի ճակնդեղ և այլ) 

մշակաբույսերի վերաբերյալ տվյալներ: 
10.  «Կարտոֆիլ» տողում, ըստ համապատասխան սյունակների՝ ամսվա 

կտրվածքով և աճողական՝ տարվա սկզբից, լրացվում է կարտոֆիլի վաղահաս, 

միջահաս և ուշահաս տեսակների վերաբերյալ տվյալներ: 
11. «Բոստանային մշակաբույսեր, որից`» բաժնի տողերում, ըստ համապատաս-

խան սյունակների` ամսվա կտրվածքով և աճողական՝ տարվա սկզբից, լրացվում են 

հաշվետվությունում նշված բոստանային (ձմերուկ, սեխ և այլ) մշակաբույսերի 

վերաբերյալ տվյալներ: 

12. «Բանջարանոցային մշակաբույսեր, որից`» բաժնի տողերում, ըստ 

համապատասխան սյունակների` ամսվա կտրվածքով և աճողական՝ տարվա սկզբից, 

լրացվում են հաշվետվությունում նշված բանջարանոցային (կաղամբ, ծաղկակաղամբ, 

վարունգ, լոլիկ, սմբուկ (բադրիջան),  տաքդեղ (բիբար), սեղանի ճակընդեղ, գազար, 

սոխ, սխտոր, (ներառյալ աշնանը ցանվածը) կանաչ ոլոռ, կանաչ լոբի, այլ) 

մշակաբույսերի վերաբերյալ տվյալներ: 

13. «Բանջարեղեն ջերմատներում և ջերմոցներում, ընդամենը» բաժնի տողերում 

ըստ համապատասխան սյունակների, ամսվա կտրվածքով և աճողական՝ տարվա 

սկզբից, լրացվում են ջերմատներում (ջերմատները տարբեր չափերի կառույցներ են, 

որոնք հագեցած են ջերմատնային կոնստրուկցիաներով, սարքավորումներով, 

ջեռուցվում են և հնարավորություն են տալիս ողջ տարվա ընթացքում զբաղվել 

բուսաբուծական մթերքի արտադրությամբ (մշակել բանջարանոցային մշակաբույսեր,  

աճեցնել ծաղիկներ, սածիլներ, սունկ և այլն) և ջերմոցներում (ջերմոցները 

փոքրածավալ կառույցներ են, որոնք ունեն շարժական ծածկոցներ (շրջանակներ` 

ապակեպատ կամ թաղանթապատ): Դրանք տաքացվող գրունտից և ջերմատներից 

տարբերվում են նրանով, որ չեն ջեռուցվում: Ջերմոցները շահագործում են գարնանը, 

ամռանը և աշնանը, և այն հնարավորություն է տալիս աճեցնել  սածիլներ,  ծաղիկներ և 

մշակել վաղահաս  բանջարեղեն, սունկ))  աճեցված բանջարեղենի, ծաղկի և սնկի 

վերաբերյալ տվյալներ:  

14. 46-58 տողերում յուրաքանչյուր կերային մշակաբույսին համապատասխանող 

տողում, ըստ համապատասխան սյունակների՝ ամսվա կտրվածքով և աճողական՝ 

տարվա սկզբից, լրացվում են տվյալ կերային մշակաբույսի համախառն բերքի 

վերաբերյալ տվյալներ: Բազմամյա խոտի համախառն բերքի ցուցանիշն իր մեջ  

ներառում է   ցանովի և բնական խոտհարքներից հաշվետու ժամանակահատվածում 

հնձված և կուտակված չոր բազմամյա խոտի քանակը:  Միամյա խոտի համախառն 

բերքի ցուցանիշն իր մեջ  ներառում է հաշվետու ժամանակահատվածում հնձված և 

կուտակված ցանովի միամյա խոտի քանակը: Կանաչ վիճակում անասուններին 

կերակրած խոտն այս ցուցանիշներում ներառվում է չոր խոտի վերածելուց հետո 

(կանաչ զանգվածի 30%-ը): Այս ցուցանիշները   չեն ներառում նախորդ տարիներից 

մնացած չոր խոտի քանակությունը: Ծղոտի համախառն բերքի ցուցանիշն իր մեջ  

ներառում է հաշվետու ժամանակահատվածում աշնանացան և գարնանացան 

հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքից հետո կուտակված ծղոտի, ինչպես 

նաև   սերմի համար կալսված բազմամյա խոտաբույսերից ստացված ծղոտի քանակը: 

Նախորդ տարիներից կուտակված ծղոտի մնացորդը այս ցուցանիշում չի ներառվում: 

15. «Կատարվել է հերկ» տողում, լրացվում են այն տարածությունների վերաբերյալ 

տվյալներ, որոնք հաշվետու ժամկետներում հերկվել են: 

16. «Ցանվել է աշնանացան, ընդամենը» բաժնում նշված յուրաքանչյուր 

գյուղատնտեսական մշակաբույսերի խմբին համապատասխանող տողում, ըստ 

համապատասխան սյունակների՝ ամսվա կտրվածքով և աճողական՝ աշնանացանի 



սկզբից, լրացվում են հաշվետու ժամկետներում, հաջորդ տարվա բերքի տակ ընթացիկ 

տարվա աշնանը ցանված հացահատիկային մշակաբույսերի, կերային մշակաբույսերի և 

այլ մշակաբույսերի ցանքային տարածությունների վերաբերյալ տվյալներ: 

17. «Պտուղ և հատապտուղ, ընդամենը» բաժնի տողերում, ըստ համապատասխան 

սյունակների` ամսվա կտրվածքով և աճողական՝ տարվա սկզբից, լրացվում են 

հաշվետվությունում նշված հնդավոր (խնձոր, տանձ, սերկևիլ), կորիզավոր  (ծիրան, 

դեղձ, կեռաս, սալոր, բալ, հոն), ընկուզապտուղ (ընկույզ, տխիլ (պնդուկ)), 

մերձարևադարձային (թուզ, նուռ, արքայանարինջ (կարալյոկ)), այլ (վերը նշված 

պտղաընտանիքներում չներառված պտղատեսակներ) պտղաընտանիքների, 

հատապտուղների վերաբերյալ տվյալներ: 

18. «Խաղող, ընդամենը» բաժնի տողերում, ըստ համապատասխան սյունակների, 

ամսվա կտրվածքով և աճողական՝ տարվա սկզբից,  լրացվում են հաշվետվությունում 

նշված խաղողի տեխնիկական, սեղանի, ունիվերսալ սորտերի վերաբերյալ տվյալներ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

 

2019 թվականի հոկտեմբերի 21-ի 

 
«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԲԵՐՔԸ  

ԵՎ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔԸ» ՁԵՎ N 29-ԳՏՀ (ԱՄՍԱԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ  

30-Ի N 106-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 

N 42-Ն 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետով և Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 

օրենքի 41-րդ հոդվածով՝ Արցախի Հանրապետության Վիճակագրության 

պետական խորհուրդը որոշում է. 

1. Հաստատել «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն բերքը 

և աշնանացանի ընթացքը» Ձև N 29-ԳՏՀ (ամսական) պետական 

վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելված 1-ի: 

2.  Հաստատել «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն 

բերքը և աշնանացանի ընթացքը» Ձև N 29-ԳՏՀ (ամսական) պետական 

վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը՝ համաձայն 

հավելված 2-ի: 

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

Վիճակագրության պետական խորհրդի 2015 թվականի նոյեմբերի 30-ի 

««Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն բերքը և աշնանացանի 

ընթացքը» Ձև թիվ 29-ԳՏՀ (ամսական) պետական վիճակագրական 

հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» N 106-Ն 

որոշումը: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                      Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ  

 

 

2019 թվականի հոկտեմբերի 21  

ք. Ստեփանակերտ 

 
 

 

 

 



Հավելված 1 

Արցախի  Հանրապետության Վիճակագրության պետական 

խորհրդի 2019 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 42-Ն որոշման 

 

ՁԵՎ N 29-ԳՏՀ 

(ամսական) 
 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

                                                                                                                         
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՀԱՄԱԽԱՌՆ  

ԲԵՐՔԸ ԵՎ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔԸ 

__________________________20     թ.   

                                                                 (ամիս) 

 
Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» 2002 թվականի ապրիլի 

30-ի ՀՕ-205 օրենքի 

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`    մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող 

ամսվա 15-ը 

 

Ներկայացնում  է _____________________________________________________________________ 

                                                                  (անվանումը) 

Գտնվելու վայրը __________________________________________________I____I____I____I____I 

                                                  (գործունեության իրականացման վայրը)                                                                         (փոստային դասիչ) 

Շրջանը  __________________________համայնքը__________________________________________ 

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը  _________________________________________  

__________________________________________________________  I____I____I____I____ I____I 
                                                                                                                                                                                                                    (լրացվում է ԱՀ ԱՎԾ կողմից)                                                                                                                             

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը     I____I____I____I____I____I____I____I____I____I 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը       I____I____I____I____I____I____I____I 

 Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)          I____I____I____I____I____I____I____I____I 

Հեռախոսահամար(ներ)  _____________________________________________________________ 

Էլեկտրոնային փոստ      ___________________________________@_________________________ 

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ 

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ 

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական 

տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող 

մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով 

սահմանված կարգով: 

 
 

Տողի 

N 
Գյուղատնտեսական մշակաբույսեր 

Չափի 

միավոր 

Հաշվետու 

ամիս 

Աճողական՝ 

տարվա 

սկզբից 

Ա Բ 1 2 3 

1 

Հնձվել է հացահատիկային և 

հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի 

ցանքատարածություն, ընդամենը 
հա 

  

2 
Արտադրվել է՝  

հացահատիկ և հատիկաընդեղեն, որից՝ 
ցենտներ   

3 ցորեն 

 
-՛՛-   

4 գարի -՛՛-   

5 վարսակ -՛՛-   



 

Տողի 

N 
Գյուղատնտեսական մշակաբույսեր 

Չափի 

միավոր 

Հաշվետու 

ամիս 

Աճողական՝ 

տարվա 

սկզբից 

Ա Բ 1 2 3 

6 հաճար -՛՛-   

7 եգիպտացորեն՝ հատիկի համար -՛՛-   

8 լոբի՝  հատիկի  համար -՛՛-   

9 ոլոռ՝ հատիկի համար -՛՛-   

10 սիսեռ -՛՛-   

11 ոսպ -՛՛-   

12 այլ   -՛՛-   

13 Տեխնիկական մշակաբույսեր,  որից՝ -՛՛-   

14 ծխախոտ (հաշվարկային քաշով) -՛՛-   

15 կտավատ -՛՛-   

16 արևածաղիկ (յուղատու և հրուշակեղենի) -՛՛-   

17 շաքարի ճակնդեղ   -՛՛-   

18 այլ -՛՛-   

19 Կարտոֆիլ -՛՛-   

20 Բոստանային մշակաբույսեր, որից՝ -՛՛-   

21 ձմերուկ -՛՛-   

22 սեխ -՛՛-   

23 այլ  -՛՛-   

24 Բանջարանոցային մշակաբույսեր, որից՝ -՛՛-   

25 կաղամբ -՛՛-   

26 որից՝  ծաղկակաղամբ -՛՛-   

27 վարունգ -՛՛-   

28 լոլիկ -՛՛-   

29 սմբուկ (բադրիջան) -՛՛-   

30 տաքդեղ (բիբար) -՛՛-   

31 սեղանի ճակնդեղ -՛՛-   

32 գազար   -՛՛-   

33 սոխ    -՛՛-   

34 սխտոր (ներառյալ աշնանը ցանվածը)                           -՛՛-   

35 կանաչ ոլոռ       -՛՛-   

36 կանաչ լոբի -՛՛-   

37 այլ   -՛՛-   

38 
Բանջարեղեն ջերմատներում և ջերմոցներում, 

ընդամենը  -՛՛- 
  

39    որից՝ ջերմատներում -՛՛-   

40 
Ծաղիկ ջերմատներում և ջերմոցներում, 

ընդամենը  հատ 
  

41    որից՝ ջերմատներում  -՛՛-   

42 Ծաղիկ առանց ջերմատան և ջերմոցի, ընդամենը   -՛՛-   

43 
Սունկ ջերմատներում և ջերմոցներում, 

ընդամենը  
ցենտներ 

  



 

Տողի 

N 
Գյուղատնտեսական մշակաբույսեր 

Չափի 

միավոր 

Հաշվետու 

ամիս 

Աճողական՝ 

տարվա 

սկզբից 

Ա Բ 1 2 3 

44    որից՝ ջերմատներում -՛՛-   

45 
Սնկանոց առանց ջերմատան և ջերմոցի, 

ընդամենը   
մ² 

  

46 
Կերի արմատապտուղներ` ներառյալ շաքարի 

ճակնդեղ անասնակերի համար 
ցենտներ   

47 
Բոստանային մշակաբույսեր անասնակերի 

համար 
-՛՛- 

  

48 
Եգիպտացորեն` սիլոսի, կանաչ կերի և սենաժի 

համար (կանաչ զանգված), ընդամենը -՛՛- 
  

49    որից՝ սիլոսի համար -՛՛-   

50 
Սիլոսային մշակաբույսեր (առանց 

եգիպտացորենի) -՛՛- 
  

51 
Միամյա խոտեր՝ օգտագործված կանաչ կերի, 

սենաժի և այլի համար (կանաչ զանգված) -՛՛-   

52 

Բազմամյա խոտերի ընթացիկ տարվա ցանք 

(ներառյալ անցած տարվա աշնան ցանածը)՝ 

օգտագործված խոտի համար 
-՛՛-  

 

53 

Բազմամյա խոտերի ընթացիկ տարվա ցանք 

(ներառյալ անցած տարվա աշնան ցանածը)՝ 

օգտագործված կանաչ կերի, սենաժի և այլի 

համար (կանաչ զանգված) 

-՛՛- 

 

 

54 
Բազմամյա խոտերի անցյալ տարիների ցանք՝ 

օգտագործված խոտի համար 
-՛՛-   

55 

Բազմամյա խոտերի անցյալ տարիների ցանք՝ 

օգտագործված կանաչ կերի, սենաժի և  այլի 

համար (կանաչ զանգված) 
   

56 Բազմամյա խոտեր սերմերի համար, ընդամենը -՛՛-   

57    որից՝  առվույտ -՛՛-   

58               կորնգան -՛՛-   

59 Կատարվել է կրկնակի ցանք հա   

60 
Կատարվել է  ենթացանք, ներառյալ աշնանը 

կատարվածը -՛՛-  
 

61      որից՝  բազմամյա խոտերի  -՛՛-   

62 Բնական խոտհարքներ, ընդամենը -՛՛-   

63    որից՝  օգտագործված են խոտի համար -՛՛-   

64 
Հավաքված է  խոտ չօգտագործված 

վարելահողերից ցենտներ 
 

 

65 Կատարվել է  հերկ հա   

66 Ցանվել է աշնանացան, ընդամենը -՛՛-   

67 որից՝  հացահատիկային մշակաբույսեր -՛՛-   

68 այլ մշակաբույսեր (նշել) -՛՛-   

69 Պտուղ և հատապտուղ, ընդամենը   ցենտներ   

70 
այդ թվում՝  

 հնդավոր, ընդամենը  
-՛՛-  

 

71 որից՝  խնձոր 

   
-՛՛-   



 

Տողի 

N 
Գյուղատնտեսական մշակաբույսեր 

Չափի 

միավոր 

Հաշվետու 

ամիս 

Աճողական՝ 

տարվա 

սկզբից 

Ա Բ 1 2 3 

72 տանձ -՛՛-   

73 սերկևիլ -՛՛-   

74  կորիզավոր,  ընդամենը  -՛՛-   

75 որից՝ ծիրան 

 
-՛՛-   

76  դեղձ -՛՛-   

77  կեռաս -՛՛-   

78  սալոր -՛՛-   

79  բալ -՛՛-   

80  հոն -՛՛-   

81 ընկուզապտուղ, ընդամենը  -՛՛-   

82 որից՝ ընկույզ 

 
-՛՛-   

83 տխիլ (պնդուկ) -՛՛-   

84 մերձարևադարձային, ընդամենը  -՛՛-   

85 որից՝ թուզ 

 
-՛՛-   

86 նուռ -՛՛-   

87 արքայանարինջ (կարալյոկ) -՛՛-   

88 այլ,  ընդամենը -՛՛-   

89 

հատապտուղ, ներառյալ պտղատու տնկարկների 

միջշարքային տարածություններում տնկվածը և 

տնկարանները,  ընդամենը 
-՛՛-  

 

90 որից՝  թութ 

 
-՛՛-   

91 այլ (գետնամորի, ելակ,  հաղարջ և այլ) -՛՛-   

92 Խաղող, ընդամենը  -՛՛-   

 
Ղեկավար                 ______________________________               ________________________          
                                                                                            (Ազգանուն, անուն)                                                                       (Ստորագրություն) 

     Կ.Տ 
 Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ 

 կամ այլ լիազորված անձ)         _________________________      ____________________         
                                                                    (Ազգանուն, անուն)                                                    (Ստորագրություն) 

   

<<______>> _____________   20____թ.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված 2 

Արցախի  Հանրապետության  

Վիճակագրության պետական խորհրդի  

2019 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 42-Ն որոշման 

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ 

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԲԵՐՔԸ  

ԵՎ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔԸ» ՁԵՎ N 29-ԳՏՀ (ԱՄՍԱԿԱՆ) 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի  համախառն 

բերքը և աշնանացանի ընթացքը» Ձև N 29-ԳՏՀ (ամսական) պետական վիճակագրական 

հաշվետվության լրացման կարգը: 

2. Հաշվետվության ցուցանիշները (գյուղատնտեսական մշակաբույսերի 

համախառն բերք և ցանված աշնանացան մշակաբույսերի ցանքատարածություններ) 

ներառում են միայն քաղաքացիների (ֆիզիկական անձանց) տնտեսություններին 

վերաբերող տվյալներ, որոնք լրացվում են հաշվետու ամսվա կտրվածքով և 

աճողական՝ տարվա սկզբից, իսկ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աշնանը 

կատարված ցանքերի (աշնանացան) վերաբերյալ տվյալները՝ աշնանացանի սկզբից:  

3. Հաշվետվությունը ներկայացնում են գյուղապետարաններն ու քաղաքապետա-

րանները, որոնք այդ մասին նախապես իրազեկվում են: 

4. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Ազգային վիճակագրական ծառայության 

Ստեփանակերտ քաղաքի և շրջանային բաժիններ` հաշվետվության ձևում նշված 

ժամկետում:  

5. Տրամադրված տեղեկությունների գաղտնիությունը երաշխավորվում է Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ: 

6. Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը 

վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական 

վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար 

առաջացնում է պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:          

 

2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

7. Հաշվետվության «Հնձվել է հացահատիկային և հատիկաընդեղենային 

մշակաբույսերի ցանքատարածություն, ընդամենը»  տողում, ըստ համապատասխան 

սյունակների՝ ամսվա կտրվածքով և աճողական՝ տարվա սկզբից, լրացվում են հատիկ 

ստանալու համար փաստացի հնձված աշնանացան հացահատիկային մշակաբույսերի 

(ցորեն, գարի և այլ), գարնանացան հացահատիկային մշակաբույսերի (ցորեն, գարի, 

վարսակ,  հաճար, եգիպտացորեն` հատիկի համար և այլ) և հատիկաընդեղենային 

մշակաբույսերի տարածությունների վերաբերյալ տվյալներ: 

8. Հաշվետվության «Արտադրվել է» բաժնում նշված յուրաքանչյուր գյուղատնտե-

սական մշակաբույսին համապատասխանող տողում, ըստ համապատասխան 

սյունակների՝ ամսվա կտրվածքով և աճողական՝ տարվա սկզբից, լրացվում են տվյալ 

մշակաբույսի հավաքված բերքի վերաբերյալ տվյալներ (համախառն բերքը): 

Համախառն բերքի ցուցանիշն իր մեջ  ներառում է հիմնական ցանքային տարածու-

թյունից,  կրկնակի ցանքերից, ենթացանքից, այգիների ու խաղողանոցների միջշարքա-

յին տարածություններից, ինչպես նաև ջերմատներից և ջերմոցներից հավաքված բերքը:  

Կրկնակի ցանքը հիմնական մշակաբույսի բերքահավաքից հետո  միևնույն 
տարածության վրա  մեկ այլ մշակաբույսի ցանքն է, որի նպատակն է միևնույն 
տարածությունից  մեկից ավելի  անգամ ստանալ բերք:  



Ենթացանքը միևնույն հողակտորում միաժամանակ մեկից ավելի  գյուղատնտե-
սական մշակաբույսերի  խառը ցանքն է: 

9.  «Տեխնիկական մշակաբույսեր, որից» բաժնում ըստ համապատասխան 

սյունակների՝ ամսվա կտրվածքով և աճողական՝ տարվա սկզբից, լրացվում են տեխնի-

կական (ծխախոտ, կտավատ, արևածաղիկ, շաքարի ճակնդեղ և այլ) մշակաբույսերի 

վերաբերյալ տվյալներ: 
10.  «Կարտոֆիլ» տողում, ըստ համապատասխան սյունակների՝ ամսվա կտրված-

քով և աճողական՝ տարվա սկզբից, լրացվում է կարտոֆիլի վաղահաս, միջահաս և 

ուշահաս տեսակների վերաբերյալ տվյալներ: 

11. «Բոստանային մշակաբույսեր, որից`» բաժնի տողերում, ըստ համապատաս-

խան սյունակների` ամսվա կտրվածքով և աճողական՝ տարվա սկզբից, լրացվում են 

հաշվետվությունում նշված  բոստանային (ձմերուկ, սեխ և այլ) մշակաբույսերի 

վերաբերյալ տվյալներ: 

12. «Բանջարանոցային մշակաբույսեր, որից`» բաժնի տողերում, ըստ համապա-

տասխան սյունակների` ամսվա կտրվածքով և աճողական՝ տարվա սկզբից, լրացվում 

են հաշվետվությունում նշված բանջարանոցային (կաղամբ, ծաղկակաղամբ, վարունգ, 

լոլիկ, սմբուկ (բադրիջան),  տաքդեղ (բիբար), սեղանի ճակընդեղ, գազար, սոխ, սխտոր, 

(ներառյալ աշնանը ցանվածը) կանաչ ոլոռ, կանաչ լոբի, այլ) մշակաբույսերի 

վերաբերյալ տվյալներ: 

13. «Բանջարեղեն ջերմատներում և ջերմոցներում, ընդամենը» բաժնի տողերում 

ըստ համապատասխան սյունակների, ամսվա կտրվածքով և աճողական՝ տարվա 

սկզբից, լրացվում են ջերմատներում (ջերմատները տարբեր չափերի կառույցներ են, 

որոնք հագեցած են ջերմատնային կոնստրուկցիաներով, սարքավորումներով, 

ջեռուցվում են և հնարավորություն են տալիս ողջ տարվա ընթացքում զբաղվել 

բուսաբուծական մթերքի արտադրությամբ (մշակել բանջարանոցային մշակաբույսեր,  

աճեցնել ծաղիկներ, սածիլներ, սունկ  և  այլն) և ջերմոցներում (ջերմոցները փոքրածա-

վալ կառույցներ են, որոնք ունեն շարժական ծածկոցներ (շրջանակներ` ապակեպատ 

կամ թաղանթապատ): Դրանք տաքացվող գրունտից և ջերմատներից տարբերվում են 

նրանով, որ չեն ջեռուցվում: Ջերմոցները շահագործում են գարնանը, ամռանը և 

աշնանը, և այն հնարավորություն է տալիս աճեցնել  սածիլներ,  ծաղիկներ և մշակել 

վաղահաս  բանջարեղեն, սունկ))  աճեցված բանջարեղենի, ծաղկի և սնկի վերաբերյալ 

տվյալներ:  

14. 46-58 տողերում յուրաքանչյուր կերային մշակաբույսին համապատասխանող 

տողում, ըստ համապատասխան սյունակների՝ ամսվա կտրվածքով և աճողական՝ 

տարվա սկզբից, լրացվում են տվյալ կերային մշակաբույսի համախառն բերքի 

վերաբերյալ տվյալներ: Բազմամյա խոտի համախառն բերքի ցուցանիշն իր մեջ  

ներառում է   ցանովի և բնական խոտհարքներից հաշվետու ժամանակահատվածում 

հնձված և կուտակված չոր բազմամյա խոտի քանակը:  Միամյա խոտի համախառն 

բերքի ցուցանիշն իր մեջ  ներառում է հաշվետու ժամանակահատվածում հնձված և 

կուտակված ցանովի միամյա խոտի քանակը: Կանաչ վիճակում անասուններին 

կերակրած խոտն այս ցուցանիշներում ներառվում է չոր խոտի վերածելուց հետո 

(կանաչ զանգվածի 30%-ը): Այս ցուցանիշները չեն ներառում նախորդ տարիներից 

մնացած չոր խոտի քանակությունը: Ծղոտի համախառն բերքի ցուցանիշն իր մեջ  

ներառում է հաշվետու ժամանակահատվածում աշնանացան և գարնանացան 

հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքից հետո կուտակված ծղոտի, ինչպես 

նաև սերմի համար կալսված բազմամյա խոտաբույսերից ստացված ծղոտի քանակը: 

Նախորդ տարիներից կուտակված ծղոտի մնացորդը այս ցուցանիշում չի ներառվում: 

15. «Կատարվել է հերկ» տողում, լրացվում են այն տարածությունների վերաբերյալ 

տվյալներ, որոնք հաշվետու ժամկետներում հերկվել են: 

16. «Ցանվել է աշնանացան, ընդամենը» բաժնում նշված  յուրաքանչյուր 

գյուղատնտեսական մշակաբույսերի խմբին  համապատասխանող տողում, ըստ 

համապատասխան սյունակների՝ ամսվա կտրվածքով և աճողական՝ աշնանացանի 



սկզբից, լրացվում են հաշվետու ժամկետներում, հաջորդ տարվա բերքի տակ ընթացիկ 

տարվա աշնանը ցանված հացահատիկային մշակաբույսերի, կերային մշակաբույսերի 

և այլ մշակաբույսերի ցանքային տարածությունների վերաբերյալ տվյալներ: 

17. «Պտուղ և հատապտուղ, ընդամենը» բաժնի տողերում, ըստ համապատասխան 

սյունակների` ամսվա կտրվածքով և աճողական՝ տարվա սկզբից, լրացվում են 

հաշվետվությունում նշված հնդավոր (խնձոր, տանձ, սերկևիլ), կորիզավոր  (ծիրան, 

դեղձ, կեռաս, սալոր, բալ, հոն), ընկուզապտուղ (ընկույզ, տխիլ (պնդուկ)), մերձարևա-

դարձային (թուզ, նուռ, արքայանարինջ (կարալյոկ)), այլ (վերը նշված պտղաընտանիք-

ներում չներառված պտղատեսակներ) պտղաընտանիքների, հատապտուղների 

վերաբերյալ տվյալներ: 

18. «Խաղող, ընդամենը» բաժնի տողերում, ըստ համապատասխան սյունակների, 

ամսվա կտրվածքով և աճողական՝ տարվա սկզբից,  լրացվում են հաշվետվությունում 

նշված խաղողի տեխնիկական, սեղանի, ունիվերսալ սորտերի վերաբերյալ տվյալներ: 
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ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ՎԱՃԱՌՔԻ  

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 20-րդ, 22-րդ և 26-րդ 

հոդվածների դրույթներով, հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության 

գյուղատնտեսության նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի 2019 

թվականի նոյեմբերի 08-ի N 06 եզրակացությունը և «ԱԳՐՈ ԻՄՊԵՐԻԱ» 

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 2019 թվականի 

հոկտեմբերի 22-ին ներկայացրած լիցենզիա ստանալու մասին հայտը՝ 

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 

1. Բավարարել` 

1) «ԱԳՐՈ ԻՄՊԵՐԻԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերության լիցենզիա ստանալու մասին հայտն ու տրամադրել բույսերի 

պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների արտադրության 

և (կամ) վաճառքի N 000024 լիցենզիա: 

2. Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական բաժնին՝  

1) գրանցել տրված լիցենզիայի մասին տեղեկությունը համապատասխան 

գրանցամատյանում. 

2) ապահովել սույն հրամանի առաքումը Արցախի Հանրապետության 

արդարադատության նախարարություն՝ հրապարակման համար: 

 

 

Ժիրայր Միրզոյան 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ 

ՆԵՐՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ, ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ 

ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի 9-րդ, 37-րդ, 40-րդ հոդվածների պահանջներով և 

հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների նախարարության մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլ-

ներով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման 

գործունեության տեսակի լիցենզավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի 

նոյեմբերի 11-ի N 344-ՏՆ եզրակացությունը`  

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄԵՄ՝ 

 

1. Տրամադրել՝ 

1) ֆիզիկական անձ Գագիկ Գենադիի Դանիելյանին Արցախի Հանրա-

պետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության իրականացման ՏԾ 

N00477 լիցենզիայի N00004 ներդիր. 

2) ֆիզիկական անձ Գարիկ Յուրայի Շեկյանին Արցախի Հանրապե-

տությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության իրականացման ՏԾ 

N00546 լիցենզիայի N00003 ներդիր: 

2. Դադարեցնել՝ 

1) ֆիզիկական անձ Գագիկ Գենադիի Դանիելյանի Արցախի Հանրապետու-

թյունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման ՏԾ N00477 լիցենզիայի N00003 

ներդիրի գործողությունը. 

2) ֆիզիկական անձ Գարիկ Յուրայի Շեկյանի Արցախի Հանրապետու-

թյունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման 25.04.2017 թվականին տրված ՏԾ 

N00546 լիցենզիայի N00002 ներդիրի գործողությունը. 

3) Դադարեցված համարել՝ անհատ ձեռնարկատեր Գենադի Գրիգորիի 

Օգանովին 14.03.2014 թվականին տրամադրված Արցախի Հանրապետությու-

նում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրապետական ուղևորափո-

խադրումների կազմակերպման ՏԾ N00357 լիցենզիայի գործողությունը: 

3. Եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը 

գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին: 

 

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ 

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

           18 նոյեմբերի 2019թ.                                                                   N 215                                                                             

ք.Ստեփանակերտ 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՏԱՐ-ՏԱՔՍԻ 

ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐՈՎ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՆԵՐՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ 

ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ԵՎ  ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ ԴՐԱՆՑ  

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

 

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության օրենքի   9-րդ, 37-րդ, 40-րդ հոդվածների պահանջներով և 

հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների նախարարության մարդատար-տաքսի ավտոմո-

բիլներով միջպետական և ներհանրապետական ուղևորափոխադրումների 

կազմակերպման գործունեության տեսակի լիցենզավորող հանձնաժողովի    

2019 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 345-ՏՆ եզրակացությունը`  

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ  Ե Մ՝ 

 

1. Տրամադրել՝  
   1) անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Վյաչեսլավի Ղուլյանին Արցախի 

Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով միջպետական 

ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության իրականացման 

ՄՊՏԾ N00733 լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր. 

  2) ֆիզիկական անձ Կարեն Գեորգիի Հովսեփյանին  Արցախի 

Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ներհանրա-

պետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության 

իրականացման ՏԾN00734 լիցենզիա և լիցենզիայի N00001 ներդիր: 

  2.Դադարեցնել՝ անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Վյաչեսլավի Ղուլյանի 
Արցախի Հանրապետությունում մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով 

միջպետական ուղևորափոխադրումների կազմակերպման գործունեության 

իրականացման ՄՊՏԾ N00605 լիցենզիայի և լիցենզիայի N00001 ներդիրի 

գործողությունները: 

3. Եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը 

գերատեսչական նորմատիվ ակտերը հրապարակող մարմնին: 

 

 

 

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

 

 
 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 04 հոկտեմբերի 2019թ.                                                                  N 573-Ա  

ք.Ստեփանակերտ 

 
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ 

 ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

լիցենզավորող հանձնաժողովի 03.10.2019թ. եզրակացությունը և 

ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին 

կետի 7-րդ ենթակետի և 7-րդ կետի պահանջներով 

 

հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝ 

 

1. Դադարեցնել ներքոնշյալ ընկերության տրամադրած լիցենզիայի 

գործունեությունը` 

 

N 

Լիցենզավորվող անձի 

անվանումը 

և գտնվելու վայրը 

Լիցենզիայի 

համարը 

Քաղաքաշինության բնագավառի 

գործունեության տեսակը 

1 

«ՋԻ ԷՍ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ ք. 

Ասկերան, Շահումյան 

փող. տուն 5 

ՇԻ-1045 

Շինարարության իրականացում, 

ըստ հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, 

հասարակական և արտադրական 

 

 2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակ-կոմունալ 

քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի պետ Ա.Հարությունյանի վրա: 

 

 

 

 ՆԱԽԱՐԱՐ                                             Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 

 
 
 
 
 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 04 հոկտեմբերի 2019թ.                                                                           N 574-Ա  

ք.Ստեփանակերտ 

 
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ 

 ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

  

 Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

քաղաքաշինության բնագավառի գործունեության տեսակներով 

լիցենզավորող հանձնաժողովի 03.10.2019թ. եզրակացությունը (կցվում է) և 

ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ 

կետի երրորդ պարբերության պահանջներով, 

 

հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝ 

1.Ներքոնշյալ ընկերությանը տրամադրել լիցենզիա` ԱՀ տարածքում 

քաղաքաշինության բնագավառի համապատասխան գործունեության 

տեսակով զբաղվելու համար: 

 

 

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակարանային 

կոմունալ քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի պետ Ա. 

Հարությունյանի վրա: 

 

 

 

 ՆԱԽԱՐԱՐ                                         Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 

 
 

 

 

 

 

 

 

N 
Լիցենզավորվող անձի 

անվանումը և գտնվելու վայրը 
Գործունեության տեսակը  

1 
«ՌԱՖ - ԷԼԻՏ» ՍՊԸ ք. Ստեփ., 

Տերյան 22 

Շինարարության իրականացում, 

ըստ հետևյալ ոլորտի՝ 

հիդրոտեխնիկական 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 11 հոկտեմբերի 2019թ.                                                                      N 579-Ա  

ք.Ստեփանակերտ 

 
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ 

 ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

քաղաքաշինության բնագավառի գործունեության տեսակներով լիցենզավորող 

հանձնաժողովի 10.10.2019թ. եզրակացությունը (կցվում է) և ղեկավարվելով 

«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ կետի երրորդ 

պարբերության պահանջներով, 

 

հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝ 

 

1.Ներքոնշյալ ընկերությանը տրամադրել լիցենզիաներ` ԱՀ տարածքում 

քաղաքաշինության բնագավառի համապատասխան գործունեության 

տեսակներով զբաղվելու համար: 

 

  

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակարանային 

կոմունալ քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի պետ Ա. 

Հարությունյանի վրա: 

 

 

 

 ՆԱԽԱՐԱՐ                                                   Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 

 

 

N 

Լիցենզավորվող անձի 

անվանումը 

և գտնվելու վայրը 

Գործունեության տեսակը 

1 
«ԹԱՐԹԱՌ ՀԻԴՐՈ 

ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ք. Ստեփ,  

Ա. Հովհաննիսյան նրբ.  

տուն 5 

Շինարարության իրականացում, ըստ հետևյալ 

ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և 
արտադրական 

2 
Շինարարության իրականացում, ըստ հետևյալ 

ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական 

3 
Շինարարության իրականացում, ըստ հետևյալ 

ոլորտի՝ էներգետիկ 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 25 հոկտեմբերի 2019թ.                                                                         N 600-Ա  

ք.Ստեփանակերտ 

 
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ 

 ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

քաղաքաշինության բնագավառի գործունեության տեսակներով լիցենզավորող 

հանձնաժողովի 24.10.2019թ. եզրակացությունը (կցվում է) և ղեկավարվելով 

«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ կետի երրորդ 

պարբերության պահանջներով, 

 

հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝ 

 

1.Ներքոնշյալ ընկերություններին տրամադրել լիցենզիաներ` ԱՀ 

տարածքում քաղաքաշինության բնագավառի համապատասխան 

գործունեության տեսակով զբաղվելու համար: 

 

 

  

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակարանային 

կոմունալ քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի պետ Ա. 

Հարությունյանի վրա: 

 

 

 

 ՆԱԽԱՐԱՐ                                        Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 

 

 

N 
Լիցենզավորվող անձի անվանումը  

և գտնվելու վայրը 
Գործունեության տեսակը  

1 
«ԷՍՔԻԶ» ԱԿ 

ք. Մարտունի, Պ. Սևակի 8 

Շինարարության իրականացում, 

ըստ հետևյալ ոլորտի՝ 

հիդրոտեխնիկական 

2 
«Գ.Ս.Կ.» ՍՊԸ ք. Մարտունի, 

Կոմիտասի 21 

Շինարարության իրականացում, 

ըստ հետևյալ ոլորտի՝ 

հիդրոտեխնիկական 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 25 հոկտեմբերի 2019թ.                                                                    N 601-Ա  

ք.Ստեփանակերտ 

 
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ 

 ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով ԱՀ քաղաքաշինության նախարարության 

լիցենզավորող հանձնաժողովի 24.10.2019թ. եզրակացությունը և 

ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին 

կետի 7-րդ ենթակետի և 7-րդ կետի պահանջներով, 

 

հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ՝ 

 

1. Դադարեցնել ներքոնշյալ ընկերություններին տրամադրած 

լիցենզիաների գործունեությունը` 

 

N 

Լիցենզավորվող 

անձի անվանումը  

և գտնվելու վայրը 

Լիցենզի

այի 

համարը 

Քաղաքաշինության բնագավառի  

գործունեության տեսակը  

1 
«ԳԱՐՈՒՆ» ԱԿ ք. 

Շուշի, Հեքիմյան 1 

ՇԻ-954 

Շինարարության իրականացում, ըստ 

հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և 

արտադրական 

2 ՇԻ-955 
Շինարարության իրականացում, ըստ 

հետևյալ ոլորտի՝ հիդրոտեխնիկական 

3 

«ՍԱՎՎԱ» ՓԲԸ ք. 

Ստեփ, Տիգրան 

Մեծ փող թիվ 20 

ՇԻ-947 

Շինարարության իրականացում, ըստ 

հետևյալ ոլորտի՝ բնակելի, հասարակական և 

արտադրական 

 

 2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել բնակ-կոմունալ 

քաղաքականության և լիցենզավորման բաժնի պետ Ա.Հարությունյանի վրա: 

 

 

 

 ՆԱԽԱՐԱՐ                                    Կ. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 

 
 

 


