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ուսումնական
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հաստատությունների կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի
կիրառման
իրավունքներով
(վճարովի)
բակալավրի
ու
անընդհատ և ինտեգրաց ված կրթական
ծրագրով տեղերը
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«Արցախի
Հանրապետ ության
պետական
բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունների 2021-2022 ուսումնական
տարվա
ընդունելության`
ըստ
մասնագիտությունների
պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման
վարձի լրիվ
փ ոխհատ ուցմամբ (անվճար) և բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունների
կողմից ուսման վարձի
մասնակի
զեղչի
կիրառման
իրավունքներով
(վճարովի)
բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման տեղերի և
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ուսումնական
տարվա
մասնագիտությունների
ցանկը
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին
ՄԻՋ ԱԶԳԱՅԻՆ Պ ԱՅՄԱՆԱԳ ՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Գ Լ ՈՒ Խ 1
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան
1. Սույն օրենքը կարգավորում է Արցախի Հանրապետության միջազգային
պայմանագրերի կնքման, վավերացման, հաստատման, ուժի մեջ մտնելու, կատարման,
փոփոխման, չեղյալ հայտարարման, գործողության երկարաձգման և կասեցման և դրանց
հետ կապված այլ հարաբերությունները:
Հոդված 2. Օրենքում օգտագործ վող հիմնական հասկաց ությունները
1. Սույն օ րենքում օգտագործ վում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները.
1) միջազգային պայմանագիր` Արցախի Հանրապետության և պայմանավորվող
մյուս կողմ ի (կողմերի) միջև մեկ փաստաթղթի կամ փոխկապակցված և միմյանցից
անբաժանելի մեկից ավելի փաստաթղթերի տեսքով գրավոր ձևակերպված և
միջազգային հանրային իրավունքով կարգավորվող համաձայնություն՝ անկախ դրա
անվանումից.
2) արցախյան կողմ՝ Արցախի Հանրապետություն՝ ի դեմս Արցախի
Հանրապետության
Նախագահի
(այսուհետ՝
Հանրապետ ության
Նախագահ),
նախարարությունների, այլ պետական մարմինների, որոնք իրենց գործունեությունը
կարգավորող
օրենքներով օժտված
են միջազգային պայմանագիր կնքելու
լիազորությամբ.
3)
պայմանավորվող
մյուս
կողմ (կողմեր)՝
օտարերկրյա
պետություն
(պետություններ) կամ միջազգային կազմակերպություն (կազմակերպություններ),
ինչպես
նաև
խաղաղության,
մարդու
իրավունքների
պաշտպանության,
մարդասիրական, բարեգործական կամ ֆինանսական, տնտեսական կամ տեխնիկական
աջակցության ոլորտ ներին առնչվող հարցերով՝ միջազգային իրավունքի սուբյեկտ
չհանդիսացող կամ որպես այդպիսին չճանաչված կազմավորում (կազմավորումներ), որի
(որոնց) հետ Արցախի Հանրապետությունը նախատեսում է հաստատել միջազգային
պայմանագրային հարաբերություններ.
4) իրավասու մարմին` սույն օրենքով միջազգային պայմանագրի կնքման, դրա
վավերացման կամ հաստատման, միջազգային պայմանագրի կատարման, փոփոխման,
գործողության
կասեցման
կամ
չեղյալ
հայտարարելու
առաջարկությամբ
Հանրապետության Նախագահին դիմելու` օրենքով սահմանված իրավասություն
ունեցող մարմին.
5) միջազգային պայմանագրի կնքում՝ սույն օրենքով սահմանված կարգով
միջազգային
պայմանագրի
նախագծի
ներպետական
համաձայնեցման,
փոխհամաձայնեցման և ստորագրման գործընթաց.
6) ներպետական համաձայնեցում՝ իրավասու մարմնի կողմից միջազգային
պայմանագրի կնքմանն ուղղված՝ սույն օրենքով սահմանված ընթացակարգերի
իրականացում.
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7) փոխհամաձայնեցում՝ պայմանավորվող մյուս կողմի (կողմերի) հետ
միջազգային
պայմանագրի
ստ որագրման
ենթակա
տեքստի
վերաբերյալ
համաձայնության ձեռքբերում.
8)
նախաստ որագրում` միջազգային
պայմանագրի
յուրաքանչյուր
էջին
ստորագրող պաշտոնատար անձի անվանատառերի նշադրման միջոցով միջազգային
պայմանագրի նախագծ ի փոխհամաձայնեցման եղանակ.
9)
լիազորագիր՝ միջազգային
պայմանագրին
առնչվող՝
սույն
օրենքով
նախատեսված
գործողություններ
իրականացնելու
իրավունք
վերապահող
պատշաճորեն ձևակերպված փաստաթուղթ.
10) վավերացում՝ Արցախի Հանրապետ ության Ազգային ժողովի կողմից օրենք
ընդունելու միջոց ով միջազգային պայմանագիրը Արցախի Հանրապետության համար
պարտադիր ճանաչելուն ուղղված ներպետական ընթացակարգ .
11) հաստատում` Հանրապետության
Նախագահի
կողմից
հրամանագիր
ստորագրելու միջոցով միջազգային պայմանագիրը Արցախի Հանրապետ ության համար
պարտադիր ճանաչելուն ուղղված ներպետական ընթացակարգ .
12) վերապահում՝ միջազգային պայմանագրի ստ որագրման, վավերացման (դրան
միանալու), հաստատման ժամանակ պայմանագրի կողմ ի արած միակողմանի
հայտարարություն, որի միջոցով բացառվում, փ ոփոխվում կամ պարզաբանվում են
պայմանագրի կամ դրա որոշակի դրույթների՝ տվյալ պայմանագրի կողմի համար
կիրառելիությունը և (կամ) դրա առանձնահատկությունները.
13) չեղարկում՝ միջազգային պայմանագրի ստորագրումից հետո մինչև
միջազգային
պայմանագրի
վավերացումը
կամ
հաստատումը
Արցախի
Հանրապետության՝ տվյալ միջազգային պայմանագրով կապված չլինելու պատշաճորեն
ձևակերպված կամաարտահայտություն.
14)
բազմակողմ
միջազգային
պայմանագիր՝ միջազգային
պայմանագրի
ինքնուրույն կողմ հանդես եկող երկուսից ավելի սուբյեկտների միջև միջազգային
պայմանագիր.
15) վարկային միջազգային պայմանագիր՝ Արցախի Հանրապետության կողմից
վարկ, փոխառություն, երաշխիք ստանալու կամ տրամադրելու մասին միջազգային
պայմանագիր.
16) դրամաշնորհային մ իջազգային պայմանագիր՝ Արցախի Հանրապետ ության
կողմ ից մարդասիրական, բարեգործական օգնություն, անհատույց ֆինանսական,
գույքային կամ տեխնիկական աջակցություն ստանալու կամ տրամադրելու մասին
միջազգային պայմանագիր.
17)
քաղաքական
բնույթի
մ իջազգային
պայմանագիր՝ միջպետական
հարաբերությունների
հիմնադրույթներ,
միջազգային
համընդհանուր
կամ
տարածաշրջանային համագործակցության հիմունքներ սահմանող, Հանրապետ ության
Նախագահի
ծրագրից
բխող
կամ
Հանրապետության
Նախագահի
որոշած
քաղաքականության հիմնական ուղղությունների շրջանակում համագործակցություն
նախատեսող միջազգային պայմանագիր.
18)
ռազմական
բնույթի
միջազգային
պայմանագիր՝ ռազմական
համագործակցության,
հավաքական
անվտանգության
հարցեր
կարգավորող,
ռազմաքաղաքական դաշինքներին անդամակց ություն, ռազմական մատակարարումներ,
ռազմական բնույթի այլ հարաբերություններ նախատ եսող մ իջազգային պայմանագիր.
19) ավանդապահ՝ պետություն, միջազգային կազմակերպություն կամ միջազգային
կազմակերպության համապատասխան իրավասություններ ունեցող մարմին, որին ի
պահ է հանձնվում միջազգային պայմանագրի բնօրինակը, և որն այդ միջազգային
պայմանագրի առնչությամբ իրականացնում է 1969 թվականի` Միջազգային
պայմանագրերի իրավունքի մասին Վիեննայի կոնվենցիայով նախատեսված
գործառույթներ:
Հոդված 3. Միջազգային պայմանագրերի վերաբերյալ օ րենսդրությունը
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1. Միջազգային պայմանագրի կնքման, վավերացման, հաստատման, ուժի մեջ
մտնելու, կատարման, փոփոխման, չեղյալ հայտարարման և գործ ողության
երկարաձգման և կասեցման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են
Արցախի Հանրապետության Սահմանադր ությամբ (այսուհետ՝ Սահմանադրություն ),
միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ նորմերով և սկզբունքներով, 1969 թվականի`
Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին Վիեննայի կոնվենցիայով, Արցախի
Հանրապետության միջազգային այլ պայմանագրերով, սույն օրենքով և այլ օրենքներով։
2. Միջազգային պայմանագիրը Արցախի Հանրապետության իրավական
համակարգի բաղկացուցիչ մասն է։
3. Արցախի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերի և
Արցախի Հանրապետության օրենքների նորմերի միջև հակասության դեպքում
կիրառվում են վավերաց ված միջազգային պայմանագրերի նորմերը:
Գ Լ ՈՒ Խ 2
ՄԻՋ ԱԶԳԱՅԻՆ Պ ԱՅՄԱՆԱԳ ՐԻ ԿՆՔ ՈՒՄԸ
Հոդված 4. Միջազգային պայմանագրի կնքման առաջարկությունը
1. Միջազգային պայմանագրի կնքման (դրան միանալու) առաջարկությունը
Հանրապետության Նախագահին է ներկայացնում իրավասու մարմինը՝ հիմնավորելով
դրա կնքման (դրան միանալու) նպատակահարմարությունը և կցելով Արցախի
Հանրապետության
արտաքին
գործերի նախարարության
եզրակացությունը
միջազգային պայմանագրի կնքման (դրան միանալու) արտաքին քաղաքական
նպատակահարմարության մասին կամ կարգավորման ենթակա հարաբերությունները
իրավաբանական պարտադիր ուժ չունեցող միջազգային բնույթի այլ փաստաթղթով
կնքելու նպատակահարմարության մասին:
2. Սույն հոդված ի 1-ին մասում նշված իրավաբանական պարտադիր ուժ չունեց ող
միջազգային բնույթի փաստաթղթերի կնքման ընթացակարգերը սահմանում է Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը (այսուհետ՝ Կառավարություն)։
Հոդված
5.
համաձայնեց ումը

Միջազգային

պայմանագրի

նախագծի

ներպետական

1. Միջազգային պայմանագրի կնքման, բազմակողմ մ իջազգային պայմանագրին
միանալու
առաջարկության
կապակցությամբ
Հանրապետ ու թյան
Նախագահի
հանձնարարականի հիման վրա այդ հանձնարարականով այլ ժամկետ սահմանված
չլինելու դեպքում իրավասու մարմինը 15 աշխատանքային օ րվա ընթացքում
միջազգային պայմանագրի նախագծի հայերեն և օտար լեզուներով տեքստ ը, բազմակողմ
միջազգային պայմանագրի դեպքում դրա տեքստը և հայերեն թարգմանությունը
ներկա յացնում է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության,
Արցախի
Հանրա պետության
արդարադատ ության
նախարարության,
Արցախի
Հանրապետության ֆինանսների նախարարության և շահագրգիռ այլ մարմինների
քննարկմանը՝ կցելով միջազգային պայմանագրի կնքման (դ րան միանալու)
հիմնավորում:
2. Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը
տրամադրում է եզրակացություն միջազգային պայմանագրի ստ որագրման կամ
միանալու
արտաքին
քաղաքական
նպատակահարմարության
և
Արցախի
Հանրապետության վարած արտաքին քաղաքականությանը և ստա նձնած միջազգային
պարտավորություններին դրա համապատասխանության մասին, ինչպես նաև
անհրաժեշտության դեպքում՝ միջազգային պայմանագրի կնքման, ուժի մեջ մտնելու,
կատարման, փ ոփոխման, գործողության երկարաձգման և կասեցման առնչությամբ։
3.
Արցախի
Հանրապետության
արդարադատ ության
նախարարությունը
տրամադրում է եզրակացություն միջազգային պայմանագրի նախագծում, բազմակողմ
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միջազգային պայմանագրում Արցախի Հանրապետության օրենքին հակասող, օրենքի
փոփոխություն կամ նոր օրենքի ընդունում նախատեսող նորմերի, ինչպես նաև
միջազգային պայմանագիրը վա վերացման ենթակա դարձնող հիմքերի առկայության
մասին:
4. Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը տրամադրում է
եզրակացություն միջազգային պայմանագրի նախագծում, բազմակողմ միջազգային
պայմանագրում
Արցախի
Հանրապետության
համար
ֆինանսական
պարտավորություններ նախատեսող դրույթների առկայության մասին, այդ թվում՝
միջազգային պայմանագրով եկամուտ ների նվազեցման կամ ծախսերի ավելացման
հանգեցնող դրույթների և տվյալ տարվա համար Արցախի Հանրապետության Ազգային
ժողովի
ընդունած
պետական
բյուջեի
մասին
օրենքում
չներառված
պարտավորությունների մասին։
5. Շահագրգիռ մարմինը (ները) տ րամադրում է (են) եզրակացություն մ իջազգային
պայմանագրի նախագծի կամ բազմակողմ միջազգային պայմանագրի՝ օրենքով իրենց
վերապահված գործունեության ոլորտին առնչվող հարցերի մասին:
6. Միջազգային պայմանագրերի նախագծ ի կամ բազմակողմ միջազգային
պայմանագրի դրույթները պետական կառավարման համակարգի այլ մարմինների,
տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավասություններին, ինչպես նաև
մարդու հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները շոշափող հարցերին և
ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց իրա վունքներին և պարտականություններին
առնչվելու դեպքում իրավասու մարմինը պետք է ապահովի նաև շահագրգիռ
կազմակերպությունների և մարմինների եզրակաց ությունների և առաջարկությունների
ստացումը, այդ թվում նաև միջազգային պայմանագրով նախատեսվող գույքային
պարտավորությունների մասին։
7. Սույն հոդվածում նշված մարմիններն իրենց եզրակացությունները իրավասու
մարմին են ներկայացնում միջազգային պայմանագրի նախագիծը կամ բազմակողմ
միջազգային պայմանագիրն ստանալուց հետո՝ 15 աշխատանքային օ րվա ընթացքում:
8. Իրավասու մարմինը սույն հոդվածի 2-6-րդ մասերում նշված փաստաթղթերն
ստանալուց հետ ո՝ 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, միջազգային պայմանագրի
լրամշակված նախագծի հայերեն և օտար լեզվով տեքստերը և ստացված
առաջարկությունների ամփոփաթերթը ներկայացնում է Արցախի Հանրապետ ության
արտաքին գործերի նախարարություն՝ փոխհամաձայնեցման նպատակով:
Հոդված 6. Միջազգային պայմանագրի նախագծի փոխհամաձայնեցում ը
1. Միջազգային պայմանագրի նախագծ ի փոխհամաձայնեցման ընթացքում
արցախյան կողմ ի և պայմանավորվող մյուս կողմի (կողմերի) միջև հարաբերություններն
իրականացվում են Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության
միջոցով և համակարգմամբ:
2. Միջազգային պայմանագրի նախագծ ի փոխհամաձայնեցումն իրականաց վում է
միջազգային պայմանագրի նախագծ ի նախաստորագրման, փոխհամաձայնեցման
մասին համատեղ այլ փաստաթուղթ ստորագրելու կամ ընդունելու, դի վանագիտական
ուղիներով տեքստին համաձայն լինելու մասին ծանուցումներ փոխանակելու կամ
պայմանագրի կողմերի միջև ցանկացած այլ համաձայնեցված մ իջոցով:
Հոդված 7. Միջազգային պայմանագրի ստորագրման առաջարկությունը
1. Միջազգային պայմանագրի փ ոխհամաձայնեց ված նախագծի ստորագրման
ժամկետի վերաբերյալ պայմանավորվող մյուս կողմի
հետ ձեռք բերված
պայմանավորվածության մասին Արցախի Հանրապետ ության արտաքին գործերի
նախարարության առաջարկությունն ստանալուց հետ ո՝ 5 աշխատանքային օրվա
ընթացքում, իրավասու մարմինը Կառավարություն է ներկայացնում միջազգային
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պայմանագրի ստ որագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին
Կառավարության որոշման նախագիծը՝ կցելով՝
1) միջազգային պայմանագրի նախագիծը՝ հայերենով.
2)
միջազգային
պայմանագրի
ստորագրման
նպատակահարմարության
հիմնավորումը.
3)
Արցախի
Հանրապետ ության
արտաքին
գործերի
նախարարության
եզրակացությունը միջազգային պայմանագրի ստորագրման արտաքին քաղաքական
նպատակահարմարության
և Արցախի Հանրապետության վարած արտաքին
քաղաքականությանը և ստանձնած մ իջազգային պարտավորություններին դրա
համապատասխանության մասին.
4) միջազգային պայմանագրի ներպետական համաձայնեցում ը հավաստ ող
փաստաթղթերը, դրանց հիման վրա կազմված ամփոփաթերթը և տեղեկատվություն
նախագծի փ ոխհամաձայնեցման մասին.
5)
բազմակողմ
միջազգային
պայմանագրի
դեպքում՝
նաև
Արցախի
Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության տրամադրած միջազգային
պայմանագրի
կողմերի
ցանկը,
անհրաժեշտության
դեպքում՝
Արցախի
Հանրապետության
վերապահման
տեքստի
կամ
այլ
կողմերի
կատարած
վերապահումների վերաբերյալ հնարավոր առարկությունների նախագիծ ը՝ դրանց
վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարութ յան
եզրակացությամբ:
Հոդված
8.
լիազորությունը

Միջազգային

պայմանագրի

ստորագրումը,

ստորագրման

1. Միջազգային պայմանագիրն առանց լիազորագրի ստորագրելու իրավասություն
ունեն Հանրապետ ության Նախագահը, Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի
նախարարը, ինչպես նաև օրենքով սահմանված դեպքերում՝ Արցախի Հանրապետ ության
անդամակցությամբ միջազգային կազմակերպությունների հիմնադիր փաստաթղթերով
ստեղծված մարմիններում Արցախի Հանրապետությունը ներկայացնելու իրավասություն
ունեցող պաշտոնատար անձինք։
2. Այլ պաշտոնատար անձինք միջազգային պայմանագիրը կարող են ստ որագրել
հատուկ լիազորություններ ունենալու դեպքում՝ սույն օրենքի 7 -րդ հոդվածով
նախատեսված՝ միջազգային պայմանագիրը ստորագրելու մասին Կառավարության
որոշմամբ տրված հանձնարարականի հիման վրա:
3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված անձանց միջազգային պայմանագիրը
ստորագրելու լիազորագիր տրամադրում է Հանրապետ ության
Նախագահը կամ
Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը՝ Կառավարության
սահմանած կարգով:
Հոդված 9. Միջազգային պայմանագրի լեզուն
1. Օտարերկրյա պետ ությունների հետ Արցախի Հանրապետ ության երկկողմ
միջազգային պայմանագիրը կնքվում է հայերենով և համաձայնեց ված օտար լեզուներով:
2. Միջազգային կազմակերպությունների հետ Արցախի Հանրապետ ու թյան
երկկողմ միջազգային պայմանագրերը կնքվում են հայերենով և (կամ) համաձայնեցված
օտար լեզուներով:
3. Բազմակողմ միջազգային պայմանագրերը կնքվում են պայմանավորվող մյուս
կողմերի հետ համաձայնեցված լեզուներով:
4. Միջազգային պայմանագրի հայերեն տեքստում կարող են գործածվել
արաբական և հռոմեական թվանշաններ, լատինատառ համարակալումներ, լատիներեն
արտահայտ ություններ, հապավումներ և միջազգային իրավունքի հասկացություններ։
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5. Միջազգային պայմանագրի կամ դրա նախագծի օտար լեզվից հայերեն և
հայերենից օտար լեզու թարգմանությունն ապահովում է իրավասու մարմինը՝ Արցախի
Հանրապետության արդարադատության նախարարի սահմանած կարգով։
6. Միջազգային պայմանագրի հայերեն տեքստի պաշտոնական հաստատումն
իրականացնում է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը՝
իրավասու
մարմնի
տ րամադրած
թարգմանու թյան
հիման
վրա՝
Արցախի
Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի սահմանած կարգով։
Գ Լ ՈՒ Խ 3
ՄԻՋ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳ ՐԻ ՎԱՎԵՐԱՑՄԱՆ, ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ,
ՉԵՂԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑ ԱԿԱՐԳ ԵՐԸ
Հոդված 10. Միջազգային պայմանագրի վավերաց ումը և հաստատումը
1. Սույն օրենքի համաձայն՝ Արցախի Հանրապետության ստ որագրած կամ
միանալու ենթակա միջազգային պայմանագիրը Արցախի Հանրապետության համար
պարտադիր իրավաբանական ուժ է
ստանում
անհրաժեշտ ներպետական
ընթացակարգերն ավարտելուց հետո Արցախի Հանրապետ ության Ազգային ժողովի
կողմ ից վավերացվելու կամ Հանրապետության Նախագահի կողմ ից հաստատվելու
միջոցով։
2. Արցախի Հանրապետ ության Ազգային ժողովը Հանրապետության Նախագահի
ներկայացմամբ վավերացնում է այն միջազգային պայմանագրերը՝
1) որոնք վերաբերում են մարդու և քաղաքացու հիմնական իրա վունքներին և
ազատություններին, ինչպես նաև պարտականություններին.
2) որոնք ունեն քաղաքական կամ ռազմական բնույթ.
3) որոնք նախատեսում են Արցախի Հանրապետության անդամակցություն
միջազգային կազմակերպությանը.
4) որոնք Արցախի Հանրապետության համար նախատեսում են ֆինանսական կամ
գույքային պարտավորություններ.
5) որոնց կիրառումը նախատեսում է օրենքի փոփ ոխություն կամ նոր օրենքի
ընդունում, կամ որոնք պարունակում են օրենքի ն հակասող նորմեր.
6) որոնք ուղղակիորեն նախատեսում են վավերաց ում.
7) որոնք պարունակում են օրենքի կարգավորմանը ենթակա հարցեր:
3.
Հանրապետության
Նախագահը
հաստատում
է
այն
մ իջազգային
պայմանագրերը, որոնք, սույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, ենթակա չեն Արցախի
Հանրապետության Ազգային ժողովի վավերացմանը։
Հոդված 11. Միջազգային պայմանագրի վավերացման (դրան մ իանալու) կամ
հաստատման ներկայացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը
1. Միջազգային պայմանագիրը Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի
վավերացմանը և Հանրապետության Նախագահի հաստատմանը ներկայացնելու
նպատակով իրավասու
մարմինն ապահովում
է
հետևյալ փաստաթղթերի
առկայությունը.
1) միջազգային պայմանագրի հայերեն բնօրինակի սահմանված կարգով
հաստատված պատճենը, իսկ հայերեն ստորագրված չլինելու դեպքում օտար լեզվով
բնօրինակի՝ ավանդապահի հաստատած պատճենը և դրա պաշտոնապես հաստատված
հայերեն թարգմանությունը.
2)
միջազգային
պայմանագրի
վավերացման
կամ
հաստատման
նպատակահարմարության մասին տեղեկանքը.
3)
տեղեկատ վություն
միջազգային
պայմանագրի
կատարման
համար
պատասխանատու մարմինների վերաբերյալ.
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4)
Արցախի
Հա նրապետ ության
արտաքին
գործերի
նախարարության
եզրակացությունը միջազգային պայմանագրի վավերացման (դրան միանալու) կամ
հաստատման
արտաքին
քաղաքական
նպատակահարմարության
մասին,
տեղեկատվություն պայմանագիրն ստորագրած կողմի (կողմերի)՝ պայմանագրի ուժի մեջ
մտնելու համար անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերը կատարելու մասին.
5)
Արցախի
Հանրապետ ության
արդարադատ ության
նախարարության
եզրակացությունը միջազգային պայմանագրում Արցախի Հանրապետության օրենքին
հակասող, օրենքի փոփոխություն կամ նոր օրենքի ընդունում նախատեսող նորմերի,
ինչպես նաև միջազգային պայմանագիրը վավերացման ենթակա դարձնող հիմքերի
առկայության մասին.
6) Արցախի Հանրապետ ության ֆինանսների նախարարության եզրակաց ությունը
միջազգային պայմանագրով Արցախի Հանրապետության համար ֆինանսական
պարտավորություններ նախատեսող դրույթների առկայու թյան մասին, այդ թվում՝
միջազգային պայմանագրով եկամուտ ների նվազեցման կամ ծախսերի ավելացման
հանգեցնող դրույթների և տվյալ տարվա համար Արցախի Հանրապետության Ազգային
ժողովի
ընդունած
պետական
բյուջեի
մասին
օրենքում
չներառված
պարտավորությունների մասին.
7) շահագրգիռ մարմնի եզրակացությունը միջազգային պայմանագրով Արցախի
Հանրապետության համար գույքային պարտավորություններ նախատեսող դրույթների
առկայության մասին.
8) վավերացման ենթակա միջազգային պայմանագրի դեպքում այն Արցախի
Հանրապետության Գ երագույն դատարանում և Արցախի Հանրա պետության Ազգային
ժողովում ներկայացնելու համար Հանրապետության Նախագահի պաշտոնական
ներկայացուցչի թեկնածությունը.
9)
բազմակողմ
միջազգային
պայմանագրի
դեպքում
նաև
Արցախի
Հանրապետության
արտաքին
գործերի
նախարարության
տրամադրած
այդ
պայմանագրի
կողմերի
ցանկը,
անհրաժեշտության
դեպքում՝
Արցախի
Հանրապետության
վերապահման
տեքստի
կամ
այլ
կողմերի
կատարած
վերապահումների վերաբերյալ հնարավոր առարկությունների նախագիծ ը՝ դրանց
վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության
եզրակացությամբ:
2. Սույն հոդվածում նշված մարմիններն իրենց եզրակացություններն իրավասու
մարմին են ներկայացնում իրավասու մարմնի համապատասխան հարցումն ստանալուց
հետո՝ 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
Հոդված 12. Միջազգային պայմանագրի վավերացման (դրան միանալու)
հաստատման ընթացակարգերը

և

1. Սույն օրենքի 11-րդ հոդվածով սահմանված փաստաթղթերն ստանալուց հետո
իրավասու մարմինը 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում միջազգային պայմանագրի
վավերացման (դրան միանալու) մասին օ րենքի նախագիծը կամ Հանրապետ ության
Նախագահի՝ միջազգային պայմանագիրը հաստատելու մասին հրամանագրի
նախագիծը սույն օրենքի 11-րդ հոդվածով սահմանված փաստաթղթերի հետ օրենքով
սահմանված կարգով ներկայացնում է Հանրապետության Նախագահին:
2. Հանրապետության Նախագահը միջազգային պայմանագիրը վավերացնելու
մասին օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի վավե րացմանն
է ներկայաց նում օրենքով սահմանված կարգով:
3. Նախքան միջազգային պայմանագրի վավերացման (դրան միանալու) մասին
օրենքի նախագիծը Արցախի Հանրապետ ության Ազգային ժողովի վավերացմանը
ներկայացնելը Հանրապետ ության Նախագահը, Սահմանադրության 142 -րդ հոդվածի 3րդ մասի համաձայն, դիմում է Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարան՝
միջազգային
պայմանագրում
ամրագրված
պարտավորությունների՝
Սահմանադրությանը համապատասխանությունը որոշելու նպատակով:
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Հոդված 13. Միջազգային պայմանագրի վավերագիրը կամ միանալու
փաստաթուղթը

մասին

1. Միջազգային պայմանագրի վավերացման մասին օրենքը
Արցախի
Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից ընդունվելուց հետո՝ 5 աշխատանքային
օրվա ընթացքում, Արցախի Հանրապետ ության արտաքին գործերի նախարարությունը
պայմանագրով նախատեսված լինելու դեպքում կազմում է վավերագիր և ներկայացնում
Հանրապետության Նախագահին՝ միջազգային պայմանագիրը վավերացնելու մասին
օրենքի հետ միաժամանակ այն ստ որագրելու նպատակով։
2. Հանրապետ ության Նախագահի աշխատակազմը միջազգային պայմանագրի
ստորագրված վավերագիրը Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի
նախարա րություն է վերադարձնում միջազգային պայմանագիրը վավերաց նելու մասին
օրենքը
Հանրապետության
Նախագահի
կողմից
ստորագրվելուց
հետո՝
3
աշխատանքային օ րվա ընթացքում:
3.
Միջազգային պայմանագրի վավերագրի ձևը հաստատում է Արցախի
Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը:
4. Միջազգային պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կամ մ իջազգային
կազմակերպությունում
ընդունված
պրակտիկայի
համաձայն՝
Արցախի
Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ստորագրում է վավերացված
միջազգային պայմանագրին միանալը հաստատող փաստաթղթեր:
Հոդված 14. Միջազգային պայմանագրի չեղարկումը
1. Մինչև միջազգային պայմանագրի վավերացնելը կամ հաստատելը Արցախի
Հանրապետությունը կարող է չեղարկել ստ որագրված միջազգային պայմանագիրը՝
տվյալ միջազգային պայմանագրով կապված չլինելու և այդ միջազգային պայմանագիրն
իր համար պարտադիր դարձն ող վավերացման կամ հաստատման ընթացակարգերը
չկատարելու իր կամաարտա հայտության մ իջոցով։
2. Միջազգային պայմանագրի չեղարկման մասին Կառավարության որոշման
նախագիծը Հանրապետ ության Նախագահի հանձնարարությամ բ Կառավարություն է
ներկայացնում իրավասու մարմինը՝ կցելով Արցախի Հանրապետության արտաքին
գործերի նախարարության եզրակացությունը միջազգային պայմանագրի չեղարկման
արտաքին քաղաքական նպատակահարմարության մասին:
Գ Լ ՈՒ Խ 4
ՄԻՋ ԱԶԳԱՅԻՆ Պ ԱՅՄԱՆԱԳ ՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ԵՎ ՈՒԺԻ ՄԵՋ
ՄՏՆԵԼՈՒ, Գ ՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՐԿԱՐԱՁԳ ԵԼՈՒ
ԵՎ Փ ՈՓ ՈԽԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑ ԱԿԱՐԳԵՐԸ
Հոդված 15. Վարկային և դրամաշնորհային պայմանագրի կնքման և ուժի մեջ
մտնելու, գործողության ժամկետը երկարաձգելու և փոփ ոխելու ընթացակարգերը
1. Վարկային և դրամաշնորհային միջազգային պայմանագրի կնքման և ուժի մեջ
մտնելու ընթացակարգերի իրականացման համ ար իրավասու մարմինը Արցախի
Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունն է:
2. Վարկային և դրամաշնորհային միջազգային պայմանագրի կնքման և ուժի մեջ
մտնելու՝ սույն օ րենքով սահմանված ընթացակարգերն իրականացվում են իրավասու
մարմնի առաջարկությամբ իրավասու մարմնին և սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով
սահմանված
մարմիններին
ուղղված՝
Հանրապետության
Նախագահի
հանձնարարականով` դրանով սահմանված ժամկետներում։
3. Եթե վարկային կամ դրամաշնորհային միջազգային պայմանագրի ուժի մեջ
մտնելու համար դրանով նախատեսված է ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ
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ներպետական
ընթացակարգերի
կատարումը
հավաստող
իրավաբանական
եզրակացության տրամադրում, ապա իրավասու մարմնի կողմից միջազգային
պայմանագրով նախատեսված անհրաժեշտ փաստաթղթերը տրամադրելուց հետո
Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը 3 աշխատանքայ ին
օրվա ընթացքում դիմում է Արցախի Հանրապետ ության արդարադատ ության
նախարարություն, որը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնում է
պայմանագրով սահմանված ձևով իրավաբանական եզրակացությունը հայերեն և
պայմանագրի կնքման օտար լեզվով։
4. Վարկային և դրամաշնորհային միջազգային պայմանագրի գործողության
ժամկետի երկարաձգման և փոփ ոխությունների մասին պայմանագիրը կնքվում և ուժի
մեջ է մտնում սույն օրենքով սահմանված կարգով, եթե վարկեր և դրամաշնորհներ
տրամադրող կազմակերպություն ների հետ կնքված այլ պայմանագրերով կամ դրանց
անդամակցությամբ պայմանավորված՝ Արցախի Հանրապետության կողմից պարտադիր
ճանաչված
այդ
կազմակերպությունն երի
հիմնարար
փաստաթղթերով,
կանոնակարգային և ընթացակարգային նորմերով և դրույթներով այլ բան նախատեսված
չէ։
5. Պայմանավորվող մյուս կողմի հետ վարկային և դրամաշնորհային միջազգային
պայմանագրի նախագծ ի փոխհամաձայնեցումն իրականացնում է իրավասու մարմինը՝
Արցախի
Հանրապետության
արտաքին
գործերի
նախարարության
հետ
համաձայնեցմամբ:
6. Սույն հոդվածի նպատակներով ֆինանսական պարտավորություններ չեն
համարվում օրենքով սահմանված հարկային, մաքսային և այլ պարտադիր վճարումների
գծով արտ ոնությունները, Արցախի Հանրապետության կողմից համաֆինանսավորվող
մատակարարումները, աշխատանքների կատարումը և ծառայությունների մատուցում ը,
պետությունների, կազմակերպությունների հետ կնքված վարկեր և դրամաշնորհներ
տրամադրելու մասին վավերացված միջազգային պայմանագրերով
Արցախի
Հանրապետության ստանձնած ընդհանուր (շրջանակային) պարտավորությունների
շրջանակներում
ստանձնվող
և
դրանք
չգերազանցող
ֆինանսական
պարտավորությունները, բնաիրային պարտավորությունները:
7. Վարկային և դրամաշնորհային միջազգային պայմանագրի կատարման համար
պատասխանատու է պետական կառավարման համակարգի շահառու մարմինը
(մարմինները), որը (որոնք) իրականացնում է (են) սույն օրենքի 17 -րդ հոդվածով
իրավասու մարմնին վերապահված լիազորությունները:
Գ Լ ՈՒ Խ 5
ՄԻՋ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳ ՐԻ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ ԵՎ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ
Հոդված 16. Միջազգային պայմանագրի ուժի մեջ մտնելը
1. Արցախի Հանրապետ ության միջազգային պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում և
կիրառվում
սույն
օրենքով
սահմանված
վավերացման
կամ
հաստատման
ընթացակարգերի ավարտ ից հետ ո՝ այդ պայմանագրով նախատես ված կարգով և պահից։
Հոդված 17. Միջազգային պայմանագրի կատարման ապահովումը
1. Ուժի մեջ մտած Արցախի Հանրապետ ության միջազգային պայմանագիրը
ենթակա է անվերապահ կատարման։
2. Միջազգային պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով իրավասու
մարմինը միջազգային պայմանագրի վավերացվելուց կամ հաստատ վելուց հետ ո, ըստ
անհրաժեշտության, 45 աշխատանքային օրվա ընթացքում Արցախի Հանրապետ ության
արտաքին գործերի նախարարության և միջազգային պայմանագրի կատարման համար
պատասխանատու այլ մարմինների հետ համաձայնեցմամբ Հանրապետ ության
Նախագահի աշխատակազմ է ներկայացնում միջազգային պայմանագրի կատարման
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միջոցառումների ծրագիր և ժամանակաց ույց կամ նման ծ րագիր ներկայացնելու
անհրաժեշտության բացակայության մասին տեղեկանք։
3. Արցախի Հանրապետ ության արտաքին գործերի նախարարությունը հետ ևում է
միջազգային պայմանագրի կատարմանը և իրավունք ունի միջազգային պայմանագրի
կատարման համար պատասխանատ ու մարմիններից ստանալու տեղեկատվություն
միջազգային պայմանագրի կատարման ընթացքի վերաբերյալ։
4. Եթե Արցախի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրից
բխում է, որ պետք է ընդունվի նոր օրենք կամ փոփոխություններ կատարվեն գործող
օրենքում, ապա Հանրապետ ության Նախագահը միջազգային պայմանագրի ուժի մեջ
մտնելուց հետ ո՝ երեք ամ սվա ընթացքում, օրենքով սահմանված կարգով Արցախի
Հանրապետության Ազգային ժողովի քննարկմանն է ներկայացնում օրենքում
փոփոխություններ կատարելու կամ նոր օրենք ընդունելու մասին օրենքի նախագիծ:
5. Միջազգային պայմանագրի կատարման ընթացքում իրավասու մարմինը
պայմանավորվող մյուս կողմի (կողմերի) իրավասու մարմինների հետ հաղորդակցվում է
Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությա ն միջոցով, իսկ
միջազգային պայմանագրով նախատեսված դեպքերում` կենտ րոնական մարմինների
միջոցով կամ անմիջականորեն:
6. Պետական այլ մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ
իրավաբանական անձանց՝ միջազգային պայմանագրի կատարմանը ներգրավելու
անհրաժեշտության դեպքում իրավասու մարմինը տեղեկացնում է նրանց միջազգային
պայմանագրի կատարման հետ կապված իրավունքների և պարտականությունների,
նրանց առջև դրված խնդիրների և լուծման ենթակա այլ հարցերի վերաբերյալ և
ապահովում նրանց պատշաճ մասնակցությունը։
Հոդված 18. Միջազգային պայմանագրի տ եքստում ուղղումներ կատարելը և
մեկնաբանելը
1. Միջազգային պայմանագրում պայմանագրի առարկային և նպատակներին
չառնչվող տեխնիկական բնույթի ուղղումները կատարվում են պայմանագրի կողմերի
միջև համաձայնեցված կարգով և եղանակով։
2. Միջազգային պայմանագիրը մեկնաբանվում է դրա առարկայից և
նպատակներից բխող պայմանագրի եզրույթներին տրված սովորական նշանակությանը
համապատասխան և իրականացվում է միջազգային պայմանագրով և միջազգային
իրավունքի նորմերով և սկզբունքներով սահմանված կարգով։
3. Ուղղման և մեկնաբանման աշխատանքներին արցախյան կողմից ներգրավվում
են իրավասու մարմինը և Արցախի Հանրապետ ության արտաքին գործերի
նախարարությունը։
4. Միջազգային պայմանագրի պաշտոնապես հաստատված հայերեն տեքստում
ուղղումը կատարվում է իրավասու մարմնի և Արցախի Հանրապետ ության արտաքին
գործերի նախարարության առաջարկությամբ՝ տեղեկացնելով պայմանավորվող մյուս
կողմ ին (կողմերին)։
Գ Լ ՈՒ Խ 6
ՄԻՋ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳ ՐԻ Փ ՈՓ ՈԽՈՒՄԸ, Գ ՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ
Ժ ԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒՄԸ, ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՈՒՄԸ
ԵՎ ՉԵՂՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄԸ
Հոդված 19. Միջազգային պայմանագրի փոփ ոխման ընդհանուր կարգը
1. Միջազգային պայմանագրում փոփոխությունները կատարվում և ուժի մեջ են
մտնում պայմանագրի կողմերի գրավոր ձևակերպված համաձայնությամբ այդ
պայմանագրով սահմանված կարգով, եթե փոփ ոխող միջազգային պայմանագրում չեն
պարունակվում այնպիսի դրույթներ, որոնք հիմքեր կառաջացնեն սույն օրենքով
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միջազգային պայմանագրի կնքման և ուժի մեջ մտնելու համար սահմանված այլ
ընթացակարգեր կիրառելու համար։
Հոդված 20. Միջազգային պայմանագրի գործողության ժամկետի երկարաձգում ը
1. Միջազգային պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգվում է ա յդ
պայմանագրով սահմանված կարգով։
2. Եթե միջազգային պայմանագրով նախատեսված չէ դրա գործողության ժամ կետի
երկարաձգման մասին դրույթ, ապա միջազգային պայմանագրի գործողության ժամկետը
կարող
է
երկարաձգվել
պայմանագրի
կողմերի
գրավոր
ձևակերպված
համաձայնությամբ, որի կնքման և ուժի մեջ մտնելու վրա տարածվում են սույն օրենքով
սահմանված ընթացակարգերը։
Հոդված 21. Միջազգային պայմանագրի գործողության կասեցում ը և պայմանագրի
չեղյալ հայտարարումը
1. Ուժի մեջ մտած միջազգային պայմանագրի չեղյալ հայտարարման կամ դրա
գործողության կասեցման հիմնավորված առաջարկությունը Հանրապետ ության
Նախագահին ներկայացնում է իրավասու մարմինը՝ կցելով Արցախի Հանրապետ ության
արտաքին գործերի նախարարության պայմանագրի չեղյալ հայտարարման կամ
գործողության կասեցման արտաքին քաղաքական նպատակահարմարության մասին
եզրակացությունը,
կամ
Արցախի
Հանրապետ ության
արտաքին
գործերի
նախարարությունը՝ կցելով իրավասու մարմնի՝ միջազգային պայմանագրի չեղյալ
հայտարարման կամ կասեցման նպատակահարմարության մասին եզրակացությունը։
2. Միջազգային պայմանագրի չեղյալ հայտարարման կամ կասեցման
ընթացակարգերը
ձեռնարկելու
մասին
Հանրապետության
Նախագահի
հանձնարարականն ստանալով՝ հանձնարարականում այլ ժամկետ սահմանված
չլինելու դեպքում իրավասու մարմինը 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում Արցախի
Հանրապետության արդարադատության նախարարության, Արցախի Հանրապետ ության
ֆինանսների նախարարության և պետական կառավարման համակարգի շահագրգիռ
մարմինների քննարկմանն է ներկայացնում հաստատված միջազգային պայմանագրի
դեպքում՝ տվյալ պայմանագրի կասեցման կամ չեղյալ հայտարարելու մասին
Հանրապետության Նախագահի հրամանագրի նախագիծը, իսկ վավերացված
միջազգային պայմանագրի դեպքում՝ տվյալ միջազգային պայմանագրի կասեցման կամ
չեղյալ հայտարարելու մասին օ րենքի նախագիծը՝ կցելով պայմանագրի չեղյալ
հայտարարման կամ գործողության կասեցման մասին հիմնավորումը և
Արցախի
Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության՝ միջազգային պայմանագրի
չեղյալ հայտարարման կամ գործողության կասեցման արտաքին քաղաքական
նպատակահարմարության մասին եզրակացությունը։
3.
Արցախի
Հանրապետության
արդարադատ ության
նախարարությունը
ներկայացնում է եզրակացություն միջազգային պայմանագրի չեղյալ հայտարարման կամ
գործողության կասեցման իրավական հետ ևանքների վերաբերյալ։
4. Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը ներկայացնում է
եզրակացություն միջազգային պայմանագրի չեղյալ հայտարարման կամ գործ ողության
կասեցման ֆինանսական հետևանքների վերաբերյալ։
5. Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգի
շահագրգիռ մարմինները ներկայացնում են եզրակաց ություն միջազգային պայմանագրի
չեղյալ հայտարարման կամ գործողության կասեցման իրենց իրավասություններին
առնչվող հնարավոր հետևանքների վերաբերյալ։
6. Սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված մարմիններն իրավասու մարմնին
միջազգային պայմանագրի չեղյալ հայտարարման կամ գործողության կասեցման
վերաբերյալ իրենց եզրակացությունները ներկայացնում են հարցումն ստանալուց հետո՝
5 աշխատանքային օ րվա ընթացքում։
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7. Իրավասու մարմինը, սույն հոդված ի 6-րդ մասով սահմանված ժամկետում
ստացված եզրակացություններն ամփոփելով, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում
միջազգային պայմանագիրը կասեցնելու կամ չեղյալ հայտարարելու մասին օրենքի կամ
Հանրապետության
Նախագահի
հրամանագրի
նախագիծ ը
ներկայացնում
է
համապատասխանաբար Կառավարություն կամ Հանրապետության Նախագահի
աշխատակազմ։
8. Միջազգային պայմանագիրը կասեցնելու կամ չեղյալ հայտարարելու մասին
օրենքի կամ Հանրապետության Նախագահի հրամանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5
աշխատանքային օ րվա ընթացքում, Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի
նախարարությունը տվյալ միջազգային պայմանագրի չեղյալ հայտարարման կամ
գործողության կասեցման մասին ծանուց ում է երկկողմ միջազգային պայմանագրի մյուս
կողմ ին կամ բազմակողմ միջազգային պայմանագրի ավանդապահին:
9. Միջազգային պայմանագրի գործողությունը կասեցնելու պահից արցախյան
կողմ ի համար ամ բողջությամբ կամ մասնակիորեն ժամանակավորապես դադարում են
գործել այդ պայմանագրի դրույթները մինչև դրա կասեցման մասին իրավական ակտն
ուժը կորցրած ճանաչելը:
10. Միջազգային պայմանագրի գործողությունը կասեցնելու մասին իրավական
ակտի ուժը կորցրած ճանաչելու ընթացակարգերն ապահովում է իրավասու մարմինը՝
օրենքով սահմանված կարգով:
11. Միջազգային պայմանագիրը չեղյալ հայտարարելու պահից արցախյան կողմի
համար ամբողջությամ բ դադարում են գործել այդ պայմանագրով նախատեսված
իրավունքները և պարտականությունները, եթե տվյալ կամ վերաբերելի այլ միջազգային
պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ։
12. Եթե միջազգային պայմանագրով նախատեսված է, որ այն չեղյալ
հայտարարելուց (գործ ողությունը դադարեցնելուց) հետ ո շարունակում են գործել տվյալ
միջազգային պայմանագրի կողմերի որոշակի իրավունքներն ու պարտավորությունները,
ապա այդ իրավունքներն ու պարտավորությունները գործում են մինչև միջազգային
պայմանագրով սահմանված կարգով և ժամկետ ում դրանց դադարելը:
Գ Լ ՈՒ Խ 7
ՄԻՋ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳ ՐԻ ՀՐԱՊ ԱՐԱԿՈՒՄԸ ԵՎ ԱՎԱՆԴԱՊ ԱՀԸ
Հոդված 22. Միջազգային պայմանագրի հրապարակման կարգը
1. Միջազգային պայմանագիրը հրապարակվում է օրենքով սահմանված կարգով՝
դրա վավերացման մասին օրենքի կամ հաստատման մասին Հանրապետ ության
Նախագահի հրամանագրի հետ միաժամանակ:
2.
Միջազգային
պայմանագրի
էլեկտրոնային
տեքստը
պաշտոնապես
հրապարակվում է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարա րության
կայքի համապատասխան բաժնում՝ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի
նախարարի հրամանով սահմանված կարգով։
3. Մինչև սույն հոդվածի 1-ին մասում նշված պաշտոնական հրապարակումը՝
միջազգային պայմանագրի նախագիծը կամ ստորագրված տեքստը կա րող է
հրապարակվել պայմանավորվող կողմերի համաձայնու թյամբ, ինչպես նաև իրավասու
մարմնի՝ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հետ
համաձայնեց ված որոշմամբ։
Հոդված 23. Միջազգային պայմանագրի ավանդապահի գործառույթները
1. Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունն
իրականացնում
է
Արցախի Հանրապետ ության միջազգային պայմանագրերի
ավանդապահի գործառույթները։
2. Միջազգային պայմանագրի բնօ րինակը, բազմակողմ միջազգային պայմանագրի
ավանդապահի հաստատած բնօրինակի պատճենը, միջազգային պայմանագրի
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պաշտոնական հաստատված թարգմանության տեքստ ը պահվում են Արցախի
Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության միջազգային պայմանագրերի
պահոցում (դեպոզիտ ում):
3. Արցախի Հանրապետ ության արտաքին գործերի նախարարությունը վարում է
միջազգային պայմանագրերի հաշվառման միասնական գրանցամատյան, որում
պարունակվում են միջազգային պայմանագրին առնչվող տեղեկատվական տ վյալներ։
4. Ուժի մեջ մտած միջազգային պայմանագիրը, պայմանավորվող մյուս կողմի հետ
ձեռք բերված պայմանավորված ությանը համապատասխան, գրանցման է ներկայաց վում
Միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրության համաձայն:
5. Միջազգային պայմանագրի պահպանման և հաշվառման միասնա կան
գրանցամատյանի վարման կարգը և ավանդապահի գործառույթները սահմանում է
Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը։
Գ Լ ՈՒ Խ 8
ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ ԵՎ ԱՆՑ ՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Հոդված 24. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը։
2. Սույն oրենքն ուժի մեջ մտնելու oրվանից ուժը կորցրած ճանաչել «Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի մասին» 2014 թվականի
մարտի 26-ի ՀO-15-Ն oրենքը:
Հոդված 25. Անցումային դրույթներ
1. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև սույն օրենքի ընդունումն սկսված
միջազգային պայմանագրերի հետ կապված ընթացակարգերը չեն վերսկսվում, և այդ
պայմանագրերի նկատմամբ կիրառվում են սույն օրենքի այն դրույթները, որոնք սույն
օրենքի ուժի մեջ մտնելու օրվանից կարգավորում են համապատասխան փուլի և դրան
հաջորդող մյուս փ ուլերի հետ կապված հարաբերությունները։
2. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ վեցամսյա ժամկետում,
Կառավարությունը սահմանում է սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշված
ընթացակարգը և սույն օրենքի 8-րդ հոդված ի 3-րդ մասում նշված կարգը։
3. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ եռամ սյա ժամկետում, Արցախի
Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը սահմանում է սույն օ րենքի 9 -րդ
հոդվածի 6-րդ, 22-րդ հոդված ի 2-րդ և 23-րդ հոդվածի 5-րդ մասերում նշված կարգերը։
4. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ եռամ սյա ժամկետում, Արցախի
Հանրապետության արդարադատության նախարարը սահմանում է սույն օ րենքի 9 -րդ
հոդվածի 5-րդ մասով նշված կարգը։
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
ՀՕ-29-Ն
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին

«ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԹՎԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԳ ՐՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ Փ ՈՓ ՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Էլեկտրոնային
փաստաթղթի
և
էլեկտ րոնային
թվային
ստորագրության մասին» 2005 թվականի մայիսի 25 -ի ՀՕ-204 օրենքի (այսուհետ` Օրենք)
10-րդ
հոդված ի
երկրորդ
պարբերությունում
«Եթե
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության» բառերից հետո լրացնել «վավերացրած» բառը։
Հոդված 2. Օրենքի 15-րդ հոդված ի հինգերորդ պարբերությունում «միջպետական»
բառը փոխարինել «վավերաց ված միջազգային» բառերով:
Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
ՀՕ-30-Ն
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին

«ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ Լ ՐԱՑՈՒՄ ԵՎ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման
մասին» 2007 թվականի սեպտեմբերի 5-ի ՀՕ-83 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 3-րդ
հոդվածի 3-րդ մասը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետ ության» բառերից հետ ո լրաց նել
«վավերացրած» բառով:
Հոդված 2. Օրենքի 27-րդ հոդվածի 6-րդ մասի «ա» կետ ում «միջպետական
համաձայնագրերի» բառերը փոխարինել «միջազգային պայմանագրերի» բառերով։
Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
ՀՕ-31-Ն
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին
«ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՍՊՈՐՏԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Մանկապատանեկան սպորտի մասին» 2007 թվականի սեպ տեմբերի 5ի ՀՕ-81 օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասում «մ իջկառավարական համաձայնագրերի ու»
բառերը փ ոխարինել «մ իջազգային» բառով:
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`
2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
ՀՕ-32-Ն

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին
«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓ ՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» 2003 թվականի նոյեմբերի
26-ի ՀՕ-77 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «միջգերատեսչական
կամ միջկառավարական» բառերը փ ոխարինել «միջազգային» բառով:
Հոդված 2. Օրենքի 54-րդ հոդված ի «և միջկառավարական ու միջգերատեսչական
համաձայնությունների» բառերը հանել:
Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`
2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
ՀՕ-33-Ն

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔ ՈՒՄ
ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ Փ ՈՓ ՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» 2006 թվականի
մարտի 22-ի ՀՕ-278 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 3-րդ հոդվածի երկրորդ
պարբերությունում «միջազգային պայմանագրերով սահմանված» բառերից առաջ
լրացնել «վավերաց րած» բառը:
Հոդված 2. Օրենքի 25-րդ հոդված ի 7-րդ մասի «բ» կետ ում «միջպետական» բառը
փոխարինել «միջազգային» բառով:
Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
ՀՕ-34-Ն
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ Պ ԱՇՏՊ ԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետ ությունում
հաշմանդամների
սոցիալական պաշտպանության մասին» 1997 թվականի հոկտեմբերի 14-ի ՀՕ-2 օրենքի
1-ին հոդվածի երկրորդ պարբերությունը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության»
բառերից հետո լրացնել «վավերացրած» բառով։
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
ՀՕ-35-Ն

24

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին

«ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Թափոնների մասին» 2005 թվականի ապրիլի 27-ի ՀՕ-198 օրենքի
(այսուհետ` Օրենք) 3-րդ հոդված ի երկրորդ պարբերությունում «Եթե Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերից հետո լրացնել «վավերացրած» բառը։
Հոդված 2. Օրենքի 8-րդ հոդվածի «ժզ» կետից հանել «մ իջգերատեսչական» բառը:
Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`
2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
ՀՕ-36-Ն

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

25

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին

«ԹՄՐԱՄԻՋ ՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳ ԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ)
ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործ ուն) նյութերի մասին» 2003
թվականի հոկտեմբերի 22-ի ՀՕ-70 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 2-րդ հոդվածի 2-րդ
մասը «Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետ ության» բառերից
հետո լրացնել
«վավերացրած» բառով:
Հոդված 2. Օրենքի 26-րդ հոդվածում «համաձայնագրերին» բառը փոխարինել
«պայմանագրերին» բառով։
Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`
2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
ՀՕ-37-Ն

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

26

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին

«ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Փախստականների մասին» 2003 թվականի նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-80
օրենքի 3-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերությունում
«Լեռնային Ղարա բաղի
Հանրապետության» բառերից հետո լրացնել «վավերացրած» բառը:
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`
2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
ՀՕ-38-Ն

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

27

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին

«ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ
ԱՆՎՏԱՆԳ ՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔ ՈՒՄ
ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Բնակչության
սանիտարահամաճարակային
անվտանգու թյան
ապահովման մասին» 1998 թվականի նոյեմբերի 23 -ի ՀՕ-36 օրենքի 27-րդ հոդվածը
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերից հետո լրացնել «վավերացրած»
բառով:
Հոդված 2 . Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`
2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
ՀՕ-39-Ն

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

28

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին

«ՀԻԴՐՈՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ Գ ՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔՈՒՄ Փ ՈՓ ՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հիդրոօդերևութաբանական գործունեության մասին» 2003 թվականի
փետրվարի 26-ի ՀՕ-40 օրենքի 17-րդ հոդվածի առաջին պարբերությունում
«միջպետական համաձայնագրերի» բառերը փոխարինել «միջազգային պայմանագրերի»
բառերով։
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
ՀՕ-40-Ն

29

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին

«ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔ ՈՒՄ
ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ Փ ՈՓ ՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» 2003 թվականի
հունիսի 18-ի ՀՕ-59 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 5-րդ հոդված ի երկրորդ
պարբերությունում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերից հետո լրաց նել
«վավերացրած» բառը։
Հոդված 2. Օրենքի 27-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերությունում և 28-րդ հոդվածում
«միջպետական» բառը փոխարինել «միջազգային» բառով։
Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարա կմանը
հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
ՀՕ-41-Ն

30

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին

«ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ Ժ ԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔՈՒՄ Լ ՐԱՑ ՈՒՄ ԵՎ Փ ՈՓ ՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին» 2011 թվականի
հոկտեմ բերի 26-ի ՀՕ-59-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասում
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերից հետո լրացնել «վավերացրած»
բառը։
Հոդված 2. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասում «միջպետական» բառը փոխարինել
«միջազգային» բառով։
Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմա նը
հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
ՀՕ-42-Ն

31

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ Ծ ԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Արցախի Հանրապետ ության արտակարգ իրավիճակների պետական
ծառայության մասին» 2006 թվականի դեկտեմբերի 6 -ի ՀՕ-2 օրենքի 32.1-ին հոդվածի 1ին մասից հանել «և միջկառավարական ու միջգերատեսչական համաձայնությունների»
բառերը։
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
ՀՕ-43-Ն

32

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին

«ՕՐԳ ԱՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ Փ ՈՓ ՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» 2015 թվականի փետրվարի
26-ի ՀՕ-7-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 2-րդ հոդված ի 2-րդ մասի «Եթե Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերից հետո լրացնել «վավերացրած» բառը։
Հոդված 2. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ ում «միջպետական
համաձայնագրերին» բառերը փոխարինել «միջազգային պայմանագրերին» բառերով։
Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
ՀՕ-44-Ն
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Պետական կենսաթոշակների մասին» 2011 թվականի նոյեմ բերի 30-ի
ՀՕ-60-Ն օրենքի 36-րդ հոդվածի 4-րդ մասում, 41-րդ հոդված ի 1-ին մասի 8-րդ, 10-րդ
կետերում և 3.3-րդ մասում, 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին կետում «միջպետական
համաձայնագիր» բառերը փոխարինել «միջազգային պայմանագիր» բառերով։
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
ՀՕ-45-Ն
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին

«ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Երեխայի իրավունքների մասին» 2008 թվականի մայիսի 14-ի ՀՕ-28
օրենքի 2-րդ հոդվածի երկրորդ նախադասությունը «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության» բառերից հետո լրացնել «վավերացրած» բառով։
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
ՀՕ-46-Ն
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ Պ ԱՇՏՊ ԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետ ությունում հաշմանդամների
սոցիալական պաշտպանության մասին» 1997 թվականի հոկտեմբերի 14 -ի ՀՕ-2 օրենքի
1-ին հոդվածի երկրորդ պարբերությունը «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության»
բառերից հետո լրացնել «վավերացրած» բառով։
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
ՀՕ-47-Ն
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ Փ ՈՓ ՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Կրթության մասին» 2000 թվականի մարտ ի 15-ի ՀՕ-106 օրենքի
(այսուհետ՝ Օրենք) 34-րդ հոդված ի 2-րդ մասի երկրորդ պարբերությունում
«միջպետական» բառը փոխարինել «միջազգային» բառով։
Հոդված 2. Օրենքի 51-րդ հոդվածի 1-ին մասի երկրորդ նախադասությունը
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերից հետո լրացնել «վավերացրած»
բառով։
Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
ՀՕ-48-Ն
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին

«ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ Լ ՐԱՑ ՈՒՄ
ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հանրակրթության մասին» 2009 թվականի դեկտեմ բերի 23-ի
ՀՕ-2-Ն
օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության» բառերից հետո լրացնել «վավերացրած» բառով։
Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետ ի «դ» ենթակետում
«միջկառավարական կամ միջգերատեսչական համաձայնագրի» բառերը փ ոխարինել
«միջազգային պայմանագրի» բառերով:
Հոդված 3. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 6.1-ին մասի երկրորդ պարբերության
«միջպետական, միջկառավարական
համաձայնագրերով»
բառերը փ ոխարինել
«միջազգային պայմանագրերով» բառերով:
Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
ՀՕ-49-Ն
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին

«Գ ՈՎԱԶԴԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ Փ ՈՓ ՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Գովազդի մասին» 1996 թվականի մայիսի 22-ի ՀՕ-13 օրենքի 3-րդ
հոդվածի առաջին պարբերությունից հանել «և միջպետական» բառերը։
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
ՀՕ-50-Ն
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին

«ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ Փ ՈՓ ՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼ ՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման
մասին» 2007 թվականի սեպտեմ բերի 5-ի ՀՕ-83 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 2-րդ
հոդվածը շարադրել հետ ևյալ խմբագրությամ բ.
«Հոդված 2. Սույն օ րենքում օգտագործ վող հիմնական հասկաց ությունները
1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետ ևյալ հիմնական հասկացությունները.
1) անբավարար տեսանելիություն` մառախուղի, անձրևի, ձյունաթափի և (կամ)
ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման
համար այլ
անբարենպաստ եղանակի պայմաններում ճանապարհի տեսանելիություն և (կամ)
մինչև 300 մետր տեսանելիության հեռավորություն.
2) ավտոբուս` ուղևորների համար նախատեսված 8-ից ավելի նստատեղ ունեցող,
իր կառուց վածքով և կահավորվածությամբ ուղևորների և ուղեբեռի անվտանգ և
հարմարավետ փոխադրման համար նախատեսված ավտ ոմոբիլ.
3) ավտ ոդրոմ` տրանսպորտային միջոցների վա րման ուսուցման կամ հմտություն
ձեռք բերելու նպատակով վարժություններ կատարելու համար անշարժ տեղակայված
կառույցներով, սարքերով և տարրերով կահավորված, ցանկապատված, առանձնաց ված
փակ տարածք.
4)
ավտոգնացք`
կցորդի
(կիսակց որդի)
հետ
կց ված
մեխանիկական
տրանսպորտային միջոց (քարշակման համար միմ յանց կցված մեխանիկական
տրանսպորտային մ իջոցները ավտ ոգնացք չեն համարվում).
5) ավտոհրապարակ` տրանսպորտային միջոցների վարման ուսուցման
նպատակով վարժություններ կատարելու համար շարժական սարքերով և տարրերով
կահավորված առանձնացված տարածք.
6) ավտոմոբիլ` ճանապարհով մարդկանց կամ բեռներ փոխադրելու կամ բեռներ
փոխադրելու համար օգտագործվող տրանսպորտային միջոցի քարշակման համար
նախատեսված մեխանիկական տրանսպորտային միջոց (թեթև մարդատար ավտ ոմոբիլ,
ավտոբուս, բեռնատար ավտ ոմոբիլ, բեռնաուղևորատար ավտոմոբիլ, հատ ուկ
ավտոմոբիլ, էլեկտրոմոբիլ): Այս հասկաց ությունն իր մեջ ներառում է տ րոլեյբուսները,
այսինքն` էլեկտրահաղորդիչով միացված ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցները:
Հասկացությունն իր մեջ չի ներառում այնպիսի տրանսպորտային միջոցներ, ինչպիսիք
են գյուղատ նտեսական տ րակտորները, որոնց օգտագործ ումը ճանապարհով մարդկանց
կամ բեռներ փոխադրելու կամ բեռներ փ ոխադրելու համար օգտագործվող
տրանսպորտային մ իջոցի քարշակման համար հանդիսանում է լրացուցիչ գործառույթ.
7) բաժանարար գոտի` ճանապարհի հարակից երթևեկելի մասերը բաժանող,
կառուց վածքորեն և (կամ) համապատասխան գծանշումով առանձնացված տարր, որը
նախատեսված չէ տրանսպորտային միջոցների և հետ իոտների երթևեկության կամ
կանգառի համար.
8) բեռնատար ավտոմոբիլ` իր կառուցվածքով և կահավորվածությամբ բեռների
փոխադրման համար նախատեսված ավտ ոմոբիլ.
9) բեռնաուղևորատար ավտոմոբիլ` իր կառուց վածքով և կահավորվածությամբ
բեռների փոխադրման, ինչպես նաև ուղևորների համար նախատեսված վեց ից ոչ ավելի
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նuտատեղ ունեցող, ուղևորների և ուղեբեռի անվտանգ և հարմարավետ (բեռի
փոխադրման համար նախատեսված հատվածն ուղևորների և ուղեբեռի փոխադրման
սրահից հուսալիորեն առանձնաց ված) փոխադրման համար նախատեսված ավտ ոմոբիլ.
10) բնակավայր` կառուցապատ տարածք, որի մուտքն ու ելքը նշված են
բնակավայրի ճանապարհային նշաններով.
11) երթևեկելի մաս` ճանապարհի տարր` նախատեսված ոչ ռելսագնաց
տրանսպորտային մ իջոցների երթևեկության համար.
12) երթևեկության գոտի` երթևեկելի մասի գծանշված կամ չգծանշված
երկայնական գոտի, որի լայնությունը բավարար է տրանսպորտային միջոցների մեկ
շարքով երթևեկության համար.
13) երկաթուղային գծանց` ճանապարհի նույն մակարդակի վրա երկաթուղու կամ
տրամվայի առանձնացված պաստառ ունեցող ուղիների հատումը.
14) զիջել ճանապարհն այլ տրանսպորտային միջոցների` վարորդը չպետք է
շարունակի կամ վերսկսի շարժումը կամ կատարի որևէ մանևր, եթե դա կարող է այլ
տրանսպորտային միջոցների վարորդներին ստ իպել անսպասելի փ ոխել շարժման
ուղղությունը կամ արագությունը.
15) զոհված` ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով մահացած
անձ.
16) էլեկտրամոբիլ` էլեկտրաէներգիայի ինքնուրույն աղբյուրից սնուցվող մեկ կամ
մի քանի էլեկտրաշարժիչով շարժման մեջ դրվող ավտ ոմոբիլ (բացառությամբ
տրոլեյբուսի և տրամվայի).
17) ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոց` կանգառի կետեր
(կանգառներ) ունեցող երթուղիներով շարժվող ուղևորներ և (կամ) ուղեբեռներ
տեղափոխող տրանսպորտային միջոց (տրամվայ, տրոլեյբուս, ավտոբուս).
18) ընդհանուր օգտագործման տ րանսպորտային միջոցի կանգառի կետ`
ընդհանուր օգտագործման տ րանսպորտային միջոցի երթուղու որոշակի հատված ում
ուղևորների նստեցման-իջեցման համար նախատեսված և համապատասխան
ճանապարհային նշաններով կահավորված վայր.
19) թեթև մարդատար ավտոմոբիլ` ուղևորների համար նախատեսված 8-ից ոչ
ավելի նստատեղ ունեց ող, իր կառուց վածքով և կահավորվածությամբ ուղևորների և
ուղեբեռի անվտանգ և հարմարավետ փ ոխադրման համար նախատեսված ավտոմոբիլ.
20) թույլատ րելի առավելագույն զանգված` վարորդով, ուղևորներով և բեռով
բեռնված, լրակազմված ու լիցքավորված տ րանսպորտային միջոցի զանգված, որն
արտադրող կազմակերպությունը սահմանել է որպես առավելագույն թույլատրելի:
Որպես մեկ ամբողջություն` շարժվող տրանսպորտային միջոցների միակց ված
շարժակազմի թույլատրելի առավելագույն զանգված է համարվում դրա կազմ ում
գտնվող բոլոր տ րանսպորտային միջոցների թույլատրելի առավելագույն զանգվածների
գումարը.
21) ինքնաշեն տ րանսպորտային միջոց` անհատական (կոլեկտիվ) եղանակով
կառուց ված տրանսպորտային միջոցների համար սահմանված տեխնիկական
պայմաններին համապատասխան պատրաստված տ րանսպորտային միջոց.
22)
իրավասու
պաշտոնատար
անձ`
վարչական
իրավախախտման
արձանագրություն կազմելու և (կամ) դրա հիման վրա որոշում կայացնելու
իրավասություն ունեցող ոստիկանության պաշտոնատար անձ.
23) խաչմերուկ` միևնույն մակարդակի վրա ճանապարհների հատման, միացման
կամ անջատման տարածք, ներառյալ` այդպիսի հատում ով, միացումով, անջատումով
առաջացած
տարածքը, որը
պայմանականորեն
սահմանազատված
է այդ
ճանապարհների երթևեկելի մասերի հատման, միացման կամ անջատման տիրույթում
առկա կորաց ումների համապատասխանաբար հակադիր սկզբնակետերը միացնող
երևակայական գծերով: Մերձակա տարածքից ելքը ճանապարհ խաչմերուկ չի
համարվում.
24) կազմակերպված հետիոտնային շարասյուն` համատեղ, մեկ ուղղությամբ
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ճանապարհով շարժվող մարդկանց խումբ.
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25) կանգառ` մինչև 5 րոպե կամ ուղևորի նuտելու, իջնելու և (կամ)
տրանuպորտային միջոցը բեռնելու, բեռնաթափելու համար անհրաժեշտ ժամանակով
տրանuպորտային միջոցը կանխամտածված անշարժ վիճակի բերելը.
26) կայանում` 5 րոպեից ավելի տրանսպորտային միջոցն կանխամտածված
անշարժ վիճակի բերելը, բացառությամբ ճանապարհային երթևեկության այլ մասնակցի
կամ որևէ արգելքի հետ ընդհարումը կանխելու, ուղևորի նստելու, իջնելու և (կամ)
տրանսպորտային միջոցը բեռնելու, բեռնաթափելու, ինչպես նաև օրենսդրությամբ
նախատեսված այլ դեպքերի.
27)
կարգավորող`
ճանապարհային
երթևեկությունը
կարգավորելու
իրավասություն ունեց ող և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով այդ կարգավորումն
իրականացնող անձ.
28) կողնակ` տրանսպորտային միջոցի կանգառի, հեծանվորդի և հետ իոտնի
երթևեկության, ճանապարհի վերանորոգման ժամանակ շինանյութերի տեղադրման
կամ օրենսդրությամբ սահմանված այլ դեպքերի համար նախատեսված, երթևեկելի
մասին հարող, դրանից ծածկույթի տեսակով տարբերվող կամ համապատասխան
գծանշումով առանձնացված ճանապարհի տարր.
29) կցորդ (կիսակցորդ)` շարժիչով չկահավորված տրանսպորտային միջոց, որը
նախատեսված է մեխանիկական տրանսպորտային միջոցով շարժման մեջ դրվելու և
դրա կազմում որպես մեկ ամբողջություն երթևեկելու համար (ներառյալ՝ հատ ուկ
կցորդը).
30) հաշվառումից հանում` տրանսպորտային միջոցն իրավասու այլ մարմնի
կողմ ից հաշվառելու կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքից
արտահանման կամ խոտանման հետ կապված հաշվառման գործողություն.
31) հատ ուկ տարածք` արգելանքի տակ դրված տրանսպորտային միջոցների
պահպանման համար նախատեսված ոստիկանության կամ այլ իրավասու մարմնի
կողմ ից պահպանվող տարածք.
32) հատ ուկ ավտոմոբիլ` իր վրա տեղադրված ագրեգատ ների, սարքերի և
սարքավորումների օգնությամ բ տարբեր` առավելապես ոչ տրանսպորտային (մարդ
կամ բեռ փ ոխադրելու հետ չկապված) աշխատանքներ իրականացնելու համար
նախատեսված ավտ ոմոբիլ.
33) հատուկ կցորդ (կիսակցորդ)` իր վրա տեղադրված ագրեգատների, սարքերի և
սարքավորումների օգնությամ բ տարբեր` առավելապես ոչ տրանսպորտային (մարդ
կամ բեռ փ ոխադրելու հետ չկապված) աշխատանքներ իրականացնելու համար
նախատեսված կցորդ (կիսակցորդ).
34) հարկադրված կանգառ` տրանսպորտային միջոցի անսարքության կամ
վարորդի կամ ուղևորի ֆիզիկական և (կամ) հոգեկան վիճակով և (կամ) բեռի
փոխադրմամբ պայմանավորված` վտանգի կամ ճանապարհին ի հայտ եկած այլ
խոչընդոտի պատճառով կամ լուսացույցի կամ կարգավորողի արգելող ազդանշանին
ենթարկվելու կամ այլ տրանսպորտային միջոցներին ճանապարհը զիջելու կամ
ճանապարհային երթևեկության այլ մասնակցի կամ որևէ արգելքի հետ ընդհարումը
կանխելու կամ տրանսպորտային միջոցը կանգնեցնելու մասին ոստիկանության
ծառայողի կամ այլ իրավասու անձի` օրենքով սահմանված կարգով տրված պահանջը
կատարելու կամ Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատ ված
ճանապարհային երթևեկության կանոններով նախատեսված պահանջը կատարելու
նպատակով տրանuպորտային միջոցը կանխամտածված անշարժ վիճակի բերելը:
Կանգառի համար օրենսդրությամբ սահմանված կանոնները չեն տարածվում
հարկադրված կանգառի դեպքերի վրա.
35) հեծանիվ` առնվազն երկու անիվ ունեցող և, որպես կանոն, դրա վրա գտնվող
անձի մկանային ուժով, մասնավորապես ոտնակի կամ բռնակի oգնությամբ շարժման
մեջ դրվող տրանuպորտային միջոց, բացառությամբ հաշմանդամային uայլակի, որը
կարող է ունենալ նաև երկարատև ծանրաբեռնվածության ռեժիմում 0,25 կՎտ-ը
չգերազանցող նոմինալ առավելագույն հզորությամբ` 25 կմ/ժ-ից ավելի արագության
դեպքում ավտոմատ անջատվող էլեկտ րական շարժիչ.
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36) հետ իոտն` տրանսպորտային միջոցից դուրս` ճանապարհի վրա գտնվող անձ,
բացառությամբ ճանապարհի վրա աշխատանքներ իրականաց նելու իրավասություն
ունեցող և օ րենսդրությամբ սահմանված կարգով այդ աշխատանքներն իրականացնող
անձի: Հետ իոտնին հավասարեցվում է առանց շարժիչի հաշմանդամային սայլակով
տեղաշարժվող, հեծանիվ, մոպեդ, մոտոցիկլ տանող կամ բեռնասայլակ, սահնակ,
մանկասայլակ կամ հաշմանդամային սայլակ քաշող (հրող) անձը, ինչպես նաև
շարժիչով հաշմանդամային սայլակով հետիոտնի արագությամբ տեղաշարժվող
հաշմանդամը.
37) հետիոտնային անց ում` ճանապարհային նշաններով և (կամ) գծանշումներով
նշված և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հետիոտների տեղաշարժվելու համար
նախատեսված երթևեկելի մասի առանձնաց ված հատ ված.
38) ճանապարհ` առնվազն մեկ երթևեկելի մաս ունեց ող, իսկ առկայության
դեպքում նաև տրամվայի գծեր, մայթեր, կողնակներ և բաժանարար գոտ իներ ներառող և
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրանսպորտային միջոցների երթևեկության
համար օգտագործվող կահավորված կամ հարմարեցված հողային գոտի կամ
արհեստական կառույց ի մակերես.
39) ճանապարհային երթևեկություն` տրանսպորտային միջոցով կամ առանց դրա
ճանապարհով մարդկանց տեղաշարժման և (կամ) բեռների փոխադրման ընթացքում
առաջացող հասարակական հարաբերությունների համակարգ.
40)
ճանապարհային
երթևեկության
անվտանգություն`
ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից երթևեկության մասնակիցների
պաշտպանվածության վիճակ.
41) ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական մ իջոցներ`
ճանապարհային նշաններ, լուսացույցներ, պաշտպանիչներ, գծանշումներ և այլն.
42) ճանապարհների ինժեներական կառույցներ` կանգառներ, երկաթուղային
գծանցներ,
քաղաքային
էլեկտրատրանսպորտի
գծեր,
ավտ ոտաղավարներ,
տրանսպորտային միջոցների կայանավայրեր, հանգստ յան գոտիներ, ձյունապաշտպան
անտառաշերտեր, տ նկիներ, ճանապարհի օտարման շերտից դուրս գտ նվող շրջանցող
ուղիներ, հակահրդեհային և հակաձնահոսային կառույցներ, հակավթարային
փակուղիներ, ճանապարհային կապ, լուսավորություն և այլն.
43) ճանապարհատրանսպորտային պատահար` ճանապարհով տրանսպորտային
միջոցի շարժման ընթացքում և դրա մասնակցությամբ առաջացած դեպք, որի
հետևանքով զոհվել կամ վիրավորվել են մարդիկ կամ վնասվել են տրանսպորտային
միջոցներ, բեռներ, կառույցներ կամ պատճառվել է այլ նյութական վնաս.
44)
ճանապարհային
երթևեկության
անվտանգության
ապահովում`
ճանապարհատրանսպորտային
պատահարների
կանխարգելմանը
և
դրանց
հետևանքների ծանրության նվազեցմանն ուղղված գործունեություն.
45) ճանապարհային երթևեկության մասնակից (այսուհետ` երթևեկության
մասնակից )` ճանապարհային երթևեկությանը անմիջականորեն մասնակցող անձ`
վարորդ, հետիոտն, ուղևոր.
46)
ճանապարհային
երթևեկության
կազմակերպում`
ճանապարհային
երթևեկության կարգավորմանն ուղղված
կազմակերպչական, իրավական և
տեխնիկական համալիր միջոցառումներ.
47) մայթ` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հետիոտնի տեղաշարժվելու
համար նախատեսված երթևեկելի մասին հարող կամ դրանից որևէ եղանակով
առանձնացված ճանապարհի տարր.
48) մեխանիկական տրանսպորտային միջոց` շարժիչով շարժման մեջ դրվող
տրանսպորտային միջոց, ներառյալ` տրակտորները, ինքնագնաց մեքենաները և
մեխանիզմները (բացի այն տ րանսպորտային միջոցներից, որոնց շարժիչի
աշխատանքային ծավալը չի գերազանցում 50 խորանարդ սանտիմետրը), ինչպես նաև՝
տրոլեյբուսները և էլեկտրամ ոբիլները.
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49) մերձակա տարածք` տրանսպորտային մ իջոցների միջանցիկ երթևեկության
համար (բակեր, կայանատեղեր, փակ տարածքներ, ավտ ոլցավորման կայաններ և այլն)
չնախատեսված, ճանապարհին անմիջականորեն սահմանակից տարածք.
50) մ իջազգային երթևեկություն` այլ երկրում գրանցված և անընդմեջ կամ մինչև
երկու ամսվա ընդմիջում ով և մինչև մեկ տարվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետությունում գտնվող տ րանսպորտային միջոցի երթևեկությունը Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետությունում.
51) մ ոպեդ` 50 uմ 3 աշխատանքային ծավալը չգերազանց ող աշխատանքային
ծավալով ներքին այրման շարժիչ կամ երկարատև ծանրաբեռնվա ծության ռեժիմ ում
0,25 կՎտ-ից ավելի և 4 կՎտ-ից պակաս նոմինալ առավելագույն հզորությամբ
էլեկտրական շարժիչ ունեցող երկանիվ կամ եռանիվ մեխանիկական տրանuպորտային
միջոց, որի առավելագույն կառուցվածքային արագությունը չի գերազանց ում 50 կմ/ժ-ը:
Մոպեդին են հավասա րեցվում համարժեք տեխնիկական բնութագրեր ունեցող
քվադրիցիկլերը.
52) մոտոց իկլ` կողային կցորդով կամ առանց դրա երկանիվ մեխանիկական
տրանսպորտային միջոց, որի շարժիչի աշխատանքային ծավալը (ներքին այրման
շարժիչի դեպքում) գերազանցում է 50 uմ 3-ը, կամ առավելագույն կառուցվածքային
արագությունը (ցանկացած շարժիչի դեպքում) գերազանցում է 50 կմ/ժ-ը: Մոտ ոցիկլին
են հավասարեց վում նաև լրակազմված և լցավորված վիճակում առանց վարորդի,
ուղևորների, բեռի, իսկ էլեկտ րական տրանսպորտային միջոցների դեպքում` նաև
առանց մարտկոցների` 400 կգ-ը (բեռների փոխադրման համար նախատեսված
տրանսպորտային միջոցների համար` 550 կգ-ը) չգերազանցող զանգված և 15 կՎտ-ը
չգերազանցող շարժիչի առավելագույն արդյունավետ հզորություն ունեցող տ րիցիկլերը,
ինչպես նաև մոտոցիկլային նստեց վածքով կամ մոտոց իկլային տեսակի ղեկով
քվադրիցիկլերը.
53) ոչ սթափ վիճակ` ալկոհոլային խմիչքի, թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի
օգտագործմամբ պայմանավորված` մարդու ֆիզիկական և (կամ) հոգեկան վիճակ, որի
դեպքում
տրանսպորտային
միջոց
վարելն
առաջացնում
է
վարչական
պատասխանատվություն.
54) որակավորման քննություն` համապատասխան կարգի տրանսպորտային միջոց
վարելու իրավունք ձեռք բերելու համար ուսումնական ծրագրերին համապատասխան
անցկացվող տեսական և (կամ) գործնական քննություն.
55) վարորդ` տրանսպորտային միջոցը ղեկավարող անձ: Վարորդին է
հավասարեցվում նաև վարել սովորեցնող, ինչպես նաև ճանապարհով բեռնակիր և
(կամ) հեծկան կենդանիներ կամ անասուններ քշող անձը.
56) վերահաշվառում` տրանսպորտային միջոցի հաշվառման տվյալներից
(սեփականատիրոջ ազգանուն, անուն, հասցե, տրանսպորտային միջոցի տեսակ,
մակնիշ, համարանիշ, գույն, համարակիր ագրեգատների համարներ, թույլատրված
առավելագույն զանգված, առանց բեռնվածության զանգված, հաշվառման վկայագրում
կատարված հատ ուկ նշումներ) որևէ մեկի փոփ ոխության հետ կապված հաշվառման
գործողություն.
57) վերասարքավորում` տրանսպորտային միջոցի կառուց վածքով նախատեսված,
ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման վրա ազդող բաղադրիչ
մասերի կամ սարքավորումների օտարման կամ չնախատեսվածների տեղադրման հետ
կապված տրանսպորտային մ իջոցի կառուցվածքի փոփ ոխություն.
58) վթարային իրադրություն` երթևեկության մասնակցի և (կամ) կարգավորողի
գործողության և (կամ) անգործության հետևանքով առաջա ցած իրավիճակ, որի
ժամանակ ստեղծվում է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի իրական վտանգ.
59) վիրավոր` անձ, որը ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետ ևանքով
ստացել է մարմնական վնասվածք, որով պայմանավորվում է նրա հետագա
հոսպիտալացումը կամ ամբուլատոր բուժման անհրաժեշտությունը.
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60) տեսանելիության հեռավորություն` վարորդի նստատեղի բարձրության վրա
գտնվող դիտակետից մինչև նույն բարձրության վրա գտնվող տեսանելի առարկան եղած
հեռավորությունը.
61) տ րանսպորտային մ իջոց` ճանապարհով մարդ, բեռ կամ վրան տեղադրված
սարքավորում փոխադրելու համար նախատեսված սարք.
62) տրանսպորտային մ իջոցի պետական գրանցում` տրանսպորտային միջոցի
սեփականության, գրավի և լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքների
ծագման, փոփոխման, դադարման գրանցում.
63) տ րից իկլ` տրանսպորտային միջոցի միջին երկայնական հարթության
համեմատ համաչափ տեղակայված երեք անիվներով տ րանսպորտային միջոց, որի
շարժիչի աշխատանքային ծավալը (ներքին այրման շարժիչի դեպքում) գերազանցում է
50 uմ 3-ը, և (կամ) առավելագույն կառուցվածքային արագությունը (ցանկացած շարժիչի
դեպքում) գերազանցում է 50 կմ/ժ-ը.
64) ուղևոր` տրանսպորտային մ իջոցի սրահում (խց իկում) կամ տրանսպորտային
միջոցի վրա գտնվող, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցը նստ ող (բարձրաց ող) ու
դրանից դուրս եկող (իջնող) անձ, բացառությամբ վարորդի և վարել սովորեցնողի.
65) քվադրիցիկլ` 25 կմ/ժ-ից ոչ պակաս առավելագույն կառուցվածքային
արագությամբ, 15 կՎտ-ից ոչ ավելի շարժիչի առավելագույն հզորությամբ, լրակազմված
և լցավորված վիճակում առանց վարորդի, ուղևորների, բեռի, իսկ էլեկտ րական
տրանսպորտային միջոցների դեպքում` նաև առանց մարտկոցների զանգվածի` 400 կգից (բեռների փոխադրման համար նախատեսված տրանսպորտային մ իջոցների համար`
550 կգ-ից) ոչ ավելի զանգվածով, ընդհանուր օգտագործման ավտ ոմոբիլային
ճանապարհներին
շահագործման
համար
նախատեսված
քառանիվ
մոտոտրանսպորտային միջոց.
66) քվադրոցիկլ` 69 կՊա-ից (0,7 կգուժ/սմ 2) ոչ ավելի ներքին ճնշմամբ
անվադողերով, մ ոտոցիկլային նստեցվածքով նստատեղ և մոտոց իկլային տեսակի ղեկ
ունեցող, ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներից դուրս մ իայն
մեկ մարդու (վարորդի) փոխադրման (երթևեկության) համար նախատեսված
մոտոտրանսպորտային արտաճանապարհային քառանիվ միջոց (մոտոամենագնաց):
Քվադրոցիկլերը (մոտ ոամենագնացները), ինչպես նաև ձյունաճահճագնացները և
ձյունագնացներն ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներով
շահագործելն արգելվում է.
67) օ րվա մութ ժամանակ` մթնշաղի վերջի և աղջամուղջի սկզբի միջև ընկած
ժամանակահատված ը:»:
Հոդված 2. Օրենքի 9-րդ հոդված ի՝
1) «ե» կետից հանել «ինչպես նաև» բառերը.
2) «ե» կետում «ցանկը» բառից հետ ո լրացնել «, ինչպես նաև ազգային և
միջազգային վարորդական վկայականների ձևերն ու նկարագրերը» բառերը.
3) «իբ» և «իդ» կետերն ուժը կորց րած ճանաչել.
4) «իգ» կետում «կարգերը» բառից հետ ո լրացնել «, ինչպես նաև տ րանսպորտային
միջոցի վերասարքավորման թույլտ վություն տալու, տրանսպորտային միջոցի
վերասարքավորման
թույլտվություն
տալը
մերժելու,
վերասարքավորված
տրանսպորտային
միջոցի
վերահաշվառման
թույլտվություն
տալու,
վերասարքավորված տրանսպորտային միջոցի վերահաշվառման թույլտվություն տալը
մերժելու մասին որոշումների ձևերը և վերասարքավորման ժամանակ իրականացման
ենթակա տեխնիկական պայմանները» բառերը.
5) լրացնել հետ ևյալ բովանդակությամբ «իե.1»-«իե.4» կետեր.
«իե.1) հաստատում է Արցախի Հանրապետության պետական մարմինների
ծառայողական ավտոմոբիլների հաշվառման, վերահաշվառման և հաշվառման
համարանիշների տ րամադրման կարգը.
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իե.2) սահմանում է հատ ուկ նշանակության տրանսպորտային միջոցների
ուղեկցման և էսկորտ ուղեկցման, ավտ ոտրանսպորտային շարասյուների անվտանգ
երթևեկության ապահովման կարգը.
իե.3) սահմանում է վարորդի սթափության վիճակի զննության կարգը, այդ
զննության արձանագրության, ուղեգրի, գրանցման մատյանի ձևերը.
իե.4) սահմանում է Արցախի Հանրապետության պետական և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների և ճանապարհային ոստ իկանության մ իջև օրենքով
սահմանված
լիազորությունների
իրականացման
համար
անհրաժեշտ
տեղեկությունների փ ոխանակման կարգը.»:
Հոդված 3. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի`
1) «ժէ1» կետում «իրականացնում է» բառից հետո լրացնել «տրանսպորտային
միջոցի նկատմամբ իրավունքի վերաբերյալ նախնական նշում,» բառերը.
2) «ժէ3» կետն ուժը կորցրած ճանաչել:
Հոդված 4. Օրենքի 13-րդ հոդված ում`
1) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-ին մաս.
«1.1. Մինչև տրանսպորտային միջոցի հետ կատարվող գործարքներից ծագող
իրավունքի պետական գրանցում ը ճանապարհային ոստիկանությունը նոտարի
ծանուցմամբ գույքի նկատմամբ իրավատ իրոջ անվամբ կատարում է իրավունքի
վերաբերյալ նախնական նշում, որն ընդգրկում է տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ
տեղեկություններ, իրավատիրոջ տվյալները, որի օգտին կատարվում է իրավունքի
վերաբերյալ նախնական նշումը:».
2) 2-րդ մասում ««ներմուծում ազատ շրջանառության համար» մաքսային
ռեժիմով» բառերը փոխարինել ««Բաց թողնում` ներքին սպառման համար» մաքսային
ընթացակարգով կամ ֆիզիկական անձանց կողմից ազատ շրջանառության
նպատակով» բառերով.
3) 7-րդ մասում ««Ներմուծ ում ազատ շրջանառության համար» մաքսային
ռեժիմով» բառերը փոխարինել ««Բաց թողնում` ներքին սպառման համար» մաքսային
ընթացակարգով կամ ֆիզիկական անձանց կողմից ազատ շրջանառության
նպատակով» բառերով.
4) 8-րդ մասի 1-ին կետում «գործարքով» բառից հետո լրաց նել «(հասարակ
գրավոր գործարքի կատարումը և դրանից ծագող տ րանսպորտային միջոցի նկատմամբ
սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը, ինչպես նաև գրավի և լիզինգի
պայմանագրով վարձակալության իրա վունքի պետական գրանցումը կարող են
իրականացվել նաև ճանապարհային ոստ իկանության էլեկտրոնային հարթակում՝
առանց ճանապարհային ոստիկանության իրավասու ստ որաբաժանում ներկայանալու՝
Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով)»
բառերը.
5) 9-րդ և 10-րդ մասերը շարադրել հետևյալ խմ բագրությամբ.
«9. Իրավասու մարմնի թույլտ վության հիման վրա վերասարքավորված
տրանսպորտային միջոցի` սույն օրենքով նախատեսված իրավունքների պետական
գրանցումը և հաշվառում ը, բացառությամբ տրանսպորտային միջոցը խոտանելու հետ
կապված հաշվառումից հանելու դեպքերի, կատարվում են վերասարքավորված
վիճակում տեխնիկական զննություն անցնելուց հետո՝ վերասարքավորման ժամանակ
կատարված փ ոփոխությունների մասով տրանսպորտային միջոցը սարքին լինելու
վերաբերյալ տեխնիկական զննության արատորոշման քարտում կատարված գրառման
(դրական եզրակացության) հիման վրա : Տրանսպորտային միջոցի վերասարքավորման
դեպքում տ րանսպորտային միջոցի թողարկման տարեթիվը փոխելը, ինչպես նաև
վերասարքավորման հետ ևանքով այլ մակնիշի տրանսպորտային միջոց հավաքելը
(ստեղծելը) արգելվում են:
10. Տրանսպորտային միջոցի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական
գրանցումը մերժվում է, եթե`

46

1) ներկայաց ված չեն սույն օրենքի 9-րդ հոդված ի 1-ին մասի «ժա» կետի հիման
վրա Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած` տրանսպորտային
միջոցների պետական գրանցման համար պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթերի
ցանկով նախատեսված փաստաթղթերը.
2) չի պահպանվել սույն հոդվածի 2-րդ մասով` տրանսպորտային մ իջոցի հետ
կատարվող գործարքներից ծագող սեփականության իրավունքի (բացառությամբ այլ
երկրներում
տվյալ
երկրի
օ րենսդրությամբ
սահմանված
կարգով
ծագած
սեփականության իրավունքի) գրանցման ներկայացնելու համար սահմանված
ժամկետը (առոչինչ գործարք), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ժամկետը
չպահպանելը (բաց թողնելը) տեղի է ունեցել առանց անձի մեղքի, որի դեպքում անձը
կարող է դիմում ներկայացնել բաց թողնված ժամկետ ը հարգելի համարելու և
վերականգնելու համար.
3) տրանսպորտային մ իջոցը չի ներկայացվել ճանապարհային ոստիկանություն,
բացառությամբ Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված
դեպքերի.
4) առկա է տրանսպորտային միջոցի իրական (փաստացի) և փաստաթղթային
տվյալների անհամապատասխանություն.
5) տրանսպորտային միջոցը կամ դրա համարակիր մասերից մեկը
հետախուզման մեջ է.
6) oրենքով սահմանված կարգով տրանսպորտային միջոցի նկատմամբ
կիրառված է արգելադրում.
7) տրանսպորտային միջոցը հավաքված է տարբեր տրանսպորտային միջոցների
առանձին մասերից կամ առանձին պահեստամասերից , բացառությամ բ ինքնաշեն
տրանսպորտային մ իջոցների.
8) տրանսպորտային միջոցն առանց համապատասխան թույլտ վության
կահավորված է առկայծող փարոսիկներով և (կամ) հատուկ ձայնային ազդանշաններով,
կամ տրանսպորտային միջոցի թափքի արտաքին մակերևույթի վրա առանց
համապատասխան թույլտ վության փակցված են գունագծապատկերներ, գրառումներ և
այլ նշումներ, կամ դրանք չեն համապատասխանում սահմանված պահանջներին, եթե
մինչև տ րանսպորտային միջոցի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական
գրանցումը մերժելը դրանք հնարավոր չէ վերացնել:».
6) 11-րդ մասում «իսկ տրանսպորտային միջոցի սեփականության վկայականը
պահվում է գրավառուի մոտ » բառերը փ ոխարինել «իսկ տրանսպորտային միջոցի
սեփականության վկայականը գրավառուի ցանկությամբ պահվում է գրավառուի մոտ»
բառերով.
7) 12-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«12.
Տրանսպորտային
միջոցի
գրավի
կամ
լիզինգի
պայմանագրով
վարձակալության իրավունքի գրանցումը չի կարող մերժվել, բացառությամբ այն
դեպքերի, երբ՝
1) ներկայաց ված չեն սույն հոդված ի 11-րդ մասում նշված դիմումը կամ դրան
կցվող փաստաթղթերը, կամ չի պահպանվել սույն հոդված ի 11-րդ մասով`
տրանսպորտային միջոցի գրավի կամ լիզինգի պայմանագրով վարձակալության
իրավունքի պետական գրանցման ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետ ը.
2) լիզինգի պայմանագրով վարձակալության հանձնվող տրանսպորտային միջոցի
նկատմամբ սույն հոդվածի 13-րդ մասով սահմանված կարգով կիրառվել է
արգելադրում:».
8) 18-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«18. Տրանսպորտային միջոցի պետական հաշվառում ը տրանսպորտային միջոցի
սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայականի հիման վրա
(բացառությամբ «Մաքսային տարանցում» և «ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային
ընթացակարգերով կամ ֆիզիկական անձանց կողմից ժամանակավոր Արցախի
Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցների) տրանսպորտային
միջոցի տեխնիկական բնութագրերի վերաբերյալ տեղեկությունների հավաքման և

47

ամրագրման գործառույթ է, որի հետ ևանքով տ րվում են տրանսպորտային միջոցի
հաշվառման վկայագիր (հաշվառման վկայագրի վրա , բացի հաշվառման տվյալներից,
հայերենով և անգլերենով նշվում է նաև «Օտարման հիմք չէ» գրառումը) և (կամ)
հաշվառման համարանիշ, բացառությամ բ «Մաքսային տարանցում» մաքսային
ընթացակարգով կամ «ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ընթացակարգով կամ
ֆիզիկական անձանց կողմից ժամանակավոր մ ինչև 2 ամիս ժամկետ ով Արցախի
Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցների, որոնց դեպքում
հաշվառման վկայագիր և համարանիշներ չեն տրվում:».
9) 19-րդ մասում ««ներմուծում ազատ շրջանառության համար» մաքսային
ռեժիմից տարբերվող այլ մաքսային ռեժիմներով կամ Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետությունում այն չի շահագործ վելու» բառերը փոխարինել ««Բաց թողնում`
ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգից տարբերվող այլ մաքսային
ընթացակարգերով կամ Արցախի Հանրապետ ությունում այն չի շահագործվելու»
բառերով.
10) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 20.1-20.9-րդ մասեր.
«20.1. Եթե տրանսպորտային միջոցի սեփականատեր (լիզինգառու) հանդիսացող
ֆիզիկական անձը չունի տվյալ կարգի տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք կամ
զրկված է տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից, կամ այդ իրավունքը
կասեցված է, ապա պարտավոր է տրանսպորտային միջոցը հաշվառելիս ներկայացնել
տվյալ կարգի տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք ունեցող միայն մեկ անձի
տվյալները (անունը, ազգանունը, հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ
անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, վարորդական վկայականի համարը), որը
շահագործելու է այդ տրանսպորտային միջոցը:
20.2. Սույն հոդվածի 20.1-ին մասով նախատեսված դեպքում տ րանսպորտային
միջոցի հաշվառման գործ ողություն կատարելիս այն շահագործող անձի ներկայությունը
և նրա անձնական տվյալները տրամադրելու վերաբերյալ գրավոր համաձայնությունը
պարտադիր են: Շահագործող անձին գրավոր պարզաբանվում է, որ տ վյալ
տրանսպորտային միջոցով կատարված և տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող
սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների
համար կարող է կրել վարչական պատասխանատվություն: Շահագործող անձի կողմ ից
իր անձնական տ վյալները տրամադրելու վերաբերյալ համաձայնություն տալու և նրան
գրավոր պարզաբանում տալու ձևը սահմանվում է ոստ իկանության պետի հրամանով:
20.3. Տրանսպորտային մ իջոցը շահագործող անձի տվյալները չհայտ նելու
դեպքում տ րանսպորտային միջոցը չի հաշվառվում:
20.4. Տրանսպորտային միջոցը շահագործող անձի փոփոխության դեպքում
սեփականատերը (լիզինգառուն) իրավունք ունի սույն հոդվածով սահմանված կարգով
ներկայացնելու շահագործող այլ անձի տ վյալներ:
20.5. Հաշվառված տրանսպորտային միջոցի սեփականատեր (լիզինգառու)
հանդիսացող` տվյալ կարգի տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք չունեցող կամ
տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքը կասեցված կամ տրանսպորտային
միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված ֆիզիկական անձը (անհատ ձեռնարկատերը,
իրավաբանական անձի դեպքում` իրավաբանական անձի ղեկավարը) իրավունք ունի
սույն հոդվածով սահմանված կարգով ներկայացնելու տ րանսպորտային միջոցը
շահագործող անձի տվյալները:
20.6. Եթե որպես տ րանսպորտային միջոցը շահագործող անձ ներկայացվում են
այլ պետությունում ստացած վարորդական վկայական ունեցող և բնակչության
պետական
ռեգիստրում
հաշվառված
օտարերկրացու
տվյալներ,
ապա
տրանսպորտային միջոցը շահագործող օտարերկրացու ներկայությունը և նրա
վարորդական վկայականը ներկայացնելը պարտադիր է:
20.7. Տրանսպորտային միջոցի սեփականատ իրոջ մահվան դեպքում` մինչև
տրանսպորտային միջոցի նկատմամբ նոր սեփականատ իրոջ սեփականության
իրավունքի պետական գրանցումը, որպես տրանսպորտային միջոցը շահագործ ող անձ

48

է գրանցվում տրանսպորտային միջոցը փաստացի տիրապետող անձը, որը
ներկայացնում է մահացած անձի տ րանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագիրը:
20.8. Տրանսպորտային միջոցը շահագործող անձի` տրանսպորտային միջոցներ
վարելու իրավունքը կասեցնելու կամ այդ անձին տրանսպորտային միջոցներ վարելու
իրավունքից զրկելու դեպքում ծանուց ում է ուղարկվում տրանսպորտային միջոցի
սեփականատ իրոջը (իրավաբանական անձի դեպքում` իրավաբանական անձի
ղեկավարին)` առաջարկելով ներկայացնել տրանսպորտային միջոցը շահագործող նոր
անձի տ վյալները:
20.9. Ոստիկանությունը պարտավոր է ապահովել ինչպես սույն հոդվածով
նախատեսված`
տրանսպորտային
միջոցի
սեփականատիրոջ
(լիզինգառուի)
(իրավաբանական անձի դեպքում` իրավաբանական անձի ղեկավարի), այնպես էլ
տվյալ կարգի տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք ունեցող սեփականատիրոջ
(լիզինգառուի) (իրավաբանական անձի դեպքում՝ իրավաբանակա ն անձի ղեկավարի) և
տրանսպորտային միջոցը շահագործող անձի կամահայտնությունը էլեկտրոնային
եղանակով ստանալու հնարավորություն, բացառությամբ սույն հոդվածի 20.1-ին մասով
սահմանված` տրանսպորտային միջոցը հաշվառման ներկայացնելու և սույն հոդվածի
20.6-րդ և 20.7-րդ մասերով նախատեսված դեպքերի:».
11) 21-րդ մասում ««Տարանցիկ փոխադրում» մաքսային ռեժիմով» բառերը
փոխարինել ««Մաքսային տարանց ում» մաքսային ընթացակարգով» բառերով.
12) 22-24-րդ մասերում «ռեժիմով» բառը փոխարինել «ընթացակարգով կամ
ֆիզիկական անձանց կողմից ժամանակավոր» բառերով:
Հոդված 5. Օրենքի 14-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմ բագրությամբ.
«Հոդված 14. Տրանսպորտային միջոցների պետական գրանցման և պետական
հաշվառման տվյալների փոխանցումը (տրամադրումը)
1. Ճանապարհային ոստիկանությունում
գրանցված
կամ
հաշվառված
(վերահաշվառված) կամ հաշվառումից հանված տրանսպորտային միջոցների
վերաբերյալ տ վյալներն առանց տվյալների սուբյեկտի համաձայնության փոխանցվում
են
համապատասխան
տեղական
ինքնակառավարման
մարմ իններ
և
փաստաբաններին, իսկ օ րենքով նախատեսված դեպքերում` նաև պետական
կառավարման մարմիններ և իրավաբանական անձանց:»:
Հոդված 6. Օրենքի 21-րդ հոդված ը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Հոդված 21. Տրանսպորտային միջոցների շահագործման արգելումը հաշվառման
փաստաթուղթը վերցնելով
1. Սույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժա», «ժբ» կետերով և 2-րդ մասով
նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում ճանապարհային երթևեկության
անվտանգությունն ապահովող ոստիկանության ծառայողը պարտավոր է արձանագրել
խախտում ը և վերցնել տրանսպորտային միջոցի հաշվառման փաստաթուղթը,
բացառությամբ այն դեպքի, երբ տեխնիկական զննության կամ հաշվառման կտրոնը
գտնվում է վարորդի մոտ: Այդ դեպքում կտրոնը փակց վում է սահմանված տեղում, և
թույլատրվում է տրանսպորտային միջոցի հետագա շահագործումը:
2. Սույն օրենքի 19-րդ հոդված ի 1-ին մասի «ժա » և «ժբ» կետ երով նախատեսված
դեպքերում տրանսպորտային միջոցի հաշվառման փաստաթուղթը վերցնելու դեպքում
վարորդին տ րվում
է 10-օրյա
ժամկետ ով
ժամանակավոր
փաստաթուղթ`
տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական զննության կտրոնը փակցնելու կամ
գործարանային տեսքի բերելու կամ վերասարքավորումն օրինականացնելու համար:
Տրանսպորտային մ իջոցի հաշվառման ժամանակավոր փաստաթղթի ձևը սահմանում է
Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:
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3. Տրանսպորտային միջոցների շահագործ ումը տրանսպորտային միջոց ի
հաշվառման փաստաթուղթը վերցնելով արգելելու և ժամանակավոր փաստաթուղթ
տալու դեպքում իրավասու պաշտոնատար անձը գրառում է կատարում վարչական
իրավախախտման արձանագրության մեջ:
4. Տրանսպորտային միջոցի շահագործումը տրանսպորտային միջոցի
հաշվառման փաստաթուղթը վերցնելով արգելելու հիմքերը վերացնելուց հետո
հաշվառման փաստաթուղթն անմիջապես վերադարձվում է տրանսպորտային միջոցի
վարորդին, սեփականատիրոջը կամ սեփականատ իրոջ ներկայացուցչին:»:
Հոդված 7. Օրենքի 27-րդ հոդվածում`
1) 2-րդ մասի «դ» կետը շարադրել հետ ևյալ խմբագրությամբ.
«դ) ճանապարհատրանսպորտային պատահարին առնչություն ունենալու
դեպքում անմ իջապես կանգնեցնել և (կամ) չտեղաշարժել տրանսպորտային միջոցը,
միացնել վթարային լուսային ազդանշանը, տ եղադրել «Վթարային կանգառ» ճանաչման
նշանը, չտեղաշարժել պատահարի հետ կապված առարկաները, առկայության
դեպքում` նաև դիերը, չփոփ ոխել ճանապարհատ րանսպորտային պատահարին
առնչություն ունեց ող տ րանսպորտային միջոցների` միմյանց և ճանապարհային
ենթակառուցվածքների օբյեկտների նկատմամբ դիրքը, չվնասել և չձևափ ոխել հետքերը,
այնուհետև գործել սույն հոդվածի 4-րդ և 4.1-ին մասերով սահմանված նորմերի
պահանջներով: Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի վայրում հետվթարային
անվտանգությունն ապահովելու նպատակով պետք է միացված լինեն նաև օգնության
համար դեպքի վայրին անմ իջապես մոտ կանգնեցված տրանսպորտային միջոցների
վթարային լուսային ազդանշանները:».
2) 4-րդ մասը շարադրել հետ ևյալ խմբագրությամբ.
«4. Եթե ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետ ևանքով մահացել կամ
վիրավորվել են մարդիկ, ապա ճանապարհատ րանսպորտային պատահարին
առնչություն ունեց ող վարորդը պարտավոր է`
1) ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ` տուժածներին առաջին օգնություն ցույց
տալու համար, կանչել «Շտապ բժշկական օգնություն» կամ մասնագիտացված այլ
ծառայություն և ճանապարհատրանսպորտային պատահարի մասին հայտնել
ոստիկանություն.
2) ծայրահեղ դեպքերում տուժածներին համընթաց շարժվող տրանսպորտային
միջոցով ուղարկել, իսկ եթե դա անհնար է` իր տ րանսպորտային միջոցով տեղափ ոխել
մոտակա բժշկական կազմակերպություն, այնտեղ հայտնել իր անունը, ազգանունը,
տրանսպորտային միջոցի հաշվառման համարանիշը (ներկայացնելով անձը
հաստատող փաստաթուղթ կամ վարորդական վկայական և տրանսպորտային միջոցի
հաշվառման փաստաթուղթ) և վերադառնալ պատահարի վայր.
3) ձեռնարկել բոլոր հնարավոր իրավաչափ միջոցները ճանապա րհային
երթևեկության այլ մասնակիցների կողմից պատահարի վայրի շրջանցումը
կազմակերպելու ուղղությամ բ.
4) սպասել ոստ իկանության կամ այլ իրավասու մարմնի ծառայողների
ներկայանալուն, այնուհետև գործել նրանց հրահանգներով:».
3) լրացնել հետ ևյալ բովանդակությամբ 4.1-4.3-րդ մասեր.
«4.1. Եթե ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով պատճառվել
է միայն գույքային վնաս, և եթե ճանապարհատրանսպորտային պատահարի
հետևանքով գույքի վնասման հետ կապված վնասվածքներ հասցնելու հանգամանքները,
տրանսպորտային
միջոցների
տեսանելի
վնասների
բնույթը
և
ցանկը
ճանապարհատրանսպորտային պատահարի մասնակիցների միջև՝
1)
առաջացնում
են
տարաձայնություններ
կամ
չեն
առաջացնում
տարաձայնություններ,
սակայն
ճանապարհատ րանսպորտային
պատահարի
հատկանիշները (պատահարին մասնակից տ րանսպորտային միջոցների քանակը և
(կամ)
ակնկալվող
հատուցման
չափը)
չեն
համապատասխանում
«Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործ ումից բխող պատասխանա տվության
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պարտադիր ապահովագրության մասին» օրենքով նախատեսված` համաձայնեց ված
հայտարարագրի լրացման միջոցով տուժողների վնասների հատուցման գործընթացին
ներկայացված պայմաններին, ապա ճանապարհատ րանսպորտային պատահարին
առնչություն ունեց ող վարորդը պարտավոր է տեղի ունեցածի մասին հայտնել
ոստիկանություն, սպասել ոստիկանության կամ այլ իրավասու մարմնի ծառայողների
ներկայանալուն և մինչև ոստ իկանության կամ այլ իրավասու մարմնի ծառայողների
ներկայանալը ձեռնարկել բոլոր հնարավոր իրավաչափ միջոցները ճանապարհային
երթևեկության այլ մասնակիցների կողմից պատահարի վայրի շրջանցումը
կազմակերպելու ուղղությամբ, իսկ ոստիկանության կամ այլ իրավասու մարմնի
ծառայողների՝ պատահարի վայր ներկայանալուց հետ ո գործել վերջիններիս
հրահանգներով (ցուց ումներով)` մասնակցելով պատահարի գրանցման և անհրաժեշտ
ստուգումների անց կացման հետ կապված գործ ողություններին.
2) չեն առաջացնում տարաձայնություններ, ապա ճանապարհատ րանսպորտային
պատահարին առնչություն ունեցող վարորդները պարտավոր չեն տեղի ունեցածի
մասին հայտնել ոստիկանություն և կարող են՝
ա. ինքնուրույն ձևակերպել ճանապարհատրանսպորտային պատա հարի
վերաբերյալ փաստաթղթեր` «Ավտ ոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող
պատասխանատվության
պարտադիր
ապահովագրության
մասին»
օ րենքով
նախատեսված` համաձայնեց ված հայտարարագրի լրացման միջոցով տուժողների
վնասների հատուցման գործընթացին ներկայացված պայմաններին համապատասխան,
և թողնել պատահարի վայրը, եթե ճանապարհատրանսպորտային պատահարի
հատկանիշները (պատահարին մասնակից տ րանսպորտային միջոցների քանակը և
(կամ)
ակնկալվող
հատուցման
չափը)
համապատասխանում
են
«Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործ ումից բխող պատասխանա տվության
պարտադիր ապահովագրության մասին» օրենքով նախատեսված` համաձայնեց ված
հայտարարագրի լրացման միջոցով տուժողների վնասների հատուցման գործընթացին
ներկայացված պայմաններին,
բ. չձևակերպել ճանապարհատ րանսպորտային պատահարի վերաբերյալ
փաստաթղթեր, եթե ճանապարհատ րանսպորտային պատահարի հետևանքով վնասվել
են միայն դրա մասնակիցների տրանսպորտային միջոցները կամ այլ գույքը, և ոչ մի
մասնակից չունի նշված փաստաթղթերը ձևակերպելու և (կամ) միմյանց նկատմամբ
(այդ
թվում`
ապահովագրական
ընկերությունների
միջոցով)
պահանջներ
ներկայացնելու ցանկություն:
4.2. Սույն հոդված ի 4.1-ին մասի 2-րդ կետ ի «ա » և «բ» ենթակետերով
նախատեսված դեպքերում վարորդների կողմից նշված պատահարի վերաբերյալ
հետագայում ոստիկանություն դիմ ում կամ հաղորդում ներկայացվելու դեպքում որևէ
վարույթ չի իրականացվում, և դիմում ը կամ հաղորդում ը թողնվում է անհետևանք:
4.3. Սույն հոդվածի 4.1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված դեպքերում
ոստիկանությունը ճանապարհատրանսպորտային պատահարի վայրում, ապահովելով
ճանապարհային
երթևեկության
անվտանգությունը,
հավաքում
է
ճանապարհատրանսպորտային պատահարի մասնակիցների, նրանց տրանսպորտային
միջոցների և պատահարի հանգամանքների վերաբերյալ տվյալներ` կազմելով
պատահարի մասին և պատահարի հանգամանքների տեխնիկական ելակետային
տվյալների
մասին
արձանագրություններ`
ամրագրելով
(այդ
թվում`
լուսանկարահանման
կամ
տեսանկարահանման
միջոցով)
ճանապարհատրանսպորտային պատահարին առնչություն ունեցող տրանսպորտային
միջոցների` միմյանց և ճանապարհային ենթակառուցվածքների օբյեկտների նկատմամբ
դիրքը, հետքերը, առարկաները, տրանսպորտային միջոցների կամ այլ գույքի
վնասվածքները: Պատահարի հանգամանքների տեխնիկական ելակետային տվյալների
մասին արձանագրությունը կարող է չկազմվել, եթե ճանապարհատրանսպորտային
պատահարը տեղի է ունեցել ցերեկը` օրվա լուսավոր ժամի, բավարար
տեսանելիության պայմաններում, և առկա է դրա տեղի ունենալու պահի և դրան
անմիջապես
հաջորդող`
պատահարի
մասնակիցների
գործողությունների
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տեսագրություն: Պատահարի մասին և պատահարի հանգամանքների տեխնիկական
ելակետային տվյալների մասին արձանագրությունները, ինչպես նաև տ վյալ
ճանապարհատրանսպորտային
պատահարի
հետ
կապված
յուրաքանչյուր
փաստաթուղթ, տեղեկություն, տեսանյութ, լուսանկար կամ այլ նյութ կարող է
ցանկացած
եղանակով
տրամադրվել
(հասանելի
դարձվել)
Հայաստանի
ավտոապահովագրողների բյուրոյին և (կամ) դրա անդամ ապահովագրական
ընկերություններին և (կամ) երրորդ անձանց՝ ճանապարհատրանսպորտային
պատահարի գծով իրականացվող հատուցման գործընթացի կարգավորման, ներառյալ՝
փորձաքննությունների
իրականացման
և
ավտոտրանսպորտային
միջոցների
օգտագործումից բխող պատասխանատ վության պարտադիր ապահովա գրության
ոլորտում անհրաժեշտ այլ գործողությունների իրականացման համար: Պատահարի
մասին արձանագրության ձևը և դրանում պարունակվող տեղեկատվությունը, ինչպես
նաև պատահարի հանգամանքների տեխնիկական ելակետային տվյալների կազմի ու
կառուց վածքի նկատմամբ պահանջները հաստատում է ոստիկանության պետը:».
4) 5-րդ մասի «ա » կետ ի 1-ին ենթակետ ում «տվյալ կարգի» բառերից հետ ո լրացնել
«կամ ենթակարգի» բառերը.
5) 5-րդ մասի «գ» կետում «մոտոցիկլով երթևեկելիս» բառերից հետո լրացնել «,
ինչպես նաև մոպեդով կամ հեծանիվով երթևեկելի մասով երթևեկելիս» բառերը.
6) 8-12-րդ մասերն ուժը կորց րած ճանաչել:
Հոդված 8. Օրենքում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 27.1-ին և 27.2-րդ
հոդվածներ.
«Հոդված 27.1. Հեծանվորդների և մոպեդների վարորդների երթևեկության
լրացուցիչ պահանջները
1. 14 տարեկանից բարձր տարիք ունեցող հեծանվորդների երթևեկությունն
իրականացվում է հեծանվային կամ հեծանվահետ իոտնային արահետներով կամ
հեծանվորդների համար գոտիով:
2. 14-ից բարձր տարիքի հեծանվորդների երթևեկությունը թույլատրվում է`
1) երթևեկելի մասի աջ եզրով հետևյալ դեպքերում.
ա. բացակայում են հեծանվային և հեծանվահետ իոտնային արահետները,
հեծանվորդների համար գոտին, կամ դրանցով երթևեկելն անհնար է,
բ. հեծանիվի, հեծանվակցորդի կամ տեղափոխվող բեռի եզրաչափային
լայնությունը գերազանցում է 1մ-ը,
գ. հեծանվորդների երթևեկությունն իրականացվում է շարասյան մեջ.
2) կողնակով, եթե բացակայում են հեծանվային և հեծանվահետ իոտնային
արահետները, հեծանվորդների համար գոտին կամ դրանցով կամ երթևեկելի մասի աջ
եզրով երթևեկելն անհնար է.
3) մայթով կամ հետ իոտնային արահետով հետևյալ դեպքերում.
ա. բացակայում են հեծանվային և հեծանվահետ իոտնային արահետները,
հեծանվորդների համար գոտին կամ դրանցով կամ երթևեկելի մասի աջ եզրով կամ
կողնակով երթևեկելն անհնար է,
բ. հեծանվորդն ուղեկցում է մինչև 14 տարեկան հեծանվորդի կամ լրացուց իչ
նստատեղին, հեծանվասայլակում կամ հեծանվակցորդում տեղափոխում է մինչև 7
տարեկան երեխա:
3. 7-ից մինչև 14 տարեկան հեծանվորդների երթևեկությունն իրականացվում է
միայն
մայթերով,
հետիոտնային,
հեծանվային
և
հեծանվահետիոտնային
արահետներով, ինչպես նաև հետ իոտնային գոտ իների սահմաններում:
4. Մինչև 7 տարեկան հեծանվորդների երթևեկությունն իրականացվում է միայն
մայթերով, հետիոտնային և հեծանվահետիոտնային արահետներով (հետ իոտների
երթևեկության համար նախատեսված կողմով), ինչպես նաև հետ իոտնային գոտիների
սահմաններում:
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5. Երթևեկելի մասի աջ եզրով հեծանվորդների երթևեկության ժամանակ
հեծանվորդները պետք է երթևեկեն միայն մեկ շարքով:
6. Հեծանվորդների շարասյան երթևեկությունը երկու շարքով թույլատրվում է, եթե
հեծանիվների եզրաչափային լայնությունը չի գերազանցում 0,75 մ-ը:
7. Մեկ շարքով երթևեկության դեպքում հեծանվորդների շարասյունը բաժանվում
է խմբերի` յուրաքանչյուրում 10-ական հեծանվորդ, իսկ երկու շարքով երթևեկության
դեպքում` յուրաքանչյուրում 10-ական զույգ հեծանվորդ: Վազանցը հեշտացնելու
համար խմ բերի միջև տարածությունը պետք է կազմի 80-100մ:
8. Եթե հեծանվորդի երթևեկությունը մայթով, հետիոտնային արահետ ով,
կողնակով կամ հետիոտնային գոտիների սահմաններում վտանգում կամ խոչընդոտ ում
է այլ անձանց երթևեկությունը, ապա հեծանվորդը պարտավոր է իջնել հեծանիվից և
ղեկավարվել հետիոտների երթևեկության համար օրենսդրությամբ նախատեսված
պահանջներով:
9. Մոպեդների վարորդները պետք է երթևեկեն երթևեկելի մասի աջ եզրով մեկ
շարքով կամ հեծանվորդների համար գոտ իով:
10. Մոպեդների վարորդների երթևեկությունը թույլատրվում է կողնակներով, եթե
դա չի խոչընդոտում հետ իոտներին:
11. Հեծանվորդներին և մոպեդների վարորդներին արգելվում է`
1) վարել հեծանիվը կամ մոպեդը առանց ղեկը բռնելու.
2) փոխադրել բեռ, որը խանգարում է ղեկավարելուն կամ որը երկարությամբ կամ
լայնությամբ ավելի քան 0,5 մ-ով գերազանց ում է այդ տրանսպորտային միջոցի
եզրաչափը.
3) տեղափոխել ուղևոր, եթե դա նախատեսված չէ տրանսպորտային միջոց ի
կառուց վածքով.
4) տեղափոխել մինչև 7 տարեկան երեխայի` նրա համար հատուկ կահավորված
նստատեղի բացակայության դեպքում կամ այդ նստատեղից դուրս.
5) կատարել ձախ շրջադարձ կամ հետադարձ տրամվայի երթևեկությամբ, ինչպես
նաև տ վյալ ուղղությամ բ մեկից ավելի երթևեկության գոտ ի ունեցող ճանապարհներին.
6) հատել ճանապարհը հետ իոտնային անցումներով:
12. Արգելվում է հեծանիվների և մ ոպեդների, ինչպես նաև հեծանիվներով և
մոպեդներով քարշակումը, բացառությամբ հեծանիվի կամ մոպեդի հետ շահագործման
համար նախատեսված հեծանվակց որդի կամ կցորդի քարշակման:
13. Խաչմերուկներից դուրս գտնվող հեծանվային արահետի և ճանապարհի
չկարգավորվող փոխհատման վրա հեծանվորդները և մոպեդների վարորդները պետք է
զիջեն ճանապարհով երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:
Հոդված 27.2. Լծասայլերի (լծասահնակների) երթևեկության, բեռնակիր և հեծկան
կենդանիներին, ինչպես նաև անասուններին քշելու լրացուց իչ պահանջները
1. Երթևեկելի մասով լծասայլ (լծասահնակ) վարել, բեռնակիր կամ հեծկան
կենդանիներ կամ անասուններ քշել թույլատրվում է 14 տարեկանը լրացած անձանց:
2. Լծասայլերը (լծասահնակները) պետք է վարել, իսկ բեռնակիր և հեծկան
կենդանիներին քշել մեկ շարքով, երթևեկելի մասի եզրով, հնարավորին չափ` աջով:
Թույլատ րվում է շարժվել կողնակներով, եթե դա չի խոչընդոտի հետիոտներին:
3. Լծասայլերի (լծասահնակների), բեռնակիր և հեծկան կենդանիների
շարասյուները երթևեկելի մասով շարժվելիս պետք է բաժանված լինեն խմբերի,
յուրաքանչյուրում` 10-ական բեռնակիր կամ հեծկան կենդանի կամ 5-ական լծասայլ
(լծասահնակ):
Խմբերի
վազանց ումը
հեշտացնելու
համար
դրանց
միջև
հեռավորությունը պետք է լինի 80-100 մ:
4. Լծասայլի (լծասահնակի) վարորդը մերձակա տարածքից կամ երկրորդական
ճանապարհից ճանապարհ դուրս գալիս սահմանափակ տեսադաշտով վայրերում
կենդանիներին պետք է տանի սանձից բռնած:
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5. Կենդանիներին ճանապարհով, որպես կանոն, պետք է քշել օրվա լուսավոր
ժամերին` հնարավորին չափ ուղղորդելով դեպի ճանապարհի աջ եզրը:
6. Կենդանիներին երկաթուղային գծերն անցկացնելիս դրանք պետք է բաժանել
խմբերի այնպես, որ, անասնավարների քանակից ելնելով, հնարավոր լինի ապահովել
յուրաքանչյուր խմբի անվտանգ անցումը:
7. Լծասայլերի (լծասահնակների) վարորդներին, բեռնակիր, հեծկան կենդանիներ
և անասուններ քշողներին արգելվում է`
1) կենդանիներին թողնել ճանապարհին առանց հսկողության.
2) կենդանիներին քշել երկաթուղային գծերով և ճանապարհներով` դրա համար
նախատեսված տեղերից դուրս, ինչպես նաև օրվա մութ ժամանակ և անբավարար
տեսանելիության պայմաններում (բացի տարբեր մակարդակների վրա անասուններին
երկաթուղային գծերը կամ ճանապարհն անցկացնելուց ).
3) այլ ուղիների առկայության դեպքում կենդանիներին քշել ասֆալտբետոնե և
ցեմենտբետոնե ծածկույթով ճանապարհներով.
4) կենդանիներին արածեցնել ճանապարհի կանաչապատված բաժանարար
գոտում, ճանապարհին 100 մ մոտ տարածքներում, ինչպես նաև դրանց կուտակել
երթևեկելի մասերում և մայթերին:
8. Արգելվում է վարել լծասայլ, եթե այն`
1) կահավորված չէ կառուցվածքով նախատեսված կայանման արգելակով և
հակագլորման հենակներով.
2) առջևի մասում չունի երկու սպիտակ գույնի լուսանդրադարձիչներ կամ
լապտերներ (օրվա մութ ժամանակ կամ անբավարար տեսանելիության պայմաններում
երթևեկելու համար).
3) հետ ևի մասում չունի երկու կարմիր գույնի լուսանդրադարձիչներ կամ
լապտերներ:»:
Հոդված 9. Օրենքի 31-րդ հոդված ում`
1) 1-ին մասի 1-ին կետ ը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«1) «AM» ենթակարգ` մոպեդներ և դրանց համարժեք տեխնիկական բնութագրեր
ունեցող քվադրիցիկլներ.».
2) 1-ին մասում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-ին կետ.
«1.1) «A1» ենթակարգ` ոչ ավելի, քան 125 խորանարդ սմ աշխատանքային
ծավալով, և ոչ ավելի, քան 11 կՎտ (կամ 15 ձիաուժ) առավելագույն հզորությամբ
շարժիչով մոտոցիկլեր (թեթև մոտ ոցիկլեր).».
3) 1-ին մասի 2-րդ կետում ««A1» ենթակարգին» բառերը փոխարինել ««AM» և «A1 »
ենթակարգերին» բառերով.
4) 1-ին մասի 3-րդ կետ ում «քվադրոցիկլեր» բառը փոխարինել «քվադրիցիկլեր»
բառով.
5) 3-րդ մասի 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամ բ.
«1) «AM» ենթակարգի` 16 տարին լրացած անձանց, իսկ «A», «B» և «C» կարգերի ու
«A1», «B1» և «C1» ենթակարգերի` 18 տարին լրացած անձանց.».
6) 4-րդ մասն ուժը կորց րած ճանաչել.
7) 5-րդ մասը շարադրել հետ ևյալ խմբագրությամբ.
«5. Արցախի Հանրապետությունում գործ ում են Հայաստանի Հանրապետության
միջազգային պայմանագրերի պահանջներին համապատասխանող ազգային և
միջազգային վարորդական վկայականներ, ընդ որում` Հայաստանի Հանրապետության
իրավասու մարմինների տված միջազգային վարորդական վկայականները Արցախի
Հանրապետության տարածքում տրանսպորտային միջոցներ վարելու համար
համարվում են չգործ ող:».
8) 7-րդ մասում ««A1»» բառից առաջ լրացնել «AM,» բառը.
9) լրացնել հետ ևյալ բովանդակությամբ 10-18-րդ մասեր.
«10. «A» կարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք վերապահող`
Արցախի Հա նրապետ ության ազգային վարորդական վկայականն իրավունք է
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վերապահում վարելու նաև «AM» և «A1» ենթակարգի, ինչպես նաև մոտոց իկլային
նստատեղ կամ ղեկ ունեցող «B1» ենթակարգի տրանսպորտային միջոցներ, «B» կարգի
տրանսպորտային
միջոցներ
վարելու
իրավունք
վերապահող`
Արցախի
Հանրապետության ազգային վարորդական վկայականն իրավունք է վերապահում
վարելու նաև «B1» ենթակարգի (բացառությամբ մոտ ոցիկլային նստատեղ կամ ղեկ
ունեցող տրանսպորտային միջոցների) տրանսպորտային միջոցներ, «C» կարգի
տրանսպորտային
միջոցներ
վարելու
իրավունք
վերապահող`
Արցախի
Հանրապետության ազգային վարորդական վկայականն իրավունք է վերապահում
վարելու նաև «C1» ենթակարգի տրանսպորտային միջոցներ, «D» կարգի
տրանսպորտային
միջոցներ
վարելու
իրավունք
վերապահող`
Արցախի
Հանրապետության ազգային վարորդական վկայականն իրավունք է վերապահում
վարելու նաև «D1» ենթակարգի տ րանսպորտային միջոցներ, «CE» կարգի
տրանսպորտային
միջոցներ
վարելու
իրավունք
վերապահող`
Արցախի
Հանրապետության ազգային վարորդական վկայականն իրավունք է վերապահում
վարելու նաև «C1E» ենթակարգի տրանսպորտային միջոցներ, «DE» կարգի
տրանսպորտային
միջոցներ
վարելու
իրավունք
վերապահող`
Արցախի
Հանրապետության ազգային վարորդական վկայականն իրավունք է վերապահում
վարելու նաև «D1E» ենթակարգի տ րանսպորտային միջոցներ:
11. Արցախի Հանրապետության իրավասու մարմինների տված (այդ թվում` այլ
պետություններում փոխանակված), ինչպես նաև ԽՍՀՄ պետությունների իրավասու
մարմինների՝ մինչև 1992 թվականի փետ րվարի 21-ը տ ված վարորդական վկայականը
կորցնելու, ինչպես նաև փոխանակման դեպքերում դրա տ նօրինողին Արցախի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ
սահմանված
կարգով
նույն
կարգի
տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի նոր վարորդական վկայական է
տրվում առանց որակավորման քննություններ հանձնելու:
12. Արցախի Հանրապետ ության երկքաղաքացի հանդիսացող քաղաքացիների`
այլ երկրներում ստացած վարորդական վկայականների հիման վրա Արցախի
Հանրապետության ազգային վարորդական վկայական տրվում է առանց որակավորման
քննություններ հանձնելու:
13. Այլ պետություններում ստացած վարորդական վկայականը փոխանակվում է
առանց որակավորման քննություններ հանձնելու:
14.
Կորցրած
կամ
գողացված
օտարերկրյա
(բացառությամբ
ԽՍՀՄ
պետությունների իրավասու մարմինների կողմից մինչև 1992 թվականի փետրվարի 21-ը
տրված) ազգային և միջազգային վարորդական վկայականի փոխարեն Արցախի
Հանրապետության ազգային և միջազգային վարորդական վկայականների հատկաց ում
չի կատարվում:
15. Այլ պետություններում ստացած և Հայաստանի Հանրապետության
միջազգային պայմանագրերի պահանջներին չհամապատասխանող ազգային և
միջազգային վարորդական վկայականները Արցախի Հանրապետության ազգային և
միջազգային վարորդական վկայականներով չեն փոխանակվում, և կորած
վարորդական վկայականի կրկնօրինակ չի տրվում:
16. Արցախի Հանրապետության քաղաքացի չհանդիսացող անձանց Արցախի
Հանրապետության տարածքում միջազգային վարորդական վկայականով թույլատ րվում
է վարել տրանսպորտային միջոցներ միայն ազգային վարորդական վկայականի
առկայության դեպքում:
17. Այլ երկրում, որը չի հանդիսանում Արցախի Հանրապետության հետ
համատեղ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ոլորտ ում
միջազգային պայմանագրերի մասնակից, տրված ազգային վարորդական վկայականը
փոխադարձության պայմանով համարվում է գործող Արցախի Հանրապետության
տարածքում տրանսպորտային միջոց վարելու համար միայն այն դեպքում, եթե այն
ներկայացվում է նոտարական կարգով հաստատված հայերեն թարգմանությունով,
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տվյալ վարորդական վկայականի բոլոր գրառումները
կատարված են կամ կրկնօրինակված են լատիներեն տառերով:
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18. Օտարերկրյա ազգային և միջազգային վարորդական վկայականները Արցախի
Հանրապետության տարածքում տրանսպորտային միջոցներ վարելու համար
համարվում են գործող նշված վարորդական վկայականների համապատասխան
կարգերի և ենթակարգերի տրանսպորտային միջոցների համար` տիրապետողների
տարիքը սույն հոդվածով սահմանված տարիքը լրանալու պահից:»:
Հոդված 10. Օրենքի 32-րդ հոդվածում`
1) 1.2-րդ մասում ««A1»» բառից առաջ լրացնել «AM,» բառը.
2) լրացնել հետ ևյալ բովանդակությամբ 1.3-1.8-րդ մասեր.
«1.3. «A», «B» և «BE» կարգերի, ինչպես նաև «AM», «A1» և «B1» ենթակարգերի
վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու համար (այդ թվում՝ վարորդական
վկայականը փոխանակելու կամ վարորդական վկայականի կրկնօրինակ ստանալու
համար) դիմած անձն անցնում է բժշկական հավատարմագրում, եթե`
1) վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու գործընթացն իրականացնելիս
ակնհայտ երևում է, որ նա կարող է ունենալ սույն օ րենքի 25.1-ին հոդվածով
սահմանված՝ տրանսպորտային մ իջոց շահագործելու համար խոչընդոտ հանդիսացող
հակացուցում, ցուցում կամ սահմանափակում (բացակայում են վերին կամ ստորին
վերջույթը, դաստակը կամ ոտնաթաթը կամ առկա են շարժումները սահմանափակող՝
դաստակի կամ ոտնաթաթի ձևախախտում, ինչպես նաև ձեռքերի մատների կամ
ֆալանգների ձևախախտումներ և արատներ, պարանոցի կամ մեջքի խնդիրներ,
տեսողության ակնհայտ խանգարումներ կամ աչքի բացակայություն, լսողության
ակնհայտ խանգարումներ).
2) առողջական վիճա կի վերաբերյալ լրացված հայտարարագրում առկա է նշում
տրանսպորտային մ իջոց վարելուն խոչընդոտող առողջական վիճակի մասին։
1.4. Սույն հոդված ի 1.3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում
վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու համար դիմած անձին ճանապարհային
ոստիկանության կողմից բժշկական հավատարմագրման պահանջագիրը տրվում է
վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու (այդ թվում՝ վարորդական վկայականը
փոխանակելու կամ վարորդական վկայականի կրկնօրինակ ստանալու համար) մասին
դիմումը ներկայացնելու պահին:
1.5. Բժշկական հավատարմագրման պահանջագրի և առողջական վիճակի
վերաբերյալ հայտարարագրի ձևերը սահմանվում են Արցախի Հանրապետության
կառավարության որոշմամբ։
1.6. «C», «D», «T» և «CE», «DE» կարգերի, «C1», «D1» և «C1E», «D1E» ենթակարգերի
տրանսպորտային միջոցներ վարելու վարորդական իրավունքի վկայական առաջին
անգամ ստանալու համար դիմող անձինք պետք է ճանապարհային ոստիկանություն
ներկայացնեն բժշկական հավատարմագրում անցած լինելու մասին տեղեկանք:
1.7. «C», «D», «T» և «CE», «DE» կարգերի, «C1», «D1» և «C1E», «D1E» ենթակարգերի
տրանսպորտային մ իջոցներ վարելու վարորդական վկայականը փոխանակելու կամ
վարորդական վկայականի կրկնօրինակ ստանալու համար դիմած անձը պետք է անցնի
բժշկական հավատարմագրում, եթե վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու
գործընթացն իրականացնելիս ակնհայտ երևում է, որ նա կարող է ունենալ սույն օրենքի
25.1-ին հոդվածով սահմանված՝ տրանսպորտային միջոց շահագործելու համար
խոչընդոտ հանդիսացող հակացուցում, ց ուցում կամ սահմանափակում (ձեռքերի,
ոտքերի, ձեռքի մատների շարժումների սահմանափակում կամ ձևախեղումներ կամ
դրանց բացակայություն, պարանոցի կամ մեջքի խնդիրներ, տեսողության ակնհայտ
խանգարումներ կամ աչքի բացակայություն, լսողության ակնհայտ խանգարումներ)
կամ առողջական վիճակի վերաբերյալ լրացված հայտարարագրում առկա է նշում
տրանսպորտային մ իջոց վարելուն խոչընդոտող առողջական վիճակի մասին։
1.8. Տրանսպորտային միջոց վարելուն խոչընդոտող առողջական խնդիրներ
ունեցող, թմրաբանական բժշկական օգնության և սպասարկման ենթակա, ինչպես նաև
հոգեբուժական կազմակերպություններում հաշվառված անձանց անձնական տվյալները
մշակվում են էլեկտրոնային եղանակով և վարորդական վկայական ստանալու
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(վարորդական վկայականը փոխանակելու կամ կորած վարորդական վկայականի
կրկնօրինակն ստանալու) մասին դիմում ներկայացվելու պահին էլեկտրոնային
հարցման դեպքում առողջապահության բնագավառի լիազոր մարմնի միասնական
էլեկտրոնային շտեմարանի միջոցով հասանելի են դառնում ճանապարհային
ոստիկանությանը:».
3) 3-րդ մասը շարադրել հետ ևյալ խմբագրությամբ.
«3. Վարորդի թեկնածու կարող է դառնալ 17 տարին լրացած անձը, բացառությամ բ
«AM» ենթակարգի տ րանսպորտային միջոցի վարորդի թեկնածուի: «AM» ենթակարգի
տրանսպորտային մ իջոցի վարորդի թեկնած ու կարող է դառնալ 16 տարին լրացած
անձը:».
4) 6-րդ մասի երկրորդ նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Գործնական վարման ուսուցում ը կարող է իրականացվել այն ճանապարհներին,
որտեղ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից արգելված չէ դրա
իրականացումը:»:
Հոդված 11. Օրենքի 33-րդ հոդվածը շարադրել հետ ևյալ խմբագրությամբ.
«Հոդված 33 . Վարելու իրավունքը դադարելը և վարորդական վկայականի ուժը
կորցնելը
1. Անձի վարելու իրավունքը դադարում է, եթե`
1) առկա է նրան անգործունակ ճանաչելու մասին դատարանի՝ օրինական ուժի
մեջ մտած վճիռ.
2) առկա է նրա՝ հոգեկան, թմրամիջոցների և (կամ) հոգեմետ (հոգեներգործ ուն)
նյութերի օգտագործմամբ պայմանավորված hիվանդության վերաբերյալ և (կամ)
առողջական
վիճակը
օրենսդրությամբ
սահմանված
պայմաններին
չհամապատասխանելու մասին իրավասու մարմնի եզրակացություն.
3) առկա է վարելու իրավունքից զրկելու մասին դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ
մտած դատական ակտ կամ իրավասու այլ մարմնի՝ ուժի մեջ մտած ակտ.
4) նա մահացել է:
2. Անձի վարորդական վկայականն ուժը կորցնում է, եթե`
1) առկա է սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հիմքերից որևէ մեկը.
2) լրացել է վարորդական վկայականի գործ ողության ժամկետը.
3) վարորդական վկայականը կորել է, և անձը դիմել է նոր վկայական ստանալու
համար կամ իրազեկել է կորստյան մասին:
3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով նախատեսված հիմքերով ուժը
կորց րած վարորդական վկայական հայտնաբերելու դեպքում ոստ իկանությունը
վերցնում է այդ վարորդական վկայականը:
4. Սույն հոդված ի 1-ին մասի 1-3-րդ կետերով նախատ եսված հիմքերով
դադարեցված վարելու իրավունքը վերականգնվում է վարելու իրավունքը դադարելու
հիմքը վերանալուց հետո` որակավորման քննությունները հանձնելուց հետո:»:
Հոդված 12. Օրենքի 38-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ժա» կետում «տ րանսպորտային
միջոցների» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցների
խոտանված հաշվառման համարանիշների վահանակների» բառերը:
Հոդված 13. Եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթներ
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:
2. Սույն օ րենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ կետով լրացվող 1.8-րդ մասով սահմանված
էլեկտրոնային շտեմարանի ձևավորման աշխատանքներն ավարտվում են մինչև 2021
թվականի հունիսի 1-ը:
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3. Մինչև սույն օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ կետով լրացվող 1.8-րդ մասով
սահմանված էլեկտ րոնային շտեմարանի ձևավորման աշխատանքների ավարտը
վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու համար (այդ թվում՝ վարորդական
վկայականը փոխանակելու կամ վարորդական վկայականի կրկնօրինակ ստանալու
համար)
դիմած
անձի
ներկայացրած՝
առողջական
վիճակի
վերաբերյալ
հայտարարագրում առողջական խնդիրներ չունենալու մասին նշումն ընդունվում է
որպես հիմք, և վարորդական իրավունքի վկայականի հատկացումն իրականացվում է
օրենսդրությամբ սա հմանված կարգով (բացառությամբ ձեռքերի, ոտքերի, ձեռքի
մատների շարժումների սահմանափակումների կամ ձևախեղումների կամ դրանց
բացակայության, պարանոցի կամ մեջքի խնդիրների, տեսողության ակնհայտ
խանգարումների կամ աչքի բացակայության, լսողության ակնհայտ խանգարումների)։

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`

Ա. Հ ԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
ՀՕ-51-Ն
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ Ի ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ Փ ՈՓ ՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի
(այսուհետ` Օրենք) 15-րդ հոդվածի աղյուսակում`
1) 13-րդ կետը շարադրել հետ ևյալ խմբագրությամբ.
«

13. ավտոմոբիլի հաշվառման համարանիշ
(բա ցառությամբ տարանց իկ և ժամանակա վոր
համարանիշի) հատկացնելու համար

բազային տուրքի
12-ապատիկի
չափով

».

2) 20-րդ կետը շարադրել հետ ևյալ խմբագրությամբ.
«

20. մոտոտրանսպորտային միջոցի, տրիցիկլի,
քվադրիցիկլի, կց որդի (կիսակցորդի)
հաշվառման համարանիշ հատկացնելու համար

բազային տուրքի
վեցապատիկի
չափով

».

3) 22-րդ և 23-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմ բագրությամբ.
«

22. դիվանագիտական ներկայացուցչությունբազային տուրքի
ներին, հյուպատոսական հիմնարկներին և
25-ապատիկի
միջազգային կազմակերպություններին
չափով
տրանսպորտային մ իջոցների հաշվառման
համարանիշներ հատ կացնելու համար
23. ավտոմոբիլի, մոտ ոտրանսպորտային միջոցի, բազային տուրքի
տրիցիկլի, քվադրիցիկլի, կցորդի (կիսակց որդի)
վեցապատիկի
հաշվառման վկայագիր տալու համար
չափով

».

Հոդված 2. Օրենքի 20-րդ հոդվածի աղյուսակի 1-ին կետը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.
«

1. վարորդական վկայական տալու (վարորդական վկայականը փոխանակելու, կորած
վարորդական վկայականի փ ոխարեն նորը
տալու) համար

բազային տուրքի
12-ապատիկի
չափով
».

Հոդված 3. Oրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի «է» կետ ում «-վարչական
իրավախախտ ումների վերաբերյալ համապատասխան լիազորված մարմինների
ընդունած որոշման դեմ գանգատներով» բառերից հետ ո լրացնել «, բացառությամբ
ճանապարհային ոստիկանության կողմից ընդունվածների» բառերը:
Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին

ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳ ՐՔՈՒՄ Լ ՐԱՑ ՈՒՄՆԵՐ ԵՎ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. 2013 թվականի ապրիլի 25-ի Քրեական օրենսգրքի (այսուհետ`
Օրենսգիրք) 51-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.1-ին մասով.
«3.1. Եթե որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործ ունեությամբ
զբաղվելու իրավունքից զրկելը սույն օրենսգրքի Հատուկ մասով նախատեսված է որպես
պարտադիր լրացուցիչ պատիժ, սակայն տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից
զրկելու ձևով տվյալ պատժի կատարումը հնարավոր չէ հանցանք կատարած անձի`
տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք չունենալու կամ այդ իրավունքից զրկված
լինելու պատճառով, ապա պարտադիր լրաց ուցիչ պատիժը չի նշանակվում:»:
Հոդված 2. Օրենսգրքի 254.1-ին հոդվածում`
1) վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմ բագրությամբ.
«Հոդված 254.1. Տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված կամ
տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքը կասեց ված կամ տ րանսպորտային
միջոցներ վարելու իրավունք չունեցող անձի կողմից տ րանսպորտային մ իջոց վարելը
կամ այդ անձի կողմից ոչ սթափ վիճակում տ րանսպորտային միջոց վարելը կամ
սթափության վիճակի զննություն անցնելուց հրաժարվելը կամ խուսափելը».
2) 1-ին մասում.
ա. «զրկված» բառից հետ ո լրաց նել «կամ տրանսպորտային միջոցներ վարելու
իրավունքը կասեց ված» բառերը,
բ. «չափով» բառից հետո լրացնել «կամ կալանքով` մինչև երկու ամիս ժամկետ ով`
որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու
իրավունքից զրկելով` առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով» բառերը.
3) լրացնել հետ ևյալ բովանդակությամբ 1.1-ին մաս.
«1.1. Տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք չունեցող անձի կողմից
տրանսպորտային միջոց վարելը նույն արարքի համար վարչական տույժ նշանակելուց
հետո` մեկ տարվա ընթացքում`
պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից
երեքհարյուրապատ իկի չափով կամ կալանքով` մինչև երկու ամիս ժամ կետով` որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից
զրկելով` առավելագույնը մեկ տարի ժամ կետով:».
4) 2-րդ մասում.
ա. «զրկված» բառից հետ ո լրաց նել «կամ տրանսպորտային միջոցներ վարելու
իրավունքը կասեցված կամ տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք չունեցող»
բառերը,
բ. «ժամկետով» բառից հետո լրացնել «` որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ
որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով` առավելագույնը երկու տարի
ժամկետով» բառերը.
5) լրացնել հետ ևյալ բովանդակությամբ 4-6-րդ մասեր.
«4. Սույն օրենսգրքի իմաստով անձը համարվում է տրանսպորտային միջոցներ
վարելու իրավունքից զրկված, եթե նա օրենքով սահմանված կարգով զրկվել է
տրանսպորտային մ իջոցներ վարելու իրավունքից, և զրկման ժամ կետը չի լրացել:
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5. Սույն օ րենսգրքի իմաստով անձը համարվում է տրանսպորտային միջոցներ
վարելու իրավունք չունեցող, եթե նա սահմանված կարգով չի ստացել տվյալ կարգի
տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքի վարորդական վկայական կամ սահմանված
կարգով ստացել է վարորդական վկայական, սակայն օրենքով սահմանված կարգով
զրկվել է տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից, և զրկման ժամկետ ը
լրանալուց հետ ո սահմանված կարգով չի վերականգնել տրանսպորտային միջոցներ
վարելու իրավունքը, բացառությամբ ուսումնական վարման դեպքերի:
6. Սույն օրենսգրքի իմաստով անձի՝ տրանսպորտային միջոցներ վարելու
իրավունքը համարվում է կասեցված, եթե նրա` տրանսպորտային միջոցներ վարելու
իրավունքն օրենքով սահմանված կարգով կասեցվել է և կասեցման ժամկետ ը չի լրացել:»:
Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին

«ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔ ՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔ ՈՒՄ Փ ՈՓ ՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» 2015
թվականի ապրիլի 20-ի ՀՕ-31-Ն օրենքի 74-րդ հոդվածի 1-ին մասում`
1) 2-րդ կետում վերջակետը փ ոխարինել միջակետով.
2) լրացնել հետ ևյալ բովանդակությամբ 3-րդ կետ.
«3) այն դեպքերի, երբ բողոքարկվում է տրանսպորտային միջոցներ վարելու
իրավունքը կասեցնելու կամ այդ իրավունքից զրկելու ձևով վարչական տույժ
նշանակելու վերաբերյալ վարչական ակտ:»:
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
ՀՕ-54-Ն
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին

«ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ Լ ՐԱՑՈՒՄՆԵՐ
ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հանրակրթության մասին» 2009 թվականի դեկտեմբերի 23-ի ՀՕ-2-Ն օրենքի
(այսուհետ` Օրենք) 3-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6.1-ին
և 6.2-րդ կետերով.
«6.1) հեռավար (դիստանցիոն) կրթություն՝ կրթական ծրագրի իրականացման ձև,
որի շրջանակներում անմիջական և ոչ անմ իջական ուսուցման գործընթացը սովորողի և
ուսուցչի միջև իրականացվում է հիմնականում տեղեկատ վական տեխնոլոգիաների և
հեռահաղորդակցության միջոցներով, սակայն հիմնական հանրակրթական ծրագրերի
կազմակերպման ընթացքում կարող է կիրառվել կրթության պետական կառավարման
լիազորված մարմնի սահմանած կարգով՝ բացառիկ դեպքերում և որոշակի ժամկետով.
6.2) կրեդիտային համակարգ՝ միջնակարգ կրթության ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման, սովորողների ուսումնական առաջադիմության ընթացիկ և ամփոփիչ
գնահատման, կրթական ծրագրերի յուրացման կրեդիտների միջոցով չափման,
հաշվառման և փոխանցման համակարգ.»:
Հոդված 2. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 13-րդ մասը շարադրել հետևյալ
խմբագրությամբ.
«13. Մրցույթի ժամանակ տնօրենի թեկնածուի հետ խորհուրդն անցկացնում է
հարցազրույց՝ տվյալ հավակնորդի ներկայացրած զարգացման ծ րագրի շրջանակում:»:
Հոդված 3. Օրենքի 16-րդ հոդված ը լրացնել հետ ևյալ բովանդակությամ բ 1.1-ին
մասով.
«1.1. Սովորողների ընդունելությունը կազմակերպելիս առաջնահերթություն
տրվում է՝
1) տվյալ դպրոցում սովորող քույր, եղբայր ունեցող երեխաներին.
2) տվյալ դպրոցի աշխատակիցների երեխաներին:»:
Հոդված 4. Օրենքի 28-րդ հոդված ի 1-ին մասի 1-ին կետ ից հանել «և կրթության ձևը»
բառերը:
Հոդված 5. Օրենքի 29-րդ հոդված ի 1-ին մասում՝
1) 15-րդ կետը շարադրել հետ ևյալ խմբագրությամբ.
«15) սահմանում է ուսումնական հաստատությունների` պետական բյուջեի
միջոցներից ֆինանսավորման կարգը, պետակա ն բյուջեով նախատեսված ծրագրերի
ֆինանսավորման սկզբունքները և մեթոդաբանությունը.».
2) լրացնել հետ ևյալ բովանդակությամբ 17.1-ին կետ.
«17.1) սահմանում է պարտադիր կրթությունից դուրս մնացած երեխաների
բացահայտման և ուղղորդման կարգը.»:
Հոդված 6. Օրենքի 30-րդ հոդված ի 1-ին մասում՝
1) 24-րդ կետ ի «հանրապետական» բառից հետ ո լրացնել
բառերը.
2) լրացնել հետ ևյալ բովանդակությամբ 25.2-25.7-րդ կետեր.
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«և դպրոցական»

«25.2) սահմանում է միջնակարգ կրթության կրեդիտային համակարգի ներդրման և
գործարկման կարգը.
25.3) սահմանում է հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում
հեռավար (դիստանցիոն) կրթության կազմակերպման կարգը.
25.4)
սահմանում
է
ուսումնական
հաստատություններում
գործածվող
փաստաթղթերի ցանկը և հաստատում դրանց լրացման (գործածման) կարգերը.
25.5) սահմանում է «Տարվա լավագույնները» մրցույթի անվանակարգերը, դրանց
պահանջները և անցկացման կարգերը.
25.6) սահմանում է հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսում նական
հաստատություններում երկարօ րյա ուսուցման կազմակերպման կարգը.
25.7) հաստատում է Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեով
նախատեսված ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման գործակիցները և
նորմատիվները, ֆինանսավորման կարգերը:»:
Հոդված 7. Օրենքի 38-րդ հոդված ում՝
1) 5-րդ մասի «2020» թիվը փ ոխարինել «2023» թվով.
2) լրացնել հետ ևյալ բովանդակությամբ 8-րդ մաս.
«8. Սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6.2-րդ կետ ով սահմանված կրեդիտային
համակարգը ներդրվում է միայն միջնակարգ կրթության երրորդ աստիճանում (10-12րդ դասարաններ):»:
Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
ՀՕ-55-Ն
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ Ի ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ Փ ՈՓ ՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի
18-րդ հոդվածի աղյուսակում 8-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմ բագրությամբ.
« 8. կրթ ության բնագավառ
ա) նախադպրոցական կրթ ական ծրագրերի իրականացում
բ) տարրական հանրակրթ ական ծրագրի իրականացում
գ) հիմնական հանրակրթ ական ծրագրի իրականացում
դ) միջ նակարգ հանրակրթ ական ծրագրի իրականացում
ե) նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)
կրթ ական ծրագրերի իրականացման համար
զ) միջին մասնագիտական կրթ ական ծրագրերի
իրականացման համար
է) բակալ ավրի կրթ ական ծրագրի իրականացման համար`
տարեկան
ը) մագիստրոսի կրթ ական ծրագրի իրականացման
համար` տարեկան

բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով
բազային տուրքի
15-ապատիկի չափով
բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով
բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով
բազային տուրքի
30-ապատիկի չափով
բազային տուրքի
150-ապատիկի
չափով
բազային տուրքի
300-ապատիկի
չափով
բազային տուրքի
300-ապատիկի չափով
»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օ րվան
հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
ՀՕ-56-Ն
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին
«ԼԵԶՎԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔ ՈՒՄ Փ ՈՓ ՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հոդված 1 . «Լեզվի մասին» 2013 թվականի ապրիլի 25-ի ՀՕ-12-Ն օրենքի (այսուհետ՝
Օրենք) 1-ին հոդվածում.
1) 2-րդ մասը շարադրել նոր խմ բագրությամբ.
«2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական լեզուներն են գրական
հայերենը և ռուսերենը:».
2) 8-րդ մասում «ռուսաց լեզվի և այլ» բառերը փոխարինել «օտար» բառով:
Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդված ում «պաշտոնական լեզու» հասկացությունը
շարադրել նոր խմ բագրությամ բ.
«պաշտոնական լեզու՝ պաշտոնական գործառույթներին և հասարակության
գրական ու գիտական պահանջներին ծառայող լեզու.»:
Հոդված 3. Օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «հայոց լեզվի» բառերից հետո լրացնել
«(կամ ռուսաց լեզվի)» բառերը:
Հոդված 4. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասում`
1)
1-ին
կետում
«հայերենով՝»
բառը
փոխարինել
«հայերենով,
ըստ
անհրաժեշտության` նաև ռուսերենով՝» բառերը, իսկ «հայոց» բառը փոխարինել «տվյալ»
բառով.
2) 2-րդ կետում «ոչ հայերեն» բառերից հետո լրացնել «(բացառությամբ ռուսերենի)»
բառերը:
Հոդված 5. Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ.
«2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը խրախուսում է հայերեն և ռուսերեն
լեզուներով հրատարակությունները, մամուլը, ինչպես նաև հայերեն և ռուսերեն
դասագրքերի,
ուսումնական
ձեռնարկների,
տեղեկատու,
գիտամեթոդական,
գիտահանրամատչելի գրականության ստեղծ ումը:»:
Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին

«ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» 2006 թվականի դեկտեմ բերի
6-ի ՀՕ-5 օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ պարբերությունում «Օտար լեզուներով» բառերից
հետո ավելացնել «(բացառությամբ ռուսաց լեզվով)» բառերը:
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
ՀՕ-58-Ն
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
Ընդունված է 2021 թվականի
մարտի 25-ին

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Կրթության մասին» 2000 թվականի մարտ ի 15-ի ՀՕ-106 օրենքի 15-րդ
հոդվածի 5-րդ կետի առաջին պարբերության «արգելվում է» բառից հետ ո լրացնել «,
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ փ ոփոխությունների և լրաց ումների կատարման,
ինչպես նաև նոր ցանկի հաստատման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է
հայտարարված արտակարգ կամ ռազմական դրությամ բ» բառերը:
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օ րվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի ապրիլի 12ից հետ ո ծագած հարաբերությունների վրա:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ`

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

2021թ. ապրիլի 5
Ստեփանակերտ
ՀՕ-59-Ն
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
6 ապրիլի 2021թ.

N 292-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՄԱՐՏԻ 8-Ի N 129-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ Փ ՈՓ ՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՎ Լ ՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածը` Արցախի Հանրապետ ության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետ ության կառավարության 2019 թվականի մարտի 8-ի
«Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված դրամական միջոցները
հասարակական կազմակերպություններին որպես դրամաշնորհ հատ կացնելու կարգը,
հասարակական կազմակերպություններին դրամաշնորհ հատկացնելու հարցերով
խորհրդատվական հանձնաժողովի անհատական կազմը հաստատելու և Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ
584 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 129-Ն որոշման (այսուհետ`
որոշում) մեջ կատարել հետ ևյալ փոփոխությունները և լրաց ումը՝
1) որոշմամբ հաստատված կարգի 5-րդ կետի «մեկ միլիոն» բառերը փոխարինել
«երեք միլիոն» բառերով.
2) որոշմամբ հաստատված կարգի 8-րդ կետ ի «2020» թվից հետո լրացնել
«,
2021» թիվը.
3) որոշմամբ հաստատված N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ`
համաձայն հավելված ի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից, իսկ դրա գործ ողությունը տարածվում է 2021 թվականի մարտի 1-ից հետո
ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավել ված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2021 թվականի ապրիլ ի 6-ի N 292-Ն որոշման
«Հավել ված N2
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2019 թվականի մարտի 8-ի N 129-Ն որոշման
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄ
ՀԱՍԱՐԱԿ ԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐԻՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ
ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՐՑԵՐ ՈՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿ ԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂ ՈՎԻ
1.

Արայիկ
Լազարյան

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
կառավարության գործերի կառ ավարչության պետ
(հանձնաժողովի նախագահ)

2.

Վարուժան
Առաքելյան

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
կառավարության գործերի կառ ավարչության կազմակերպական բաժնի վարիչ (պատասխանատու քարտուղար)

3.

Մարիամ
Գրիգորյան

Արցախի Հանրապետության Նախագահի օգնական

4.

Արարատ
Դանիելյան

Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
կառավարության գործերի կառ ավարչության պետի
տեղակալ

5.

Սուսաննա
Աբրահամյան

Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի
աշխատակազմի սոցիալ-տնտեսական վարչության պետ

6.

Արամ
Գրիգորյան

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի սոցիալ ական
և առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի
նախագահ (համաձ այնությամբ)

7.

Գոհար
Սարգսյան

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի գիտության,
կրթ ության, մշ ակույթի, երիտասարդության և սպորտի
հարցերի մշ տական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ
(համաձ այնությամբ)

8.

Նորայր
Ավանեսյան

Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի
առաջ ին տեղակալ

9.

Գայանե
Գրիգորյան

Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության,
մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ

10.

Վահրամ
Ավագյան

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական և
միգրացիայի հարցերի նախարարի տեղակալ

11.

Կամո
Քոչարյան

Արցախի Հանրապետության արդարադատության
նախարարի տեղակալ:»:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇ ԽԱՏԱԿ ԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐ ՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
6 ապրիլի 2021թ.

N 293-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Պ ԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ
ՀԱՏԿԱՑՎԵԼԻՔ 2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՍՆԱԳ ԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ
ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ Փ ՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ
ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ)
ԲԱԿԱԼ ԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ
ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով
Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի
սեպտեմբերի 25-ի ՆՀ-108-Ն հրամանագրով սահմանված կարգի 3-րդ կետ ով` Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հավանություն տալ Հայաստանի Հանրապետ ության պետական բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններում Արցախի Հանրապետությանը հատ կացվելիք
2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելության մասնագիտությունների և պետ ության
կողմ ից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ
(անվճար) և բարձրագույն ուսումնական հաստատ ությունների կողմից ուսման վարձի
մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով (վճարովի) բակալավրի ու անընդհատ և
ինտեգրաց ված կրթական ծրագրով տեղերի ցանկին՝ համաձայն հավելված ի:
2. Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի
նախարարությանը՝ սույն
որոշումը ներկայացնել Հայաստանի
Հանրապետ ության
կրթության, գիտ ության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավել ված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2021 թվականի ապրիլ ի 6-ի N 293-Ն որոշման
Ց ԱՆԿ
ՀԱՅԱՍՏ ԱՆԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿ ԱՆ ՀԱՍՏԱՏ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐ ՈՒՄ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՏԿԱՑՎԵԼԻՔ
2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴ ՈՒՆԵԼՈՒԹՅ ԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ
ՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ Կ ՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂ ԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ
ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ)
ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ
ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ՈՎ (ՎՃԱՐ ՈՎԻ) ԲԱԿ ԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ
ԾՐԱԳՐ ՈՎ ՏԵՂԵՐԻ

022801.00.6
023201.00.6

031801.00.6

032101.00.6
042101.00.6
053101.00.6

054101.00.6
054201.00.6
061101.00.6

061901.00.6

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Արևելագիտություն
022801.02.6 Թյուրքագիտություն
1
Լեզվաբանություն
023201.01.6 Թարգմանչական գործ
1
/անգլերեն և հայերեն լեզուներ/
Միջազգային
հարաբերություններ
031801.01.6 Միջազգային
հարաբերություններ
Լրագրություն
032101.01.6 Լրագրություն
Իրավագիտություն
042101.01.6 Իրավագիտություն
Քիմիա
053101.01.6 Քիմիա
053101.04.6 Սննդի
անվտանգություն
Երկրաբանություն
054101.01.6 Երկրաբանություն
Աշխարհագրություն
054201.01.6 Աշխարհագրություն
Ինֆորմատիկա (համակարգչային
գիտություն)
061101.02.6 Ինֆորմատիկա և
կիրառական մաթեմատիկա
Տեղեկատվական
անվտանգություն

1
1

1

2

1

1

1
1
1

1
1

061901.01.6 Տեղեկատվական
անվտանգություն

061102.00.6

Բուհի կողմից
ուսման վարձի
մասնակի զեղչի
կիրառման
իրավունքներով
(վճարովի)
տեղերը

Այդ թվում՝
բանակից
զորացրված

Բուհը, մասնագիտությունը,
կրթական ծրագիրը

Ընդամենը

Դասիչը

Պետության կողմից
ուսանողական
նպաստների ձևով
ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար) տեղերը

2

2

2

3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
13
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Ծրագրային
ճարտարագիտություն
061101.01.6 Ծրագրային
1
ճարտարագիտություն
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10

1

061103.00.6

071301.00.6

071302.00.6

071502.00.6

071506.00.6

072101.00.6

021201.00.6
073102.00.6

Համակարգչային
ճարտարագիտություն
061103.01.6 Համակարգչային
1
ճարտարագիտություն
Էներգետիկա
071301.03.6
1
Էլեկտրաէներգետիկա
Էլեկտրատեխնիկա
071302.02.6 Էլեկտրատեխնիկա,
1
էլեկտրամեխանիկա և
էլեկտրատեխնոլոգիաներ
Մեքենաշինություն և նյութերի
մշակում
071502.02.6 Տեխնոլոգիական
1
մեքենաներ և սարքավորումներ
Սարքաշինություն և
չափագիտություն
071506.04.6 Չափիչ
1
սարքավորումներ և համակարգեր
Պարենամթերքի տեխնոլոգիա
072101.01.6 Պարենամթերքի
1
տեխնոլոգիա
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
7
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Դիզայն
021201.01.6 Դիզայն
1
Քաղաքային տնտեսություն
073102.02.6
Ջերմագազամատա1
կարարում և օդափոխություն

073201.00.6

1

2

1

Շինարարություն
073201.03.6 Ջրամատակարարման
1
և ջրահեռացման համակարգերի
նախագծում, շինարարություն,
կառավարում
073201.08.6 Շենքերի նախագծում
1
073201.10.6 Հիդրոտեխնիկական և
1
հիդրոէներգետիկ կառուցվածքներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
5
1
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
041401.00.6
Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)
041401.01.6 Շուկայագիտություն
1
2
(մարքեթինգ) (ըստ ոլորտի)
052201.00.6
Բնապահպանություն և
բնօգտագործում
052201.01.6 Բնապահպանություն և
1
բնօգտագործում
056802.00.6
Ֆինանսական մաթեմատիկա
056802.01.6 Ակտուարական և
1
1
ֆինանսական մաթեմատիկա
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
3
3
Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
011302.00.6
Հատուկ մանկավարժություն
011302.04.6 Լոգոպեդիա
1
1
011401․00․6 Մասնագիտական
մանկավարժություն
011401.14.6 Պարարվեստ
1
1
092301.00.6
Սոցիալական աշխատանք
092301.01.6 Սոցիալական
2
1
աշխատանք
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
4
3
ԵՐԵՎԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
023201.00.6
Լեզվաբանություն
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021502.00.6

023201.02.6 Միջմշակութային հա1
ղորդակցություն (ըստ լեզուների)
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
1
ԵՐԵՎԱՆԻ ԿՈՄԻՏԱՍԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՆՍԵՐՎԱՏՈՐԻԱ
Կատարողական արվեստ

1
1

021502.01.6 Գործիքային
4
կատարողականություն
021502.04.6 Վոկալ արվեստ
2
1
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
6
1
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
021201.00.6
Դիզայն
021201.04.6 Համակարգչային
1
1
գրաֆիկա
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
1
1
ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԱՏՐՈՆԻ ԵՎ ԿԻՆՈՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
021503.00.6
Թատերական արվեստ
021503.01.6 Դերասանական
1
արվեստ
021801.00.6
Արվեստի տեսություն և
պատմություն
021801.06.6 Սցենարադրամա1
տուրգիական արվեստ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
2
ԵՐԵՎԱՆԻ Մ. ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
091201.00.7
Բուժական գործ
091201.01.7 Բուժական գործ
8
1
7
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
8
1
7
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
071602.00.6
Գյուղատնտեսական
արտադրության մեքենայացում,
մեքենաներ և սարքավորումներ
071602.01.6 Գյուղատնտեսության
1
մեքենայացում, մեքենաներ և
սարքավորումներ
081101.00.6
Ագրոնոմիա
081101.03.6 Ջերմատնային
1
ագրոտեխնոլոգիա
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
2
ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ (ՍԼԱՎՈՆԱԿԱՆ) ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
45.03.02
Լեզվաբանություն /թուրքերեն/
1
1
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
1
1
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՏԵՂԵՐ
7
1
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ
60
2
30

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇ ԽԱՏԱԿ ԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐ ՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
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ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ` ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊ ԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ
ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ
ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ)
ԲԱԿԱԼ ԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ Ծ ՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԵՎ
ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐՈՎԻ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Կրթության մասին» օ րենքի 28 -րդ հոդվածի 6-րդ մասն ու
«Բարձրագույն և հետ բուհական մասնագիտական կրթության մասին» օ րենքի 5-րդ
հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետը` Արցախի Հանրապետության կառավարությունը
ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել Արցախի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների 2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելության` ըստ
մասնագիտությունների պետ ության կողմ ից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման
վարձի
լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար)
և
բարձրագույն
ուսումնական
հաստատությունների
կողմ ից
ուսման
վարձի
մասնակի
զեղչի
կիրառման
իրավունքներով (վճարովի) բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման տեղերը և
հեռակա ուսուցման վճարովի տեղերը` համաձայն հավելվածի:
2. Սահմանել, որ Արցախի Հանրապետության պետական բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունների վճարովի ուսուցման համակարգում ուսման վճարի
չափը որոշում է տվյալ ուսումնական հաստատությունը՝ համաձայնեցնելով Արցախի
Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ:
3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի
փետրվարի 27-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ
տալու
կարգը հաստատելու մասին» N 81 որոշմամբ հաստատված կարգի 2 -րդ կետի «բ»
ենթակետով նախատեսված սոցիալական խմբերի ֆինանսավորումը կատարել Արցախի
Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների
հաշվին:
4. Արցախի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական
հաստատությունների 2021-2022 ուսումնական տարվա անվճար տեղերի (պետ ության
կողմ ից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատ ուցմամբ) տասը
տոկոսը (առնվազն մեկ տեղ) ըստ մասնագիտությունների հատկացնել պարտադիր
զինվորական ծառայությունից զորաց րված քաղաքացիներին:
5. Սույն որոշման կատարման հսկողությունը հանձնարարել Արցախի
Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը:
6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից:
«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավել ված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2021 թվականի ապրիլ ի 6-ի N 294-Ն որոշման
Ց Ա ՆԿ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐԻ 2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴ ՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ` ԸՍՏ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ Կ ՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂ ԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ
ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏ ՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅ Ն ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ՈՎ (ՎՃԱՐ ՈՎԻ) ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐ ՈՎ ԱՌԿ Ա ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ՏԵՂԵՐԻ
ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐ ՈՎԻ ՏԵՂԵՐԻ
1. ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

011301.00.6

011401.00.6

031301.00.6
041201.00.6
041301.00.6
042101.00.6
061105.00.6

Մասնագիտությունը, կրթական
ծրագիրը

Պետության կողմից
ուսանողական
նպաստների ձևով
ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար) տեղերը

Դասիչը

Ընդհանուր մանկավարժություն
011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա
Մասնագիտական մանկավարժություն
011401.16.6 Նախնական զինվորական
պատրաստություն
011401.18.6 Պատմություն
011401.19.6 Հայոց լեզու և
գրականություն
011401.20.6 Ռուսաց լեզու և
գրականություն
011401.21.6 Անգլերեն լեզու և
գրականություն
●011401.24.6 Կենսաբանություն և
քիմիա
●011401.25.6 Մաթեմատիկա և ֆիզիկա
Հոգեբանություն
031301.01.6 Հոգեբանություն
Ֆինանսներ
041201.01.6 Ֆինանսներ /ըստ ոլորտի/
Կառավարում
041301.01.6 Կառավարում /ըստ ոլորտի/
Իրավագիտություն
042101.01.6 Իրավագիտություն
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
061105.01.6 Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ
Պահուստային տեղեր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
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Բուհի կողմից
ուսման վարձի
մասնակի զեղչի
կիրառման
իրավունքներով
(վճարովի) տեղերը

1.1 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿ Ա ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)

10

20

10

15

10
10

15
30

10

15

10

25

10

15

10

15

6

14

10

20

10

15

7

23

10

20

30
153

242

1.2 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑ ՈՒՄ)
Դասիչը

011401.00.6

041101.00.6

053101.00.6
061101.00.6

Մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը

Բուհի կողմից ուսման
վարձի մասնակի զեղչի
կիրառման իրավունքներով
(վճարովի) տեղերը

Մասնագիտական մանկավարժություն
011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն
և սպորտային մարզումներ
011401.18.6 Պատմություն
011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և
հարկում /ըստ ոլորտի/
Քիմիա
053101.02.6 Դեղագործական քիմիա
Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)
061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական
մաթեմատիկա
Պահուստային տեղեր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

20
20
25
20

20
20
10
135

2. «Շ ՈՒՇԻԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻ ԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
2.1 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿ Ա ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը

071403.00.6
073101.00.6
073201.00.6

081101.00.6

084101.00.6

Մասնագիտությունը, կրթական
ծրագիրը

Ռադիոտեխնիկա և կապ
071403.01.6 Ռադիոտեխնիկա և կապ
Ճարտարապետություն
073101.01.6 Ճարտարապետություն
Շինարարություն
073201.01.6 Արդյունաբերական և
քաղաքացիական շինարարություն
Ագրոնոմիա
081101.01.6 Ագրոնոմիա, սելեկցիա և
գենետիկա
Անասնաբուժություն
084101.01.6 Անասնաբուժություն
Պահուստային տեղեր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Պետության
կողմից
ուսանողական
նպաստների ձևով
ուսման վարձի
լրիվ փոխհատուցմամբ
(անվճար) տեղերը

Բուհի կողմից
ուսման վարձի
մասնակի զեղչի
կիրառման
իրավունքներով
(վճարովի)
տեղերը

5

15

10

10

5

10

10
10
10
50

10

10
55

2.2 ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑ ՈՒՄ)
Դասիչը

041801.00.6
061105.00.6
071301.00.6
071601.00.6

071602.00.6

Մասնագիտությունը,
կրթական ծրագիրը

Ագրոբիզնես
041801.01.6 Ագրոբիզնես և ֆինանսներ
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Էներգետիկա
071301.03.6 Էլեկտրաէներգետիկա
Տրանսպորտային համակարգեր
071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային
երթևեկության կազմակերպում և կառավարում
Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում,
մեքենաներ և սարքավորումներ
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Բուհի կողմից
ուսման վարձի
մասնակի զեղչի
կիրառման
իրավունքներով
(վճարովի) տեղերը
20
15
15
20

073201.00.6

081101.00.6

071602.01.6 Գյուղատնտեսության մեքենայացում,
մեքենաներ և սարքավորումներ
Շինարարություն
073201.01.6 Արդյունաբերական և քաղաքացիական
շինարարություն
Ագրոնոմիա
081101.01.6 Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇ ԽԱՏԱԿ ԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐ ՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ
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15

15

15
115

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
6 ապրիլի 2021թ.

N 295-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
(ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾ ԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳ ԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2021-2022
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
Ց ԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին
մասնագիտական կրթության մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասը՝ Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

1. Հաստատել

Արցախի Հանրապետ ության նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների
2021-2022 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների ցանկը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավել ված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2021 թվականի ապրիլ ի 6-ի N 295-Ն որոշման
Ց ԱՆԿ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿ ԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿ ԱՆ)
ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏ ԱՏՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿ ԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐԻ
1. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ԹԱՄԱՐԱ ՔԱՄԱԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑ ՈՒՄ)
Դասիչը
0402
0406
0418

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

2. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՍԱՅ ԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԵՐ ԱԺՇՏԱԿ ԱՆ ՔՈԼԵՋ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը
0501
0502
0503
0504
0505

Մասնագիտությունը
Գործիքային կատարողական արվեստ (ըստ գործիքների տեսակների)
(հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)
Երգեցողություն (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)
Երգչախմբավարություն (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)
Երաժշտության տեսություն (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)
Էստրադային երաժշտարվեստ (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)

3. Շ ՈՒՇԻԻ ԱՐՍԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿ ԱՆ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ
3.1. ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑ ՈՒՄ
Դասիչը
0514
0515
2808

Մասնագիտությունը
Դիզայն ըստ ճյուղերի (հիմնական կրթությամբ)
Զարդարային-կիրառական արվեստ և ժողովրդական արհեստներ
(հիմնական կրթությամբ)
Հագուստի մոդելավորում և նախագծում (հիմնական կրթությամբ)

3.2. ՀԵՌԱԿ Ա ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
Դասիչը
0517

Մասնագիտությունը
Գրադարանային գործ (միջնակարգ կրթությամբ)

4. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՊԱՐԱՐՎԵՍՏԻ ՔՈԼԵՋ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը
0319
0506

Մասնագիտությունը
Պարի ուսուցում (միջնակարգ կրթությամբ)
Դասական պար (4-րդ դասարանն ավարտած)
Ժողովրդական պար (8-րդ դասարանն ավարտած)

5. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐ ԱՆ
(ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը
2014
2304
2311
2401
2603
2809

Մասնագիտությունը
Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում
(հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)
Վարսավիրական արվեստ և զարդարային դիմահարդարում (հիմնական
կրթությամբ)
Հասարակական սնունդ (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)
Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների)
(հիմնական կրթությամբ)
Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և
տեխնոլոգիա (հիմնական կրթությամբ)
Կարի արտադրության տեխնոլոգիա (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)

6. ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՎԼԱԴԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱՐՀԵՍՏ ԱԳՈՐԾԱԿ ԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐ ԱՆ
(ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը
1207

Մասնագիտությունը
Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա (հիմնական կրթությամբ)
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2304
2401
2704
2311
2905
3112

Վարսավիրական արվեստ և զարդարային դիմահարդարում (հիմնական
կրթությամբ)
Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում /ըստ տեսակների/
(հիմնական կրթությամբ)
Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն (հիմնական կրթությամբ)
Հասարակական սնունդ (հիմնական կրթությամբ)
Ճանապարհաշինարարական և բարելավման աշխատանքների տեխնիկական
ապահովում (հիմնական կրթությամբ)
Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում (հիմնական
կրթությամբ)

7. «ԵԶՆԻԿ ՄՈԶՅԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐ ԱՆ»
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑ ՈՒՄ)
Դասիչը
1002
1006
1210
2902
2907
2908

Մասնագիտությունը
Էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում
(հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)
Ջերմաէներգետիկ սարքավորումների և ջերմային ցանցերի տեխնիկական
շահագործում (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)
Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա
(հիմնական կրթությամբ)
Շինարարամոնտաժային և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում
(հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)
Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական
աշխատանքներ (հիմնական կրթությամբ)
Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում
(հիմնական կրթությամբ)

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇ ԽԱՏԱԿ ԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐ ՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
6 ապրիլի 2021թ.

N 296-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
(ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾ ԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳ ԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՈՒԹՅԱՆ`
ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊ ԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ
ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ
ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ՎՃԱՐՈՎԻ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Կրթության մասին» օրենքի 36-րդ հոդված ի 4-րդ կետ ը` Արցախի
Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Հաստատել Արցախի Հանրապետ ության նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների
2021-2022 ուսումնական տարվա ընդունելության` ըստ մասնագիտությունների
պետության կողմ ից ուսանողական նպաստների ձևով
ուսման վարձի լրիվ
փոխհատ ուցմամբ (անվճար) և ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսման
վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքներով (վճարովի) առկա ուսուցման տեղերը
և հեռակա ուսուցման վճարովի տեղերը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սահմանել, որ Արցախի Հանրապետ ության նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների
վճարովի ուսուցման համակարգում ուսման վճարի չափը որոշում է տվյալ ուսումնական
հաստատությունը՝
համաձայնեցնելով
Արցախի Հանրապետ ության կրթության,
գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ:
3. Թույլատրել Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտ ության, մշակույթի և
սպորտ ի
նախարարությանը`
պահուստային տ եղերի
բաշխումը
և ըստ
հաստատությունների թափ ուր մնացած տեղերի վերաբաշխումն իրականաց նել
նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական
ուսումնական հաստատություններին տրամադրված տեղերի շրջանակում:
4. Սույն որոշման կատարման հսկողությունը հանձնարարել Արցախի
Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը:
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավել ված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2021 թվականի ապրիլ ի 6-ի N 296–Ն որոշման
Ց ԱՆԿ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿ ԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿ ԱՆ) ԵՎ
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿ ԱՆ ՀԱՍՏԱՏ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐԻ 2021-2022
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿ ԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴ ՈՒՆԵԼՈՒԹՅ ԱՆ`
ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿ ԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ
ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ՈՎ (ՎՃԱՐ ՈՎԻ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՀԵՌԱԿ Ա ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎՃԱՐ ՈՎԻ ՏԵՂԵՐԻ
1. «Շ ՈՒՇԻԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻ ԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑ ՈՒՄ)

Դասիչը

Մասնագիտությունը

0601
2202

Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում
Տեղեկատվության մշակման և կառավարման
ավտոմատացված համակարգեր
Ջրամատակարարում և ջրահեռացում
Քաղաքաշինական կադաստր
Գյուղատնտեսագիտություն
Անասնաբուժություն
Գյուղատնտեսության մեքենայացում
Պահուստային տեղեր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2912
2916
3102
3104
3106

Պետության
կողմից
ուսանողական
նպաստների
ձևով ուսման
վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ (անվճար)
տեղերը
Հիմնական
կրթությամբ
10
10

Քոլեջի կողմից
ուսման վարձի
մասնակի զեղչի
կիրառման
իրավունքներով
(վճարովի)
տեղերը

10
10
10
15
15
10
90

10
10
10
5
5
60

Հիմնական
կրթությամբ
10
10

2. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ԹԱՄԱՐԱ ՔԱՄԱԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑ ՈՒՄ)
Դասիչը

0402
0406
0418

Մասնագիտությունը

Պետության կողմից
ուսանողական նպաստների
ձևով ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար) տեղերը
Հիմնական
Միջնակարգ
կրթությամբ
Կրթությամբ

Մանկաբարձական գործ
Քույրական գործ
Բուժական գործ զինված
ուժերում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Քոլեջի կողմից ուսման
վարձի մասնակի զեղչի
կիրառման (վճարովի)
տեղերը
Հիմնական
կրթությամբ

Միջնակարգ
կրթությամբ

8
8
8

6
-

22
22
22

24
-

24

6

66

24

3. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՍԱՅ ԱԹ-ՆՈՎԱՅԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԵՐ ԱԺՇՏԱԿ ԱՆ ՔՈԼԵՋ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը

Մասնագիտությունը

Պետության կողմից
ուսանողական
նպաստների ձևով
ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար) տեղերը

84

Քոլեջի կողմից
ուսման վարձի
մասնակի զեղչի
կիրառման
(վճարովի)
տեղերը

0501

0502
0503
0504
0505

Գործիքային կատարողական
արվեստ այդ թվում՝
դաշնամուր
լարային գործիքներ (ջութակ)
փողային գործիքներ
ժողովրդական գործիքներ
Երգեցողություն
Երգչախմբավարություն
Երաժշտության տեսություն
Էստրադային երաժշտարվեստ
Պահուստային տեղեր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

18

10

6
2
4
6
3
2
1
1
5
30

4
4
2
6
1
1
2
20

4. Շ ՈՒՇԻԻ ԱՐՍԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿ ԱՆ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՔՈԼԵՋ
4.1. ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑ ՈՒՄ
Դասիչը

0514
0515
2808

Մասնագիտությունը

Դիզայն (ըստ ճյուղերի)
Զարդարային-կիրառական արվեստ
և ժողովրդական արհեստներ
Հագուստի մոդելավորում և
նախագծում
Պահուստային տեղեր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Պետության կողմից
ուսանողական
նպաստների ձևով
ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար) տեղերը
Հիմնական
կրթությամբ
12
10

Քոլեջի կողմից
ուսման վարձի
մասնակի զեղչի
կիրառման
(վճարովի)
տեղերը
Հիմնական
կրթությամբ
3
5

13

2

5
40

10

4.2. ՀԵՌԱԿ Ա ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
Դասիչը
0517

Մասնագիտությունը

Գրադարանային գործ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Քոլեջի կողմից ուսման վարձի մասնակի
զեղչի կիրառման (վճարովի) տեղերը
(միջնակարգ կրթությամբ)
15
15

5. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՊԱՐԱՐՎԵՍՏԻ ՔՈԼԵՋ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը

0319
0506

Մասնագիտությունը

Պարի ուսուցում (միջնակարգ կրթությամբ)
Դասական պար (4-րդ դասարանն ավարտած)
Ժողովրդական պար (8-րդ դասարանն ավարտած)
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Պետության կողմից
ուսանողական նպաստների
ձևով ուսման վարձի լրիվ
փոխհատուցմամբ
(անվճար) տեղերը
10
10
10
30

6. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆ
(ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ)
Դասիչը
Մասնագիտությունը

2014
2304
2311

Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների
տեխնիկական սպասարկում և նորոգում
Վարսավիրական արվեստ և զարդարային
դիմահարդարում
Հասարակական սնունդ

85

Անվճար
տեղերը
(հիմնական
կրթությամբ)
15

Վճարովի
տեղերը
(միջնակարգ
կրթությամբ)
-

20

15

20

15

2401
2603
2809

Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և
նորոգում (ըստ տեսակների)
Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա

25

-

15

-

Կարի արտադրության տեխնոլոգիա
Պահուստային տեղեր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

15
10
120

15
45

7. ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ Վ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ
ՊԵՏԱԿ ԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐ ԱՆ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑ ՈՒՄ)
Դասիչը

1207
2304
2311
2401
2704
2905
3112

Մասնագիտությունը

Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա
Վարսավիրական արվեստ և զարդարային դիմահարդարում
Հասարակական սնունդ
Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում /ըստ
տեսակների/
Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն
Ճանապարհաշինարարական և բարելավման աշխատանքների
տեխնիկական ապահովում
Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում
Պահուստային տեղեր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Անվճար
տեղերը
(հիմնական
կրթությամբ)
15
15
15
15
15
15
15
105

8. «ԵԶՆԻԿ ՄՈԶՅԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐ ԱՆ»
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑ ՈՒՄ)
Դասիչը

1002
1006
1210
2902
2907
2908

Մասնագիտությունը

Էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական
շահագործում
Ջերմաէներգետիկ սարքավորումների և ջերմային
ցանցերի տեխնիկական շահագործում
Մետաղների մեխանիկական մշակում
հաստոցների և գծերի վրա
Շինարարամոնտաժային և վերանորոգման
աշխատանքների իրականացում
Ատաղձագործական, մանրահատակագործական,
ապակեգործական աշխատանքներ
Հարդարման շինարարական աշխատանքների
իրականացում
Պահուստային տեղեր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇ ԽԱՏԱԿ ԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐ ՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

Անվճար
տեղերը
(հիմնական
կրթությամբ)
15

Անվճար
տեղերը
(միջնակարգ
կրթությամբ)
15

15

15

15
15

15

15

-

15

-

5
95

5
50

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
13 ապրիլի 2021թ.

N 306-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 451 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածը` Արցախի Հանրապետ ության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի
հոկտեմ բերի 29-ի ««Զարգացման արցախյան գործակալություն» պետական ոչ
առևտրային
կազմակերպությունը
Արցախի
ներդրումային
հիմնադրամի
վերակազմակերպելու և հիմնադրամի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» N 451
որոշման՝
1) 2-րդ կետի «բ» ենթակետ ի «խորհրդի կազմը» բառերը փոխարինել «խորհրդի
անհատական կազմը» բառերով.
2) N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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Հավել ված
Արցախի Հանրապետության կառավարության
2021 թվականի ապրիլ ի 13-ի N 306–Ն որոշման
«Հավել ված N 2
ԼՂՀ կառ ավարության
2007թ. հոկտեմբերի 29-ի թիվ 451 որոշման

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄ
ԱՐՑԱԽԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ
1. Արայիկ Հարությու նյան-Արցախի Հանրապետության Նախագահ (Խորհրդի նախագահ)
2. Գրիգորի Մարտիրոսյան- Արցախի Հանրապետության պետական նախարար,
ֆինանսների նախարար
3. Արմեն Թովմասյան-Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության
նախարար
4. Բենիկ Բախշիյան-Արցախի Հանրապետության Նախագահի ներկայացուցիչ հատուկ
հանձնարարությու նների գծով (հասարակական հիմունքներով)
5. Մանվել Բաբաջ անյան-Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի
ղեկավարի տեղակալ»:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐ ԱՊԵՏ ՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ԱՇ ԽԱՏԱԿ ԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐ ՈՒԹՅԱՆ
ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
15 ապրիլի 2021թ.

N 322-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ Փ ՈՓ ՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ
հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետ ության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.
1. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի
«Նոտարական գործ ողությունների և քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման
համար պետական տուրքի գծով արտ ոնություն սահմանելու մասին» N 675-Ն որոշման՝
1) նախաբանում ««Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին»
օրենքի 20-րդ հոդված ի 3-րդ մասը» բառերը փոխարինել ««Արցախի Հանրապետ ության
2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ կետը» բառերով.
2) 3-րդ կետ ից հանել «Արցախի Հանրապետության կառավարության
պահուստային ֆոնդից» բառերը:
2. Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի հունվարի 21 -ի
«Պետական տ ուրքի գծով արտոնություն սահմանելու մասին» N 27-Ն որոշման՝
1) նախա բանում ««Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին»
օրենքի 20-րդ հոդված ի 3-րդ մասը» բառերը փոխարինել ««Արցախի Հանրապետ ության
2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ կետը» բառերով.
2) 3-րդ կետ ից հանել «Արցախի Հանրապետության կառա վարության
պահուստային ֆոնդից» բառերը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
15 ապրիլի 2021թ.

N 324-Ն
ք. Ստեփանակերտ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՀՈՒՆՎԱՐԻ 15-Ի N 19 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ Փ ՈՓ ՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹ ՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 31-Ի N 333-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ 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 կառավարու թյան 2008 թվականի
հունվարի 15-ի «Ծառայության ժամանակ զոհված (մահացած) փրկարարական
ծառայողների հուղարկավորության, գերեզմանների բարեկարգման, տապանաքարերի
պատրաստման և տեղադրման հետ կապված ծախսերի հատուցման կարգը սահմանելու
և ԼՂՀ կառավարության 2000թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 256 որոշման մեջ
փոփոխություններ կատարելու մասին» N 19 որոշմամբ սահմանված հավելվածում
կատարել հետ ևյալ փ ոփոխությունները.
1)
3-րդ
կետում
«բացառությամբ
եղբայրական
գերեզմանոցներում
հուղարկավորվածների» բառերը փոխարինել «նրանց հուղարկավորման վայրից
անկախ» բառերով.
2) 5-րդ կետում «Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոց իալական և
բնակարանային հարցերի» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետ ության
աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի » բառերով։
2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի
մայիսի
31-ի
«Զինվորական
ծառայության
ժամանակ
զոհված
(մահացած)
զինծառայողների
հուղարկավորության,
գերեզմանների
բարեկարգման,
տապանաքարերի պատրաստման և տեղադրման հետ կապված ծախսերը հատուցելու
կարգը և չափերը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի դեկտեմ բերի 26-ի N 256 որոշումն ուժը կորց րած ճանաչելու մասին»
N 333-Ն որոշման մեջ կատարել հետ ևյալ փոփոխություններն ու լրաց ումը.
1) որոշման 2-րդ կետ ում և որոշմամբ սահմանված հավելված ի 5 -րդ կետում
«Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման»
բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետ ության աշխատանքի, սոց իալական և
միգրացիայի հարցերի» բառերով.
2) որոշմամբ սահմանված հավելվածի 3-րդ կետում առաջին նախադասությունից
հետո լրացնել հետ ևյալ բովանդակությամբ նոր նա խադասություն.
«Սույն կարգի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված ծախսերի համար դրամական
հատուցումը
կատարվում
է
անկախ
զոհված
(մահացած)
զինծառայողի
հուղարկավորության վայրից։»:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից, իսկ դրա գործողությունը տարածվում է 2020 թվականի սեպտեմ բերի 27 -ից
ծագած հարաբերությունների վրա:

«Հաստատում եմ»
ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳ ԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋ ԱՊ ԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«02» ապրիլի 2021թ.

№67-Ա
ք. Ստեփանակերտ

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ԷԼՅԱՆՈՐԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻՆ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎԱԾ Լ ԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 20 -րդ, 21-րդ հոդվածները,
37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետը և անհատ ձեռնարկատեր Էլյանորա Գրիգորյանի
դիմումը
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետ ության առողջապա հության
նախարարության կողմից 2007 թվականի հոկտեմբերի 15 -ին դեղատնային
գործունեության համար անհատ ձեռնարկատեր Էլյանորա Գրիգորյանին տրված թիվ ԱXX-000013 լիցենզիան:
2.
Արցախի
Հանրապետ ության
առողջապահության
նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության գրանցումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) Անհատ ձեռնարկատեր Էլյանորա Գրիգորյանի լիցենզիայի բնօրինակը կցել
նրա անհատական գործին.
3) եռօրյա ժամկետ ում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ
իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատ ուին:

Մ.ՀԱՅՐԻՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋ ԱՊ ԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«05» ապրիլի 2021թ.

№70-Ա
ք. Ստեփանակերտ

«ԴԵՆՏԵՔՍ ԴԵՆՏԱԼ Գ ՐՈՒՊ » ՍԱՀՄԱՆԱՓ ԱԿ Պ ԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՑԱԽԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻՆ ԲԺ ՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՈՒԺԸ
ԿՈՐՑ ՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 20 -րդ, 21-րդ հոդվածները,
37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետը և «Դենտա Գրիկ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության տնօ րենի դիմումը
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
առողջապահության նախարարության կողմից «ԴԵՆՏԵՔ Ս ԴԵՆՏԱԼ ԳՐՈՒՊ»
սահմանափակ պատասխանատ վությամբ ընկերության Արցախի մասնաճյուղին
բժշկական օգնության և սպասարկման համար տրված թիվ Կ-XX-000239, Կ-XX-000244,
Կ-XX-000268, Կ-XX-000284, Կ-XX-000307, Կ-XX-000324 լիցենզիաները:
2.
Արցախի
Հանրապետ ության
առողջապահության
նախարարության
աշխատակազմի
իրավաբանական
և
լիցենզավորման
բաժնի
վարիչ
Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել լիցենզիաների դադարեցման մասին տեղեկությունների գրանցում ը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) «Դենտա Գրիկ» սահմանափակ պատասխանատ վությամբ ընկերության
Արցախի մասնաճյուղի լիցենզիաների բնօ րինակները կցել նրա անհատական գործին.
3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ
իրավական ակտերը հրապարակող մա րմնին և հայտատ ուին:

Մ.ՀԱՅՐԻՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋ ԱՊ ԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«05» ապրիլի 2021թ.

№71-Ա
ք. Ստեփանակերտ

«ԴԵՆՏԵՔՍ ԴԵՆՏԱԼ Գ ՐՈՒՊ » ՍԱՀՄԱՆԱՓ ԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՑԱԽԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻՆ ԲԺ ՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ
ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով
«Լիցենզավորման
մասին»
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետության օ րենքի 8-րդ, 9-րդ, 26-րդ հոդվածների և 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
աղյուսակի 3-րդ բաժնի 3-րդ կետի պահանջներով.
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄԵՄ
1. «ԴԵՆՏԵՔՍ ԴԵՆՏԱԼ Գ ՐՈՒՊ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերության Արցախի մասնաճյուղի (հասցե` Արցախի Հանրապետ ություն, քաղաք
Ստեփանակերտ, Ա.Մանուկյան փ ողոց 9ա) բժշկական օգնության և սպասարկման
համար լիցենզիա տրամադրելու վերաբերյալ հայտը բավարարել և տրամադրել
«լաբորատոր
ախտորոշիչ
(կլինիկական,
կենսաքիմիական,
բջջաբանական,
իմ ունաբանական,
մանրեաբանական,
հյուսվածքաբանական),
ընտանեկան
ստ ոմատոլոգիական,
թերապևտիկ
ստոմատոլոգիական,
օրթոդոնտիկ
ստ ոմատոլոգիական, մանկական ստ ոմատոլոգիական, դիմածնոտային վիրաբուժական,
ատամնատեխնիկական,
ճառագայթային
ախտորոշիչ
(ռենտգենաբանական,
ուլտրաձայնային),
գինեկոլոգիական,
ուրոլոգիական,
սրտաբանական,
վերականգնողական (բուժական մերսում), ընդհանուր թերապևտիկ, նյարդաբանական»
գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա , բժշկական օգնության և սպասարկման ձևը`

արտահիվանդանոցային:
2.
Արցախի
Հանրապետության
առողջապահության
նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ Լ.Հովհաննիսյանին`
1) գրանցել տրված լիցենզիայի մասին տեղեկությունը համապատասխան
գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետ ում ապահովել սույն հրամանի առաքում ը նորմատիվ
իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատ ուին :

Մ.ՀԱՅՐԻՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋ ԱՊ ԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«05» ապրիլի 2021թ.

№72-Ա
ք. Ստեփանակերտ

«ՄԻ.Է.ՄԱ» ՍԱՀՄԱՆԱՓ ԱԿ Պ ԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ
ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» օ րենքի 8-րդ, 9-րդ, 26-րդ հոդվածների
և 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 3-րդ բաժնի 2-րդ կետ ի պահանջներով.
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄԵՄ`
1. «ՄԻ.Է.ՄԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամ բ ընկերության (հասցե`
Արցախի Հանրապետ ություն, Ասկերանի շրջան, գյուղ Այգեստան) հայտը բավարարել և
տալ դեղատնային գործունեություն (դեղատնային կրպակ) իրականացնելու համար
լիցենզիա :
2.
Արցախի
Հանրապետության
առողջապահության
նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել տրված լիցենզիայի
մասին
տեղեկության գրանց ումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետ ում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ
իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատ ուին:

Մ.ՀԱՅՐԻՅԱՆ
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«05» ապրիլի 2021թ.

№73-Ա
ք. Ստեփանակերտ

«ԼԻԱՆԱ ՖԱՐՄ » ՍԱՀՄԱՆԱՓ ԱԿ Պ ԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» օ րենքի 8-րդ, 9-րդ, 26-րդ հոդվածների
և 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 3-րդ բաժնի 2-րդ կետ ի պահանջներով.
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄԵՄ`
1. «ԼԻԱՆԱ ՖԱՐՄ» սահմանափակ պատասխանատ վությամբ ընկերության
(հասցե` Արցախի Հանրապետություն, քաղա ք Ստեփանակերտ, Իսակովի 7/52) հայտը
բավարարել
և
տալ
դեղատնային
գործունեություն
(դեղատ նային
կրպակ)
իրականացնելու համար լիցենզիա :
2.
Արցախի
Հանրապետության
առողջապահության
նախարարության
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել տրված լիցենզիայի
մասին
տեղեկության գրանց ումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) եռօրյա ժամկետ ում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ
իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատ ուին:

Մ.ՀԱՅՐԻՅԱՆ
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ՀՐԱՄԱՆ
«06» ապրիլի 2021թ.

№74-Ա
ք. Ստեփանակերտ

ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ԱՐԱ ԱՍՐՅԱՆԻՆ ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳ ԻԱԿԱՆ,
ՎԻՐԱԲՈՒԺ ԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 20 -րդ, 21-րդ հոդվածները, 37րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետ ը և անհատ ձեռնարկատեր Արա Ասրյանի դիմումը
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`
1. Ուժը կորցրած ճանաչել Արցախի Հանրապետության առողջապահության
նախարարության
կողմ ից
2019
թվականի
ապրիլի
25-ին
թերապևտիկ
ստ ոմատոլոգիական,
վիրաբուժական
ստոմատոլոգիական
և
օրթոպեդիկ
ստ ոմատոլոգիական գործունեության համար անհատ ձեռնարկատեր Արա Ասրյանին
տրված թիվ Ա-ԲՕ-000340 լիցենզիան:
2.
Արցախի
Հանրապետության
առողջապահության
նախարարութ յան
աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման բաժնի վարիչ Լ.Հովհաննիսյանին`
1) ապահովել լիցենզիայի դադարեցման մասին տեղեկության գրանցում ը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) Անհատ ձեռնարկատեր Արա Ասրյանի լիցենզիայի բնօրինակը կցել նրա
անհատական գործին.
3) եռօրյա ժամկետում ապահովել սույն հրամանի առաքումը նորմատիվ
իրավական ակտերը հրապարակող մարմնին և հայտատ ուին:

Մ. ՀԱՅՐԻՅԱՆ
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ
ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«08» ապրիլի 2021թ.

N 72
ք. Ստեփանակերտ

«ԴԱՎԻԹ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ ՄԱՌԼԵՆԻ» ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋԸ
ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑ ՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 20 -րդ, 22-րդ հոդվածներով, 37րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետի և 7-րդ մասի դրույթներով, հիմք ընդունելով Արցախի
Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտ ի լիցենզավորման հանձնաժողովի 2021
թվականի ապրիլի 6-ի N 05 եզրակացությունն ու «Դավիթ Դանիելյան Մառլենի» անհատ
ձեռնարկատիրոջ 2021 թվականի մարտի 30-ին ներկայացրած դիմումը՝
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝
1. Ուժը կորցրած ճանաչել 2020 թվակա նի մարտ ի 25-ին «Դավիթ Դանիելյան
Մառլենի» անհատ ձեռնարկատ իրոջը տրված բույսերի պաշտպանության քիմիական և
կենսաբանական մ իջոցների արտադրության և (կամ) վաճառքի N 000026 լիցենզիան
(այսուհետ՝ լիցենզիա):
2.
Արցախի
Հանրապետության
էկոնոմիկայի
և
գյուղատնտեսության
նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական բաժնին ապահովել՝
1) լիցենզիայի գործողության դադարեցման մասին տեղեկության գրանցումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) սույն հրամանի առաքումն Արցախի Հանրապետ ության արդարադատ ության
նախարարություն՝ հրապարակման համար:

Արմեն Թովմասյան
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ
ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«08» ապրիլի 2021թ.

N 73
ք. Ստեփանակերտ

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ՎԱՃԱՌՔԻ ՈՒ ՀԱՑ ԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ
(ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ) ՍԵՐՄԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԱՃԱՌՔԻ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 20-րդ, 22-րդ և 26-րդ
հոդվածների դրույթներով և
հիմք ընդունելով
Արցախի Հանրապետ ության
գյուղատնտեսության նախարարության լիցենզավորման հանձնաժողովի 2021 թվականի
ապրիլի
6-ի
N
06
եզրակացությունը,
«ՖՈՒԼԼ
ԱԳՐՈ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության 2021 թվականի ապրիլի 2 -ին ներկայացրած
լիցենզիաներ ստանալու մասին հայտերը՝
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝
1. Բավարարել`
1) «ՖՈՒԼԼ ԱԳՐՈ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության
լիցենզիա ստանալու հայտն ու տրամադրել բույսերի պաշտպանության քիմիական և
կենսաբանական միջոցների արտադրության և (կամ) վաճառքի N 000030 լիցենզիա.
2) «ՖՈՒԼԼ ԱԳՐՈ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության
լիցենզիա ստանալու հայտն ու տրամադրել հացահատիկային մշակաբույսերի
(ներառյալ եգիպտացորենի) սերմերի արտադրության և վաճառքի N 016 լիցենզիա:
2.
Արցախի
Հանրապետության
էկոնոմիկայի
և
գյուղատնտեսության
նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական բաժնին՝
1) գրանցել տ րված լիցենզիաների մասին տեղեկությունները համապատասխան
գրանցամատյանում.
2) ապահովել սույն հրամանի առաքումը Արցախի Հանրապետ ության
արդարադատության նախարարություն՝ հրապարակման համար:

Արմեն Թովմասյան
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
«09» ապրիլի 2021թ.

N 74
ք. Ստեփանակերտ

«ԴԵՅՎ-ՎԵՏԱՊՏԵԿԱ» ՍԱՀՄԱՆԱՓ ԱԿ Պ ԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ
ՏՐՎԱԾ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑ ՐԱԾ
Ճ ԱՆԱՉԵԼ ՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» օրենքի 20 -րդ, 22-րդ հոդվածներով, 37րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետի և 7-րդ մասի դրույթներով, հիմք ընդունելով Արցախի
Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտ ի լիցենզավորման հանձնաժողովի 2021
թվականի ապրիլի 8-ի N 07 եզրակացությունն ու «ԴԵՅՎ-ՎԵՏԱՊՏԵԿԱ» սահմանափակ
պատասխանատվությամբ ընկերության 2021 թվականի ապրիլի 6 -ին ներկայացրած
դիմումը՝
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝
1. Ուժը կորցրած ճանաչել 2019 թվականի ապրիլի 8 -ին «ԴԵՅՎ-ՎԵՏԱՊՏԵԿԱ»
սահմանափակ
պատասխանատվությամբ
ընկերությանը
տրված
բույսերի
պաշտպանության քիմ իական և կենսաբանական միջոցների արտադրության և (կամ)
վաճառքի N 000023 լիցենզիան (այսուհետ՝ լիցենզիա) :
2.
Արցախի
Հանրապետության
էկոնոմիկայի
և
գյուղատնտեսության
նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական բաժնին ապահովել՝
1) լիցենզիայի գործողության դադարեցման մասին տեղեկության գրանցումը
համապատասխան գրանցամատյանում.
2) սույն հրամանի առաքումն Արցախի Հանրապետ ության արդարադատ ության
նախարարություն՝ հրապարակման համար:
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ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔ ԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
2021թվականի ապրիլի 15-ի

ՓՈՍՏԱՅԻՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՇԱՆԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐԸ
ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՐԾ ՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N 1-Ն
Հ ՐԱՄ Ա Ն
Ղեկավարվելով «Փոստային կապի մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի երկրորդ մասի
«դ» կետով`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ
1. Սահմանել փ ոստային վճարման պետական նշանի նմուշները՝ «ԵՎՐՈՊ Ա-2021»
շարքից «Վտանգված ազգային վայրի բնություն » թեմայով երեք նամականիշ` համաձայն
N N N 1, 2 և 3 հավելվածների:
2. Գործողության մեջ դնել՝ «ԵՎՐՈՊ Ա-2021» շարքից «Վտանգված ազգային վայրի
բնություն» թեմայով երեք նամականիշ`սահմանելով յուրաքանչյուրի անվանագինը՝ 500ական ՀՀ դրամ, տպաքանակը՝ 4000-ական հատ:

ԱՐՑ ԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՏԱՐԱԾՔ ԱՅԻՆ ԿԱՌ ԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

Հ.ԽԱՆՈՒՄՅԱՆ

15 ապրիլի 2021 թվական
ք.Ստեփանակերտ
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Հավել ված N 1
Արցախի Հանրապետության տարածքային
կառավարման և ենթակառուցվածքների
նախարարի 2021 թվականի ապրիլ ի 15-ի
N 1-Ն հրամանի
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Հավել ված N 2
Արցախի Հանրապետության տարածքային
կառավարման և ենթակառուցվածքների
նախարարի 2021 թվականի ապրիլ ի 15-ի
N 1-Ն հրամանի
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Հավել ված N 3
Արցախի Հանրապետության տարածքային
կառավարման և ենթակառուցվածքների
նախարարի 2021 թվականի ապրիլ ի 15-ի
N 1-Ն հրամանի
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