
         Ա Ր Ց Ա Խ Ի  Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն 

Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ա Կ Ա Ն  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր  

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 26(390) «26» դեկտեմբերի 2019թ. 

 

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ 
 

 

604 «Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի 

մասին»  ԱՀ  ՀՕ-120-Ն օրենքը 

 
 

605 ««Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին»  ԱՀ  ՀՕ-121-Ն  օրենքը 

 
 

606 ««Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության 

մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին» ԱՀ  ՀՕ-122-Ն  օրենքը 

 

 
 

607 ««Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող 

ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին»  ԱՀ  ՀՕ-123-Ն  օրենքը 

 

 
 

608 ««Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կար-

գավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-124-Ն  օրենքը 

 

 
 

609 ««Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-125-Ն  օրենքը 

 
 

610 ««Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-126-Ն  օրենքը 

 
 

611 ««Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքում փոփոխու-

թյուն և լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ  ՀՕ-127-Ն  օրենքը 

 
 

 ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

 

612 «Արցախի Հանրապետության նախագահի 2017 թվականի 

հոկտեմբերի 13-ի ՆԿ-9-Ն կարգադրության մեջ լրացում և 

փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ Նախագահի ՆԿ-12-Ն 

կարգադրությունը  
 

 

 

 

 

 ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

613 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության  2011 

թվականի հուլիսի 4-ի N 470-Ն որոշման  մեջ լրացում կատարելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 1102-Ն որոշումը 

 

 
 

 



614 «Արցախի Հանրապետության կառավարության  2019 թվականի 

փետրվարի 1-ի  N 21-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու 

մասին» ԱՀ կառավարության N 1106-Ն որոշումը 

 

 
 

 ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ 
 

 

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԵՎ  ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 
 

 

615 «Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի  2019 թվականի հուլիսի 19-ի  N 40-Ա որոշման 

մեջ  փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի N 65-Ա որոշումը 

 

 

 

 

 
 

616 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի  2018  թվականի մայիսի 18-ի  N 28-Ա 

որոշման մեջ  փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական հանձնաժողովի N 66-Ա որոշումը 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

617 ««Կոնտինենտ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկե-

րությանը «Հոչանց-1» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրա-

կան էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա 

տրամադրելու և  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական հանձնաժողովի  2016  թվականի 

դեկտեմբերի 22-ի  N 56-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին» ԱՀ հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի N 67-Ա 

որոշումը 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

618 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայու-

թյունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետա-

կան հանձնաժողովի  2018  թվականի հուլիսի 26-ի  N 36-Ա 

որոշման մեջ  փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական հանձնաժողովի N 68-Ա որոշումը 

 

 

 

 

 
 

619 «Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի  2019 թվականի փետրվարի 28-ի  N 1-Ա որոշման 

մեջ  փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի N 69-Ա որոշումը 

 

 

 

 

 
 

620 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի  2018  թվականի մայիսի 18-ի  N 24-Ն 

որոշման մեջ  փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ հանրային 

 

 

 

 



ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի N 71-Ն որոշումը 

 
 

621 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի  2018  թվականի մայիսի 18-ի  N 25-Ն 

որոշման մեջ  փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի N 72-Ն որոշումը 

 

 

 

 

 
 

622 ««Ղարաբաղ  Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական ընկերության 

կողմից  Արցախի Հանրապետությունում մատուցվող 

ծառայությունների առավելագույն սակագները սահմանելու և 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական  մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին»  ԱՀ հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի N 73-Ն որոշումը 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

623 «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար 

վճարողների 2020 թվականի անվանական կազմը և 

կարգավորման պարտադիր վճարների տարեկան 

դրույքաչափերը հաստատելու մասին» ԱՀ հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի N 74-Ն որոշումը 

 

 

 

 

 
 

624 ««Փեյս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը 

Ստեփանակերտ քաղաքի և միաժամանակ մեկ կամ մի քանի 

շրջանների տարածքում ընդհանուր ուղղվածության հեռուստա-

ծրագրերի եթերային հեռարձակման (վերահեռարձակման) 

լիցենզիա տրամադրելու մասին» ԱՀ հանրային ծառայություն-

ները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի N 80-Ա որոշումը  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

       դեկտեմբերի 19-ին 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. Ընդունել ի գիտություն, որ`  

1) Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի համախմբված բյուջեն 

կկազմի` 

ա. եկամուտների գծով` 122,243,233.1 հազար դրամ (առանց 

միջբյուջետային փոխանցումներից ստացվող մուտքերի), ներառյալ` 

Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող բյուջետային վարկի գումարը, 

բ. ծախսերի գծով` 122,134,551.6 հազար դրամ (առանց միջբյուջետային 

փոխանցումների), 

գ. հավելուրդը`  108,681.5 հազար դրամ.  

2) Արցախի Հանրապետության համայնքների 2020 թվականի բյուջեները 

կկազմեն` 

ա. եկամուտների  գծով`  4,261,955.2 հազար դրամ  (ներառյալ` պետական  

բյուջեից  ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհները), 

բ. ծախսերի գծով` 4,261,955.2 հազար դրամ: 

 

Հոդված 2. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի 

պետական բյուջեն`      

 

            Գումարը 

(հազար դրամներով) 

1.  Եկամուտների գծով 120,949,399.2 

2.  Ծախսերի գծով 120,840,717.7 

3. Հավելուրդը 108,681.5 

 

Հոդված 3. Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի 

հավելուրդի օգտագործման ուղղությունները`       

 

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԻ  

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Գումարը 

(հազար դրամներով) 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ (108,681.5) 

այդ թվում`  

Փոխառու զուտ միջոցներ (108,681.5) 

  

Հոդված 4. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի 

պետական բյուջեի եկամուտները (առանց Հայաստանի Հանրապետությունից 

ստացվող բյուջետային վարկի գումարի)` ըստ ձևավորման աղբյուրների 

դասակարգման առանձին խմբերի, հետևյալ չափերով`   



 

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ 
Գումարը 

(հազար դրամներով) 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 56,000,000.0 

այդ թվում`  

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր 55,500,000.0 

Այլ եկամուտներ 500,000.0 

   

  Հոդված 5. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի 

պետական բյուջեից հատկացումները` ըստ բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման, հետևյալ չափերով` 
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   ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 120,840,717.7 

   այդ թվում`  

01   
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
14,426,007.4 

   այդ թվում`  

 1  

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական 

կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային 

հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ 

6,403,642.2 

  1 
Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական 

կառավարում 
3,908,129.4 

  2 
Ֆինանսական և հարկաբյուջետային 

հարաբերություններ 
1,463,673.1 

  3 Արտաքին հարաբերություններ 1,031,839.7 

 3  Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ 756,156.1 

  1 
Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր բնույթի 

ծառայություններ 
142,942.7 

  2 
Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր 

ծառայություններ 
503,247.1 

  3 Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 109,966.3 

 4  Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք 74,715.3 

  1 Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք 74,715.3 

 6  
Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ 

դասերին չպատկանող) 
723,372.5 

  1 
Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ 

դասերին չպատկանող) 
723,372.5 

 7  Պետական պարտքի գծով գործառնություններ 3,500,000.0 

  1 Պետական պարտքի գծով գործառնություններ 3,500,000.0 

 8  
Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև 

իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ 
2,968,121.3 

  1 
Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև 

իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ 
2,968,121.3 

02   ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 250,000.0 

   այդ թվում`  
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(հազար 

դրամներով) 

 2  Քաղաքացիական պաշտպանություն 250,000.0 

  1 Քաղաքացիական պաշտպանություն 250,000.0 

03   
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
9,173,310.3 

   այդ թվում`  

 1  Հասարակական կարգ և անվտանգություն 5,659,950.3 

  1 Ոստիկանություն 3,249,724.3 

  2 Ազգային անվտանգություն 2,410,226.0 

 2  Փրկարար ծառայություն 1,743,198.9 

  1 Փրկարար ծառայություն 1,743,198.9 

 3  
Դատական գործունեություն և իրավական 

պաշտպանություն 
865,542.8 

  1 Դատարաններ 658,714.6 

  2 Իրավական պաշտպանություն 206,828.2 

 4  Դատախազություն 562,888.9 

  1 Դատախազություն 562,888.9 

 7  Նախաքննություն 341,729.4 

  1 Նախաքննություն 341,729.4 

04   ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 17,334,691.4 

   այդ թվում`  

 1  
Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և 

աշխատանքի գծով հարաբերություններ 
5,618,227.4 

  1 
Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային 

հարաբերություններ 
5,618,227.4 

 2  
Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, 

ձկնորսություն և որսորդություն 
5,243,219.1 

  1 Գյուղատնտեսություն 5,243,219.1 

 3  Վառելիք և էներգետիկա 2,800,000.0 

  5 Էլեկտրաէներգիա 2,800,000.0 

 5  Տրանսպորտ 188,111.2 

  1 Ճանապարհային տրանսպորտ 26,000.0 

  4 Օդային տրանսպորտ 162,111.2 

 7  Այլ բնագավառներ 388,157.7 

  2 Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ 360,157.7 

  3 Զբոսաշրջություն 28,000.0 

 9  
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին 

չպատկանող) 
3,096,976.0 

  1 
Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին 

չպատկանող) 
3,096,976.0 

05   ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 307,700.5 

   այդ թվում`  

 4  Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն 72,168.4 

  1 Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն 72,168.4 

 6  
Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին 

չպատկանող) 
235,532.1 



Բ
ա

ժ
ի

ն
 

Խ
ո

ւմ
բ 

Դ
ա

ս
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դրամներով) 

  1 
Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին 

չպատկանող) 
235,532.1 

06   
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
774,597.5 

   այդ թվում`  

 3  Ջրամատակարարում 450,000.0 

  1 Ջրամատակարարում 450,000.0 

 6  
Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 
324,597.5 

  1 
Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ 

ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 
324,597.5 

07   ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 7,443,942.3 

   այդ թվում`  

 1  Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ 578,340.0 

  1 Դեղագործական ապրանքներ 198,340.0 

  3 Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ 380,000.0 

 2  Արտահիվանդանոցային ծառայություններ 2,460,567.2 

  1 Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ 1,200,139.4 

  2 Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ 454,646.5 

  3 Ստոմատոլոգիական ծառայություններ 107,243.4 

  4 Պարաբժշկական ծառայություններ 698,537.9 

 3  Հիվանդանոցային ծառայություններ 2,568,357.7 

  1 Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ 1,160,084.5 

  2 Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ 566,577.0 

  3 
Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների 

ծառայություններ 
841,696.2 

 4  Հանրային առողջապահական ծառայություններ 829,208.1 

  1 Հանրային առողջապահական ծառայություններ 829,208.1 

 6  Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) 1,007,469.3 

  1 
Առողջապահական հարակից ծառայություններ և 

ծրագրեր 
849,919.4 

  2 Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) 157,549.9 

08   ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ 3,430,036.7 

   այդ թվում`  

 1  Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 447,780.1 

  1 Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 447,780.1 

 2  Մշակութային ծառայություններ 1,654,223.6 

  1 Գրադարաններ 105,205.4 

  2 Թանգարաններ և ցուցասրահներ 110,177.1 

  3 Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ 386,772.1 

  4 Այլ մշակութային կազմակերպություններ 39,016.5 

  5 Արվեստ 792,575.7 

  7 
Հուշարձանների և մշակութային արժեքների 

վերականգնում և պահպանում 
220,476.8 

 3  
Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և 

հրատարակչական ծառայություններ 
829,119.7 
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  1 Հեռուստառադիոհաղորդումներ 669,999.6 

  2 Հրատարակչություններ, խմբագրություններ 159,120.1 

 4  Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ 253,000.0 

  1 Երիտասարդական ծրագրեր 35,000.0 

  2 
Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական 

կազմակերպություններ, արհմիություններ 
135,000.0 

  3 Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ 83,000.0 

 6  Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող) 245,913.3 

  1 Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող) 245,913.3 

09   ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 16,339,800.2 

   այդ թվում`  

 1  Նախադպրոցական  կրթություն 1,323,758.5 

  1 Նախադպրոցական կրթություն 1,323,758.5 

 2  
Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր 

կրթություն 
11,146,214.2 

  1 
Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր 

կրթություն 
11,146,214.2 

 3  
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և 

միջին մասնագիտական կրթություն 
667,070.8 

  1 
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) 

կրթություն 
347,331.4 

  2 Միջին մասնագիտական կրթություն 319,739.4 

 4  Բարձրագույն կրթություն 1,119,407.0 

  1 Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն 1,119,407.0 

 5  Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն 953,209.3 

  1 Արտադպրոցական դաստիարակություն 832,292.2 

  2 Լրացուցիչ կրթություն 120,917.1 

 6  Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ 831,229.5 

  1 Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ 831,229.5 

 8  Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) 298,910.9 

  1 Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) 298,910.9 

10   ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 27,064,959.4 

   այդ թվում`  

 1  Վատառողջություն և անաշխատունակություն 100,641.3 

  1 Վատառողջություն 17,626.8 

  2 Անաշխատունակություն 83,014.5 

 2  Ծերություն 18,006,671.6 

  1 Ծերություն 18,006,671.6 

 3  Հարազատին կորցրած անձինք 240,000.0 

  1 Հարազատին կորցրած անձինք 240,000.0 

 4  Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 4,628,247.2 

  1 Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 4,628,247.2 

 5  Գործազրկություն 67,879.0 

  1 Գործազրկություն 67,879.0 

 7  
Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին 

չպատկանող) 
1,314,656.6 
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Գումարը            

(հազար 

դրամներով) 

  1 
Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին 

չպատկանող) 
1,314,656.6 

 9  
Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին 

չպատկանող) 
2,706,863.7 

  1 
Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին 

չպատկանող) 
692,865.8 

  2 
Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող 

օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 
2,013,997.9 

11   ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ 24,295,672.0 

   այդ թվում`  

 1  
Պետական բյուջեի և համայնքների պահուստային 

ֆոնդեր 
2,000,000.0 

  1 Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ 2,000,000.0 

 2  Այլ ծախսեր 22,295,672.0 

  1 Այլ ծրագրեր 22,295,672.0 

     

Հոդված 6. Հաստատել սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված 

բյուջետային հատկացումների հաշվին ֆինանսավորվող ծախսատեսակները` 

ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման, հետևյալ 

չափերով` 

  

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածների անվանումները 

Գումարը                

(հազար 

դրամներով) 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 120,840,717.7 

այդ թվում՝  

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ 98,858,174.1 

այդ թվում՝  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 13,404,546.6 

այդ թվում՝  

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ 13,404,546.6 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ 10,614,775.8 

այդ թվում՝  

Շարունակական ծախսեր 1,136,559.6 

Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր 598,355.9 

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում 6,941,131.4 

Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում 246,768.2 

Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր) 242,100.2 

Նյութեր (ապրանքներ) 1,449,860.5 

ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ 3,500,000.0 

այդ թվում՝  

 - Ներքին տոկոսավճարներ 3,500,000.0 

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ 19,427,748.8 

այդ թվում՝  



Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածների անվանումները 

Գումարը                

(հազար 

դրամներով) 

Սուբսիդիաներ պետական կազմակերպություններին 19,370,748.6 

Սուբսիդիաներ ոչ պետական կազմակերպություններին 57,000.2 

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 12,787,919.6 

այդ թվում՝  

Դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին 825.2 

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ 

մակարդակներին 12,787,094.4 

որից`  

 - Ընթացիկ սուբվենցիաներ համայնքներին 2,300.0 

 - Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող 

դոտացիաներ 2,968,121.3 

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ 

առևտրային կազմակերպություններին 827,604.7 

- Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային առևտրային 

կազմակերպություններին 759,444.4 

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ 8,229,624.0 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ 28,100,984.9 

այդ թվում՝  

Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ 

նպաստներ (բյուջեից) 10,220,608.1 

այդ թվում՝  

 - Հիվանդության և հաշմանդամության նպաստներ բյուջեից 209,700.0 

 - Մայրության նպաստներ բյուջեից 1,040,800.0 

 - Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստներ բյուջեից 3,562,800.0 

 - Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից 322,600.0 

 - Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից 140,982.9 

 - Բնակարանային նպաստներ բյուջեից 136,676.0 

 - Այլ նպաստներ (տրանսֆերտներ) բյուջեից 4,807,049.2 

Կենսաթոշակներ 17,880,376.8 

այդ թվում՝  

Կենսաթոշակներ 17,880,376.8 

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ 11,022,198.4 

այդ թվում՝  

Նվիրատվություններ ոչ կառավարչական (հասարակական) 

կազմակերպություններին 187,497.4 

Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման 

տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց 

նկատմամբ 40,438.3 

Դատարանների կողմից նշանակված տույժեր և տուգանքներ 100.0 

Այլ ծախսեր 8,794,162.7 

Պահուստային միջոցներ 2,000,000.0 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 21,982,543.6 

այդ թվում՝  

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ 22,002,543.6 

այդ թվում՝  

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 22,002,543.6 

այդ թվում՝  



Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման 

հոդվածների անվանումները 

Գումարը                

(հազար 

դրամներով) 

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 20,382,310.0 

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 1,001,833.6 

այդ թվում՝  

- Տրանսպորտային սարքավորումներ 6,000.0 

 - Վարչական սարքավորումներ 172,033.6 

 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ 823,800.0 

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 618,400.0 

այդ թվում՝  

 - Աճեցվող ակտիվներ 80,000.0 

 - Գեոդեզիական քարտեզագրական ծախսեր 190,000.0 

 - Նախագծահետազոտական ծախսեր 348,400.0 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ -20,000.0 

 

Հոդված 7. Սահմանել, որ` 

1) 2020 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում Արցախի 

Հանրապետության կառավարությունը (այսուհետ նաև` կառավարություն) չի 

շարունակի 2020 թվականի բյուջետային տարվա պարտավորությունների 

գծով գործառնությունների ձևակերպումների իրականացումը.  

2) Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից սույն օրենքով 

նախատեսված բյուջետային վարկը ներգրավվում է մինչև 2025 թվականի 

հունվարի 1-ը մարման ժամկետով՝ տարեկան 0.01 տոկոս տոկոսադրույքով, 

իսկ 1993-2019 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության պետական 

բյուջեից ստացված բյուջետային վարկերի մարման ժամկետը երկարաձգվում 

է մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ 

վարկերի մարման ժամկետի վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության և 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունների միջև ձեռք է բերվել 

համաձայնություն` մարման այլ ժամկետների վերաբերյալ). 

3) 2020 թվականին պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային 

աշխատավարձի չափը կազմում է 63300 դրամ. 

4) յուրաքանչյուր մարմնի պետական ծառայողների տարեկան 

պարգևատրման ֆոնդի միասնական տոկոսային դրույքաչափը կազմում է այդ 

մարմնի գծով Արցախի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեով 

նախատեսված պետական ծառայողների հիմնական աշխատավարձի 

տարեկան ֆոնդի 10 տոկոսը. 

5) «Արցախի  Հանրապետության բյուջետային  համակարգի  մասին» 

օրենքի 24-րդ հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված դեպքում կառավարության 

ընդունած որոշումը չի կարող վերաբերել սույն օրենքով նախատեսված ելքերի 

(բացառությամբ դրանց գծով ըստ կառավարության կանխատեսումների, 2020 

թվականին սպասվող տնտեսման գումարների) հետևյալ ուղղություններին` 

ա. պետական պարտքի մարում և սպասարկում, 

բ. սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ, 



գ. պետական բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցների 

աշխատանքի վարձատրություն (դրամական բավարարում) և դրան 

հավասարեցված վճարներ, 

դ. պետական բյուջեից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին 

տրամադրվող դոտացիաների գծով հատկացումներ. 

6) «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» 

օրենքի 15-րդ հոդվածի 9-րդ մասին համապատասխան` պետական 

հիմնարկների համար Արցախի Հանրապետության կառավարության 

ընդունած որոշումների համաձայն բացված արտաբյուջետային միջոցների 

հաշիվների (բացառությամբ դատական, իրավապահ և դատական ակտերի 

հարկադիր կատարման մարմինների դեպոզիտային, իրավաբանական 

անձանց սպասարկման նպատակով պետական հիմնարկների համար 

բացված դեպոզիտային հաշիվների), ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության 

ֆինանսների նախարարության և Արցախի Հանրապետության 

ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների 

խրախուսման և /կամ/ համակարգի զարգացման նպատակային ֆոնդերի 

հաշիվների միջոցների շրջանառությունը 2020 թվականի ընթացքում 

իրականացվում և այդ հաշիվների մուտքերի և ելքերի նախահաշվային ու 

փաստացի ցուցանիշները Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի 

պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություններում արտացոլվում են 

որպես պետական բյուջեի համապատասխան մուտքեր և ելքեր` Արցախի 

Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով: Ընդ որում, 

նախահաշիվներով նախատեսվող` 2020 թվականի բյուջետային տարվա 

եկամուտների գումարների չափով ենթակա են ավելացման սույն օրենքի 2-րդ 

և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարները, 

ծախսերի  նախահաշվային  գումարների  չափով` սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և 6-

րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային ծախսերի համապատասխան 

գումարները (սույն կետում նշված նախահաշիվներին համապատասխան 

ֆինանսավորվող ծրագրերը և դրանց գծով նախատեսվող ծախսերը որպես 

առանձին լրացուցիչ ծրագրեր արտացոլելով սույն օրենքի N 1 հավելվածի` 

այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում), իսկ եկամուտների և 

ծախսերի նախահաշվային գումարների դրական կամ բացասական 

տարբերության չափով` համապատասխանաբար պակասեցման կամ 

ավելացման` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված հավելուրդի 

ընդհանուր գումարը և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված պետական 

բյուջեի հավելուրդի գումարները: Նախահաշիվներով նախատեսվող ծախսերի 

ֆինանսավորումը 2020 թվականին կարող է իրականացվել ինչպես 

արտաբյուջետային հաշիվներին 2020 թվականին ստացվող գումարների, 

այնպես էլ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը այդ հաշիվներում ստացված 

մուտքերի` 2020 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ չօգտագործված 

գումարների հաշվին: 

 

Հոդված 8. Հաստատել` 

1) սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային 

հատկացումների բաշխումը` ըստ Արցախի Հանրապետության օրենսդիր, 

գործադիր և դատական իշխանության մարմինների` սույն օրենքի N 1 

հավելվածի համաձայն. 



2) Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեից 

համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով 

նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը` սույն օրենքի N 2 

հավելվածի համաձայն. 

3) սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված Արցախի 

Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի հավելուրդի 

օգտագործման ուղղությունները` սույն օրենքի N 3 հավելվածի համաձայն. 

4) 2020 թվականի համար սահմանվող ռադիոհաճախականության 

օգտագործման թույլտվության տրամադրման (գործողության ժամկետի 

երկարաձգման) պարտադիր վճարների և ռադիոհաճախականության օգտա-

գործման պարտադիր վճարների չափերը` սույն օրենքի N 4 հավելվածի 

համաձայն: 

 

Հոդված 9. Թույլատրել կառավարությանը 2020 թվականին 

անհրաժեշտության դեպքում` 

1) վերաբաշխել սույն օրենքի N 1 հավելվածում բյուջետային ծախսերի 

գործառական դասակարգման նույն բաժնի նույն խմբի նույն դասին 

պատկանող նույն ծախսային ծրագիրն իրականացնող Արցախի 

Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների միջև` նրանց գծով 

տվյալ ծրագիրն իրականացնելու համար սույն օրենքով հաստատված 

հատկացումները. 

2) փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարել բյուջետային 

ծախսերի գործառական  դասակարգման նույն բաժնի նույն խմբի նույն դասին 

պատկանող` սույն օրենքի N 1 հավելվածով սահմանված նույն ծախսային 

ծրագիրն իրականացնող Արցախի Հանրապետության գործադիր 

իշխանության համապատասխան մարմինների  ցանկերում. 

3) սույն կետով սահմանված դեպքերում կատարված ծախսերը և 

ստացված եկամուտներն  արտահայտելով Արցախի Հանրապետության 2020 

թվականի պետական բյուջեի կատարման  մասին  հաշվետվություններում և  

այդ գումարների  չափով  ավելացնելով սույն օրենքի 2-րդ և 4-6-րդ 

հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների և ծախսերի (դրանք 

արտացոլելով նաև սույն օրենքի N 1 հավելվածի համապատասխան 

բաժիններում՝ որպես առանձին լրացուցիչ ծախսային ծրագրեր) գումարները, 

Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեից առանց սահ-

մանափակման իրականացնել`  

ա. Արցախի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների, 

ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների (Արցախի 

Հանրապետության կառավարության ռեսուրսների հաշվին տրամադրված 

վարկերի վերականգնման մասով) կողմից դատարան հայցադիմումներ, 

դիմումներ ու գանգատներ, դատարանի դատական ակտերի դեմ վերաքննիչ և 

վճռաբեկ բողոքներ ներկայացնելիս, ինչպես նաև դատարանի կողմից 

տրամադրվող փաստաթղթերի պատճեններ (կրկնօրինակներ) տալու համար` 

«Պետական տուրքի մասին» օրենքով սահմանված վճարումները, ինչպես նաև 

դատական ակտերի հիման վրա հօգուտ պետական բյուջեի պետական 

հիմնարկներից բռնագանձված պետական տուրքի գումարների վճարումները, 

բ. Արցախի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից Արցախի 

Հանրապետության պետական կառավարման մարմիններում և պետական 



հիմնարկներում Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

կարգով կատարված ստուգումների և վերստուգումների արդյունքում 

հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով առաջադրված լրացուցիչ 

պարտավորությունների մարման համար անհրաժեշտ վճարումները, 

գ. «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքին 

համապատասխան ոչ կառավարչական բնույթի գործունեություն 

իրականացնող պետական (բյուջետային) հիմնարկների` պետական ոչ 

առևտրային կազմակերպությունների վերակազմակերպման նպատակով` 

Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարարության 

աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գոր-

ծակալությունում պետական գրանցման, կնիքների պատրաստման 

թույլտվության, ինչպես նաև կազմակերպությանը սեփականության կամ 

օգտագործման իրավունքով հանձնված գույքի նկատմամբ իրավունքների 

գրանցում կատարելու համար «Պետական տուրքի մասին» օրենքով 

սահմանված վճարումները,  

դ. սոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ 

պայմաններով ավտոմեքենաներ ստացած հաշմանդամներին վարորդական 

իրավունքի վկայական և ավտոմեքենայի պետական համարանիշ տալու, 

ինչպես նաև ավտոմեքենայի գրանցման ու վերագրանցման համար 

«Պետական տուրքի մասին» օրենքով սահմանված վճարումների գծով այդ 

հաշմանդամների փոխարեն, նշված օրենքի 30-րդ հոդվածի պահանջների 

համաձայն, Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից կատարվող 

ծախսերը, 

ե. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության 

պատվերով սովորող զորակոչային տարիքի քաղաքացիներին վարորդական 

իրավունքի վկայական տալու, պետական մենաշնորհային բնույթի 

ծառայությունների (գործողությունների) մատուցումը հաստատող 

փաստաթղթի (վկայականի) տրամադրման և յուրաքանչյուր քննությունը 

ընդունելու համար (մեկ անգամ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքով 

սահմանված վճարումները. 

4) «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» 

օրենքի 24-րդ հոդվածին և սույն հոդվածին համապատասխան թույլատրվող 

վերաբաշխումներով և փոփոխություններով պայմանավորված 

փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարել սույն օրենքի N 2, N 3 

հավելվածներում և N 1 հավելվածի համապատասխան  աղյուսակներում. 

 5) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով բյուջետային եկամուտների` ըստ 

դրանց ձևավորման («Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի 

մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված) առանձին աղբյուրների 

գծով սահմանված համապատասխան գումարները պետական բյուջեի 

կատարման ընթացքում գերազանցած լրացուցիչ ստացված եկամուտների 

գումարի չափով ավելացնել սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով 

հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարները, ինչպես նաև ըստ այդ 

եկամուտների հաշվին կատարվելիք բյուջետային ելքերի պատկանելության` 

համապատասխան փոփոխության ենթարկել բյուջետային ծախսերի 

ֆինանսավորման համար սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով 

հաստատված բյուջետային հատկացումների գումարները և N 1 հավելվածով 

նախատեսված կամ նույն հավելվածում լրացվող որևէ ծախսային ծրագրի 



գծով սահմանված հատկացումները և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով 

հաստատված հավելուրդի, սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով և N 3 հավելվածով 

սահմանված հավելուրդի գումարները` դրանց օգտագործումն 

իրականացնելով «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի 

մասին» օրենքի 24-րդ հոդվածի  1-ին կետին համապատասխան: Սույն  կետի  

գործողությունը  չի  տարածվում սույն հոդվածի 3-րդ և 6-րդ կետերով, ինչպես 

նաև  սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 6-րդ կետով նախատեսված դեպքերի վրա.   

6) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով հաստատված եկամուտների կազմում 

չնախատեսված և պետական բյուջե մուտքագրված նվիրաբերված 

գումարները, ըստ նվիրաբերողի կողմից որոշված ուղղությունների, «Արցախի 

Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 24-րդ հոդվածի 

8-րդ մասի համաձայն օգտագործելու դեպքում այդ  գումարների չափով 

ավելացնել սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային 

եկամուտների գումարը և ըստ այդ եկամուտների հաշվին կատարվելիք 

բյուջետային ելքերի պատկանելիության փոփոխության ենթարկել` սույն 

օրենքի 2-րդ, 5-րդ և  6-րդ  հոդվածներով  հաստատված  բյուջետային  

ծախսերի  համապատասխան գումարներն ու N 1 հավելվածով նախատեսված 

սույն կետում նշված եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող 

համապատասխան ծախսային ծրագրերի գծով սահմանված հատկացումները 

և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված հավելուրդի և սույն 

օրենքի 3-րդ հոդվածով, ինչպես նաև սույն օրենքի N 3 հավելվածով 

հաստատված հավելուրդի գումարները (եթե սույն կետում նշված 

եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող ծրագրերը նախատեսված չեն սույն 

օրենքի N 1 հավելվածով, ապա դրանք, որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր, 

ըստ պատկանելիության արտացոլել նշված հավելվածի` այդ ծրագրերին 

համապատասխանող բաժիններում). 

7) պահպանելով սույն օրենքի N 1 հավելվածում սահմանված 

հատկացումների ընդհանուր գումարը` փոփոխել վերջինիս բաշխումն ըստ 

սահմանված ծախսային ծրագրերի միջև (առանց վերաբաշխվող գումարների 

սահմանափակման). 

8) պահպանելով սույն օրենքի N 1 հավելվածում ներկայացված 

յուրաքանչյուր ծախսային ծրագրի գծով սահմանված հատկացումների 

ընդհանուր գումարը` փոփոխել վերջինիս բաշխումն ըստ բյուջետային 

ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգմամբ սահմանված հոդվածների 

(առանց վերաբաշխվող գումարների սահմանափակման). 

9) բյուջետային տարվա ընթացքում, պահպանելով պետական բյուջեի 

հավելուրդի` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված գումարը, 

վերաբաշխել պետական բյուջեի հավելուրդի օգտագործման առանձին 

ուղղությունների, ինչպես նաև վերջիններիս առանձին տարրերի միջև դրանց 

գծով սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով և N 3 հավելվածով հաստատված 

գումարները, և (կամ) կատարել պետական բյուջեի հավելուրդի ընդհանուր 

գումարի ավելացմանը չհանգեցնող այլ հաշվեկշռված փոփոխություններ և 

(կամ) լրացումներ` դրանցից բխող համապատասխան փոփոխություններ 

կատարելով սույն օրենքի N 3 հավելվածում. 

10) բյուջետային տարվա ընթացքում, պահպանելով սույն օրենքի 2-րդ 

հոդվածով հաստատված բյուջետային եկամուտների ընդհանուր գումարը, 

բյուջետային եկամուտների ձևավորման («Արցախի Հանրապետության 



բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված) 

առանձին աղբյուրների դասակարգման խմբերի միջև կատարել դրանց գծով 

սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան գումարների 

վերաբաշխումներ: 

 

Հոդված 10. Սույն օրենքի NN 1-4 հավելվածները համարվում են սույն 

օրենքի անբաժանելի մասերը: 

 

Հոդված 11.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի հունվարի 

1-ից: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
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Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 1.1 

 
Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված 

հատկացումների բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 

բաժինների, խմբերի և դասերի ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս 

իրականացնող մարմինների 
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Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 2.1 

 

 
 

«Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին»  

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 1 դասի  

«01. Պետական աջակցություն գրադարաններին» ծրագրով նախատեսված 

հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ  

հանդիսացող սուբյեկտների 
 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության 
նախարարություն 

   53 995,3  

«Մ. Մաշտոցի անվան հանրապետական գրադարան» ՊՈԱԿ      26 153,4  

«Հովհ. Թումանյանի անվան հանրապետական մանկական գրադարան» 

ՊՈԱԿ 
     27 841,9  

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ     6 575,6  

«Ասկերանի Գ.Գաբրիելյանի անվան կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ       6 575,6  

Հադրութի շրջանի վարչակազմ     7 792,2  

«Հադրութի Ավ. Իսահակյանի անվան շրջանային կենտրոնական 

գրադարան» ՊՈԱԿ 
      7 792,2  

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ     7 233,3  

«Մարտակերտի կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ       7 233,3  

Մարտունու շրջանի վարչակազմ     8 872,1  

«Մարտունու կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ       8 872,1  

Շուշիի շրջանի վարչակազմ    11 233,5  

«Շուշիի շրջանի կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ      11 233,5  

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ     9 503,4  

«Բերձորի քաղաքային գրադարան» ՊՈԱԿ       9 503,4  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ   105 205,4  

 
Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 2.2 

 

«Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին»  

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 2 դասի  

«02. Պետական աջակցություն թանգարաններին» ծրագրով  նախատեսված 

հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ  

հանդիսացող սուբյեկտների 
 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ 

հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության 
նախարարություն 

98 496,6  

«Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ   40 735,6  

Հադրութի «Արթուր Մկրտչյանի անվան հայրենագիտական թանգարան» 

ՊՈԱԿ 
    8 650,2  



«Շուշի քաղաքի թանգարաններ» ՊՈԱԿ   35 987,5  

«Քաշաթաղի շրջանի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ 13 123,3  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 98 496,6 

 

Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 2.3 

 

«Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին»  

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 3 դասի  

«01. Պետական աջակցություն մշակույթի տներին և կենտրոններին» ծրագրով  

նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական  

անձ հանդիսացող սուբյեկտների 
 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության 
նախարարություն 

  157 389,1  

«ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության պալատ» ՊՈԱԿ     67 853,3  

«Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոն» ՊՈԱԿ     89 535,8  

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ    25 276,2  

«Ասկերանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ     25 276,2  

Հադրութի շրջանի վարչակազմ    23 186,1  

«Հադրութի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ     23 186,1  

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ    31 001,4  

«Մարտակերտի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ     31 001,4  

Մարտունու շրջանի վարչակազմ    65 704,8  

«Մարտունու մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ     39 737,3  

«Ճարտարի Սևակ Ղուկասյանի անվան մարզամշակութային պալատ» 

ՊՈԱԿ 
    25 967,5  

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ    24 304,4  

«Շահումյանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ     24 304,4  

Շուշիի շրջանի վարչակազմ    52 046,4  

«Շուշիի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ     52 046,4  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ   378 908,4  

 
Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 2.4 

 
«Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության  օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 5 դասի «02. 

Պետական աջակցություն թատրոններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  

բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 
 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության 
նախարարություն 

 137 427,2  

«Ստեփանակերտի Վահրամ  Փափազյանի անվան պետական     98 573,9  



դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ 

«Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոն» ՊՈԱԿ     38 853,3  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  137 427,2  

 

 

Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 2.5 

 
«Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 5 դասի  

«03. Պետական աջակցություն համերգային կազմակերպություններին» ծրագրով  

նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական  

անձ հանդիսացող սուբյեկտների 
 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության 
նախարարություն  405 104,7  

«Աշոտ Բաբայանի անվան Արցախի պարի պետական համույթ» ՊՈԱԿ     71 366,2  

«Մենք ենք, մեր սարերը» երգի-պարի պետական համույթ» ՊՈԱԿ     51 298,1  

«Ղարաբաղ» պետական էստրադային համույթ» ՊՈԱԿ     34 024,8  

«Ջազ-նվագախումբ» ՊՈԱԿ     35 421,8  

«Արցախի պետական երգչախումբ» ՊՈԱԿ     84 994,6  

«Արցախի պետական կամերային նվագախումբ» ՊՈԱԿ     55 023,9  

«Մռակած» կամերային երգչախումբ» ՊՈԱԿ     51 737,3  

«Արցախի ժողգործիքների պետական նվագախումբ» ՊՈԱԿ 21 238,0 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ    4 644,5  

«Շուշիի «Վարանդա» մանկապատանեկան պետական երգչախումբ»  

ՊՈԱԿ      4 644,5  

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ   22 253,8  

«Քաշաթաղի «Բերձոր» ժողգործիքների  համույթ» ՊՈԱԿ     22 253,8  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  432 003,0  

 
Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 3.1 
 

«Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 1 խմբի 1 դասի  

«01. Պետական աջակցություն մանկապարտեզներին» ծրագրով նախատեսված 

հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ  

հանդիսացող սուբյեկտների 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 361,210.4  

«Ստեփանակերտի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 58,478.2 

«Ստեփանակերտի թիվ 2 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 136,126.1 

«Ստեփանակերտի թիվ 3 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 51,570.5 

«Ստեփանակերտի թիվ 4 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 41,872.8 



«Ստեփանակերտի թիվ 5 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 36,022.4 

«Ստեփանակերտի թիվ 6 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 37,140.4 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 141,055.2  

«Խաչենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 9,742.8 

«Խնապատի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 15,371.4 

«Ակնաղբյուրի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 8,775.0 

«Այգեստանի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 17,120.4 

«Ավետարանոցի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 18,312.5 

«Իվանյանի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 18,515.9 

«Նորագյուղի մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 35,317.2 

«Շոշի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 17,900.0 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ     76,375.8  

«Ազոխի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 11,101.3 

«Դրախտիկի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 11,610.4 

«Առաքելի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 12,464.3 

«Հադրութի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 41,199.8 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 180,112.1  

«Մարտակերտի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 55,101.8 

«Հաթերքի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 33,322.4 

«Մատաղիսի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 11,022.8 

«Առաջաձորի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 9,328.6 

«Մեծ շենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 11,377.8 

«Վանքի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 41,723.0 

«Չափարի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 18,235.7 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ    277,359.8  

«Մարտունու թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 40,166.2 

«Մարտունու Մոնթե Մելքոնյանի անվան պետական մանկապարտեզ» 

ՊՈԱԿ 
75,404.1 

«Բերդաշենի Սիմոն Սողոմոնյանի անվան պետական մանկապարտեզ» 

ՊՈԱԿ 
27,900.9 

«Ճարտարի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 27,635.0 

«Ճարտարի Էմանուել դը Լաբառի անվան թիվ 2 պետական 

մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 
33,226.1 

«Սոսի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 16,872.7 

«Մաճկալաշենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 9,814.9 

«Կարմիր Շուկայի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 27,167.1 

«Գիշու պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 19,172.8 

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 16,525.1  

«Եղեգնուտի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ   16,525.1  

Շուշիի շրջանի վարչակազմ     69,691.9  

«Քարին տակի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 13,505.8 

«Շուշիի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 56,186.1 

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ  74,722.0  

«Բերձորի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 44,807.9 

«Մոշաթաղի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 11,353.3 

«Կովսականի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ 18,560.8 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1,197,052.3  

 
 

 



Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 3.2 

 

«Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 2 խմբի 1 դասի 

 «01. Պետական աջակցություն ԱՀ պետական հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն  

ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 161,114.1  

«Ստեփանակերտի Վ.Ջհանգիրյանի անվան N 11 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ 161,114.1 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 1,792,134.0  

«Ստեփանակերտի Խ.Աբովյանի անվան N 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 290,766.1 

«Ստեփանակերտի Ա.Ղուլյանի անվան N 2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 214,057.0 

«Ստեփանակերտի Ա.Գրիբոյեդովի անվան N 3 միջնակարգ դպրոց» 

ՊՈԱԿ 
153,489.2 

«Ստեփանակերտի Մ.Մաշտոցի անվան N 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 64,344.7 

«Ստեփանակերտի Հ.Բալասանյանի անվան N 5 հիմնական դպրոց» 

ՊՈԱԿ 
110,934.0 

«Ստեփանակերտի Յու. Պողոսյանի անվան N 6 հիմնական դպրոց» 

ՊՈԱԿ 
113,140.6 

«Ստեփանակերտի Ե.Չարենցի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 222,934.8 

«Ստեփանակերտի Ա.Սախարովի անվան N 8 միջնակարգ հոսքային 

դպրոց» ՊՈԱԿ 
208,361.9 

«Ստեփանակերտի Հ.Թումանյանի անվան N 9 հիմնական դպրոց» 

ՊՈԱԿ 
137,621.1 

«Ստեփանակերտի Ավ.Իսահակյանի անվան N 10 հիմնական դպրոց» 

ՊՈԱԿ 
218,563.2 

«Ստեփանակերտի N 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ 57,921.4 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 116,209.4  

«Ասկերանի Է.Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 116,209.4 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ 146,597.3  

«Հադրութի Մ.Մանվելյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 146,597.3 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 123,900.3  

«Մարտակերտի Վ.Բալայանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 123,900.3 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ 243,155.1  

«Մարտունու Ն.Ստեփանյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 156,375.2 

«Ճարտարի Ազատամարտիկների անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» 

ՊՈԱԿ 
86,779.9 

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ   88,784.0  

«Քարվաճառի Վ.Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 88,784.0 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ 154,859.9  

«Շուշիի Խ.Աբովյանի անվան միջնակարգ հոսքային դպրոց» ՊՈԱԿ 154,859.9 

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 141,230.2  

«Բերձորի Վ.Թեքեյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 76,672.8 

«Բերձորի Վ.Զատիկյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ 64,557.4 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2,967,984.3  

 



Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 3.3 
 

«Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 2  

խմբի 1 դասի «03. Պետական աջակցություն ԱՀ շրջանների պետական 

հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություններին»  

ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին 

 իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 
 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 1,408,538.6  

«Ասկերանի շրջանի հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ 
1,408,538.6 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ 1,110,223.6  

«Հադրութի շրջանի հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ 
1,110,223.6 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 1,654,820.9  

«Մարտակերտի շրջանի հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ 
1,654,820.9 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ 1,654,164.3  

«Մարտունու շրջանի հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ 
1,654,164.3 

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ    511,797.2  

«Շահումյանի շրջանի հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ 
511,797.2 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ   164,431.2  

«Շուշիի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 

տնօրինություն» ՊՈԱԿ 
164,431.2 

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 1,587,114.4  

«Քաշաթաղի շրջանի հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ 1,587,114.4 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 8,091,090.2  
 

Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 3.4 
 

«Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 3 խմբի 1 դասի  

«01. Արհեստագործական ուսումնարաններ» ծրագրով նախատեսված  

հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ  

հանդիսացող սուբյեկտների 
 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն   347 331,94 

«Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ 144 127,6 

«Մարտունու արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ 90 749,2 

«Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարան» հիմնադրամ 112 454,6 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ   347 331,4  



 

Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 3.5 
 

«Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի  

«01. Պետական աջակցություն մանկապատանեկան ստեղծագործական 

կենտրոններին» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ  

առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 

 
Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 113,996.3  

«Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» 

ՊՈԱԿ 113,996.3 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ    23,578.6  

«Ասկերանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ 23,578.6 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ  26,224.2  

«Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ 26,224.2 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ    24,103.2  

«Մարտակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» 

ՊՈԱԿ 24,103.2 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ 19,012.7  

«Մարտունու մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» 

ՊՈԱԿ 19,012.7 

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ    5,521.4  

«Շահումյանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» 

ՊՈԱԿ 5,521.4 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ 28,052.8  

«Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ 28,052.8 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 240,489.2  

 

Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 3.6 
 

«Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի 

 «02. Պետական աջակցություն արվեստի դպրոցներին» ծրագրով նախատեսված 

հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ  

հանդիսացող սուբյեկտների 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 69,426.8  

«Ասկերանի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ 38,102.8  

«Աստղաշենի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ 31,324.0  

Հադրութի շրջանի վարչակազմ 51,819.3  

«Հադրութի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ    20,430.1  

«Տողի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ    31,389.2  

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ    59,958.2  



«Մարտակերտի Ա.Հեքիմյանի անվան արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ 29,127.6  

«Վանքի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ   30,830.6  

Մարտունու շրջանի վարչակազմ   79,690.7  

«Մարտունու Ա.Խաչատրյանի անվան արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ 43,971.6  

«Ճարտարի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ 35,719.1  

Շուշիի շրջանի վարչակազմ   55,949.6  

«Շուշիի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ 55,949.6  

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ    40,499.3  

«Բերձորի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ 40,499.3  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 357,343.9  
 

Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 3.7 
 

«Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի 

 «03. Պետական աջակցություն մարզադպրոցներին» ծրագրով նախատեսված 

հատկացումների բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ  

հանդիսացող սուբյեկտների 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները 

Գումարը 

(հազար 

դրամով) 

ԱՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն 53,169.4  

«Հանրապետական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ 53,169.4 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 17,689.4  

«Ասկերանի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ 17,689.4 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ 17,606.4  

«Հադրութի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ 17,606.4 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 21,909.0  

«Մարտակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ 21,909.0 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ 47,040.9  

«Մարտունու մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ 47,040.9 

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 11,702.5  

«Շահումյանի «Խաչեն» մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ 11,702.5 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ 15,420.9  

«Շուշիի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ 15,420.9 

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ   18,660.6  

«Բերձորի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ 18,660.6 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 203,199.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված N 1 

Աղյուսակ N 4 
 

«Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի 

 մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի 04 բաժնի 

 2 խմբի 1 դասի «06. Անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման 

միջոցառումներ» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ  

առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԱՀ պետական կառավարման 

մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական 

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները 

Գումարը    

(հազար 

դրամով) 

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 311,588.7 

«Ստեփանակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ 20,019.7 

«Ասկերանի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ 51,138.6 

«Հադրութի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ 37,298.0 

«Մարտակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ 55,608.5 

«Մարտունու անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ 55,132.1 

«Շահումյանի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ 17,149.0 

«Շուշիի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ 16,211.2 

«Քաշաթաղի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ 59,031.6 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 311,588.7 

 

Հավելված N 2 
 

Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեից   

համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով  

նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը 
 

  
Անվանումը 

Գումարը               

(հազար դրամով) 

1. Ստեփանակերտի քաղաքային համայնք 1,410,581.2 

2. Ասկերանի շրջանի համայնքներ 217,969.8 

3. Հադրութի շրջանի համայնքներ 251,935.6 

4. Մարտակերտի շրջանի համայնքներ 333,699.2 

5. Մարտունու շրջանի համայնքներ 184,908.0 

6. Շահումյանի շրջանի համայնքներ 139,940.2 

7. Շուշիի շրջանի համայնքներ 109,407.5 

8. Քաշաթաղի շրջանի համայնքներ 319,679.8 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2,968,121.3 

 

Հավելված N 3 
 

Արցախի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի հավելուրդի 

օգտագործման ուղղությունները` ըստ առանձին տարրերի 
 

Պետական բյուջեի հավելուրդի օգտագործման 

ուղղությունները ու դրանց տարրերի անվանումները 

Գումարը    

(հազար դրամով) 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ (108 681,5) 

այդ թվում` 
 

Փոխառու զուտ միջոցներ (108 681,5) 

այդ թվում` 
 

Վարկերի և փոխատվությունների ստացում 23 125 265,9 

Ստացված վարկերի և փոխատվությունների մարում (23 233 947,4) 



Հավելված N 4 

Աղյուսակ N 1 

 

Ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվության տրամադրման (գործողության ժամկետի երկարաձգման,  
փոփոխման, վերաձևակերպման) պարտադիր վճարների` 2020 թվականի համար սահմանված չափերը 

 

Հ/Հ 
Էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի 

տեսակը 
Հաշվարկման միավորը 

Թույլտվության 

տրամադրման 

պարտադիր 

վճարի չափը  

(դրամ) 

Թույլտվության գործողու-

թյան ժամկետի երկարա-

ձգման, փոփոխման, 

վերաձևակերպման 

պարտադիր վճարի չափը 

1. Ռադիոռելեային կապի գծեր     0 

  GSM ցանցերի համար ռադիոռելեային կապի գիծ 
մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, 

մեկ հատված  
175 000 0 

  Ռադիոռելեային կապի գիծ 
մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, 

մեկ հատված  
20 000 0 

2.  

 

 

Անլար հասանելիության  լայնաշերտ ցանցեր 

(բացառությամբ սույն աղյուսակի 4-րդ մասով 

նշված ցանցի տեսակների)     

    

  
-  Ստեփանակերտ քաղաքի համար 1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի 105 000 0 

  

-  Արցախի Հանրապետության մեկ  շրջանի 

համար 
1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի 10 500 0 

  

- անլար ամրակցված հեռախոսացանց (կոդի 

բաժանմամբ բազմակի մուտք` CDMA) 
1,25 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի 2 625 000 0 



3. 

 

 

 

Ռադիոկապի շարժական ցանցեր 

մեկ բազային (վերահաղորդիչ) կայան, մեկ 

հաղորդող ռադիոհաճախականություն 

(բազային (վերահաղորդիչ) կայանի 

բացակայության դեպքում` ըստ մեկ 

հաղորդող ռադիոհաճախականության)  
    

    

մինչև 25 Վտ ներառյալ հաղորդչի 

հզորություն 
266 000 0 

    25 Վտ-ից բարձր հաղորդչի հզորություն 283 000 0 

4. 

 

 

 

 

 

Բջջային  կապի ցանցեր (շարժական կապի 

գլոբալ համակարգ` GSM, համընդհանուր 

հեռահաղորդակցության շարժական 

համակարգ (լայնաշերտ կոդի բաժանման 

բազմակի մուտք)` UMTS (WCDMA) 

տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 

       

  Արցախի Հանրապետության համար 1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի 4 100 000 0 

5. 
Արբանյակային կապի երկրային կայաններ  

(ամրակցված, շարժական) 
անկախ կայանների քանակից 140 000 0 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Հավելված N 4 

Աղյուսակ N 2 

Ռադիոհաճախականության օգտագործման վճարների` 2020 թվականի համար սահմանված չափերը 

 

Հ/Հ Էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի տեսակը Հաշվարկման միավորը 

Ռադիոհաճա-

խականության 

օգտագործման 

վճարի չափը  

(դրամ) 

1. Ռադիոռելեային կապի գծեր     

  GSM ցանցերի համար ռադիոռելեային կապի գիծ մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված  35 000 

  Ռադիոռելեային կապի գիծ մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված  20 000 

2. 

 

 

Անլար հասանելիության  լայնաշերտ ցանցեր 

(բացառությամբ սույն աղյուսակի 4-րդ մասով նշված 

ցանցի տեսակների)     

  

  -  Ստեփանակերտ քաղաքի համար 1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի 80 500 

  
-  Արցախի Հանրապետության մեկ շրջանի համար 1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի 12 100 

  

-  անլար ամրակցված հեռախոսացանց                                                       

(կոդի բաժանմամբ բազմակի մուտք` CDMA) 
1,25 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի 8 750 

3. 

 

 

 

 

 

Ռադիոկապի շարժական ցանցեր 

մեկ բազային (վերահաղորդիչ) կայան, մեկ հաղորդող 

ռադիոհաճախականություն (բազային (վերահաղորդիչ) 

կայանի բացակայության դեպքում` ըստ  մեկ հաղորդող 

ռադիոհաճախականության)  

  

    մինչև 25 Վտ ներառյալ հաղորդչի հզորություն 21 000 



    25 Վտ-ից բարձր հաղորդչի հզորություն 140 000 

4. 

 

 

 

Բջջային  կապի ցանցեր (շարժական կապի գլոբալ 

համակարգ` GSM, համընդհանուր 

հեռահաղորդակցության շարժական համակարգ 

(լայնաշերտ կոդի բաժանման բազմակի մուտք)` UMTS 

(WCDMA) տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 

     

  Արցախի Հանրապետության  համար 1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի 13 060 000 

5. 

 

Արբանյակային կապի երկրային կայաններ                           

(ամրակցված, շարժական) 

անկախ կայանների քանակից, մեկ 

ռադիոհաճախականություն 
35 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

       դեկտեմբերի 19-ին 

  

 

«ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» 2004 

թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-167 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 1-ին 

հոդվածում «55000 դրամ» բառերը փոխարինել «68000 ՀՀ դրամ» բառերով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Հոդված 2.  Գործավարձով  և  ժամավճարով  վարձատրվող աշխատա-

կիցների համար ժամային տարիֆային դրույքի նվազագույն չափը սահմանել՝ 

1) աշխատաժամանակի նորմալ տևողության դեպքում (40-ժամյա 

աշխատանքային շաբաթ)՝ 405 ՀՀ դրամ. 

2) աշխատաժամանակի կրճատ տևողության դեպքում (36-ժամյա 

աշխատանքային շաբաթ)՝ 454 ՀՀ դրամ. 

3) աշխատաժամանակի կրճատ տևողության դեպքում (24-ժամյա 

աշխատանքային շաբաթ)՝ 680 ՀՀ դրամ:»: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի հունվարի 1-

ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                        Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   

 

 

2019թ. դեկտեմբերի 24 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-121-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

       դեկտեմբերի 19-ին 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ  

ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության 

մասին» 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-70-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 

3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածի` 

1) 2-րդ մասում «հարյուր քսան տոկոսը» բառերից հետո լրացնել «, բացա-

ռությամբ սույն հոդվածի 2.1-ին մասի» բառերը. 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին մաս. 

«2.1. Պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող 

անձանց բազային աշխատավարձի չափը 2020 թվականի համար չի կարող 

ցածր լինել օրենքով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի 

անվանական չափի յոթանասուն տոկոսից:»: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «17-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-

րդ, 4-րդ,  6-րդ մասերով» բառերը փոխարինել «17-րդ հոդվածի 1.1-ին, 2-րդ, 3-

րդ, 3.1-ին, 4-րդ մասերով» բառերով, իսկ «20-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-

րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ մասերով» բառերը փոխարինել «20-րդ հոդվածի 1-7-րդ 

մասերով» բառերով: 

 

Հոդված 4.  Օրենքի 17-րդ հոդվածում` 

1) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-ին մաս. 

«1.1. Մրցույթի արդյունքով, ինչպես նաև արտամրցութային կամ Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ կարգով պետական 

ծառայության հավասար պաշտոնում նշանակված պետական ծառայողը 

աշխատավարձի համապատասխան սանդղակում վարձատրվում է իր 

նախորդ պաշտոնային դրույքաչափը որոշող գործակցով:». 

2) 2-րդ և 3-րդ մասերում «արտամրցութային» բառից հետո լրացնել «կամ 

Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ» բառերը. 

3) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.1-ին մաս. 

«3.1. Սույն հոդվածի 1.1-ին, 2-րդ կամ 3-րդ մասերով սահմանված 

դրույթները կիրառելու նպատակով պետական ծառայության առանձին 

տեսակների համար հավասար, բարձր կամ ցածր պաշտոնները որոշվում են 

սույն օրենքի 6-րդ հավելվածով հաստատված սանդղակների աղյուսակում 

տվյալ պաշտոնի զբաղեցրած դիրքով: Եթե համապատասխան պաշտոնների 

համար հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցները տվյալ 

սանդղակի 1-11-րդ մակարդակներում նույնն են, ապա պաշտոնները 



համարվում են հավասար: Ցածր են համարվում այն պաշտոնները, որոնց 

հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցները համապատասխան 

սանդղակի 1-11-րդ մակարդակներում ցածր են զբաղեցրած վերջին պաշտոնի 

համար սահմանված գործակիցներից: Բարձր են համարվում այն 

պաշտոնները, որոնց հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակից-

ները համապատասխան սանդղակի 1-11-րդ մակարդակներում բարձր են 

զբաղեցրած վերջին պաշտոնի համար սահմանված գործակիցներից:». 

4) 6-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել. 

5) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 7-րդ մաս. 

«7. Արցախի Հանրապետության պաշտպանության, ազգային 

անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների 

համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոններից կամ 

փրկարարական ծառայության պաշտոններից ազատվելուց հետո Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետական այլ 

ծառայության պաշտոնի նշանակվելու դեպքում պետական ծառայողի 

հիմնական աշխատավարձի չափը որոշվում է բազային աշխատավարձի և 

սույն օրենքի 6-րդ հավելվածով սահմանված` նրա պաշտոնի ենթախմբի 

սանդղակում նրա զինվորական կամ փրկարարական ծառայության ստաժին 

համապատասխանող մակարդակի գործակցի արտադրյալով, եթե առկա է 

սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված պայմանը:»: 

 

Հոդված 5. Օրենքի 18-րդ հոդվածում` 

1) 1-ին մասում «միևնույն» բառը փոխարինել «հավասար» բառով. 

2) 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3. Պետական  ծառայողի  համար  պաշտոնային  դրույքաչափը  

հաշվարկելիս 17-րդ հոդվածի 1.1-ին, 2-րդ և 3-րդ մասերով սահմանված 

դրույթները գործում են, եթե պետական ծառայության ստաժի ընդմիջումը չի 

գերազանցում սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետը, կամ եթե 

պետական ծառայողը պաշտոնից ազատվելուց հետո մեկ ամսվա ընթացքում 

զբաղեցրել է «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով նախատեսված 

հանրային ծառայության պաշտոն (պաշտոններ): Հանրային ծառայության 

պաշտոն (պաշտոններ) զբաղեցնելու ժամանակահատվածը հիմնական 

աշխատավարձի բնականոն աճի մեջ չի հաշվարկվում:»: 

 

Հոդված 6.  Օրենքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«3. Արցախի Հանրապետության օրենքներով նախատեսված դեպքերում 

պետական ծառայողի պաշտոնի իջեցումը որպես կարգապահական տույժ 

կիրառելու դեպքերում պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի 

հաշվարկման գործակիցը նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն 

ունեցող պաշտոնատար անձն իջեցնում է մեկ մակարդակով, եթե 

աշխատավարձի համապատասխան սանդղակում առկա է իր նախորդ 

պաշտոնային դրույքաչափը որոշող գործակցին հավասար (0.01 միավորի 

տարբերությամբ) գործակից, հակառակ դեպքում պետական ծառայողը 

վարձատրվում է տվյալ սանդղակի ամենաբարձր գործակցով:»: 

 

 



Հոդված 7. Օրենքի 20-րդ հոդվածում` 

1) 6-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«6. Պետական ծառայողը պարգևատրվում է, եթե նրա կիսամյակային 

հաշվետվության վերաբերյալ պետական ծառայողի ղեկավարի տված 

եզրակացությունը դրական է, և նա այդ կիսամյակում աշխատել է վեց ամիս` 

ներառյալ ամենամյա կամ չվճարվող արձակուրդի, հղիության և 

ծննդաբերության արձակուրդի, ժամանակավոր անաշխատունակության, 

վերապատրաստման, գործուղման ժամանակահատվածները, բացառությամբ 

աշխատողի նախաձեռնությամբ վերապատրաստման գործուղվելու այն 

ժամանակահատվածի, որի ընթացքում գործատուի հայեցողությամբ 

վարձատրություն չի նախատեսվում: Ընդ որում, սույն կետով նախատեսված 

ժամանակահատվածում ներառվում են նաև պետական ծառայողի 

ծառայողական քննության և (կամ) Քրեական դատավարության օրենսգրքով 

նախատեսված կարգով պաշտոնավարության ժամանակավոր դադարեցման 

ժամանակահատվածները, եթե ծառայողը այդ հիմքով չի ազատվում 

պաշտոնից:». 

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6.1-ին, 6.2-րդ և 6.3-րդ մասեր. 

«6.1. Մեկ կիսամյակի ընթացքում առանց աշխատանքի ընդհատման 

պետական մի մարմնից պետական մեկ այլ մարմին տեղափոխման դեպքում 

պետական ծառայողը չի զրկվում պարգևատրման իրավունքից, եթե նրա 

կիսամյակային հաշվետվությունները գնահատվել են դրական: Այդ դեպքում 

պետական ծառայողը պարգևատրվում է այն մարմնից, որտեղ տվյալ 

կիսամյակի աշխատած օրերն ավելի շատ են, իսկ հավասար լինելու 

պարագայում՝ այն մարմնից, որտեղ այդ պահի դրությամբ աշխատում է: 

6.2. Պետական ծառայողը չի պարգևատրվում, եթե կիսամյակային 

հաշվետվությունը գնահատվել է բացասական: 

6.3. Պետական ծառայողը պաշտոնից ազատման դեպքում պարգևատր-

վում է, եթե առկա է սույն հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված պայմանը և 

պարգևատրման պահին գտնվում է քաղաքացիական ծառայության կադրերի 

կարճաժամկետ ռեզերվում կամ տվյալ մարմնում զբաղեցնում է այլ պաշտոն:»: 

 

Հոդված 8. Օրենքի 25-րդ հոդվածի` 

1) 2-րդ մասում «վարձատրության և դրամական օգնության» բառերը 

փոխարինել «դրամական օգնության, կադրերի ռեզերվում (կադրերի 

տրամադրության տակ) գտնվելու» բառերով. 

2) 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«3. Պետական ծառայողին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված արձակման նպաստ չի 

վճարվում պաշտոնից ազատման այն դեպքերում, երբ կադրերի ռեզերվում 

գտնվելու ժամանակահատվածում օրենքով սահմանված կարգով նրա համար 

նախատեսված է վարձատրություն:»: 

 

Հոդված 9. Օրենքի 26-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2-

րդ մասով. 

«2. Օրենքով նախատեսված դեպքում քաղաքացիական ծառայության 

կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվից պետական ծառայության ժամանակավո-

րապես թափուր պաշտոն զբաղեցնելու դեպքում աշխատավարձի համապա-



տասխան սանդղակում տվյալ անձի հիմնական աշխատավարձը որոշվում է 

իր նախորդ պաշտոնային դրույքաչափը որոշող գործակցին հավասար (0.01 

միավորի տարբերությամբ) գործակցով, իսկ դրա բացակայության դեպքում` 

առավել մոտ գործակցով:»: 

 

Հոդված 10.  Օրենքի N 3 և N 4 հավելվածներում «Շարքային» զինվորական 

կոչման՝ 

1) 3/1 խմբի «1.39» թիվը փոխարինել «1.41» թվով, իսկ «1.41» թիվը՝ «1.42» 

թվով. 

2) 3/2 խմբի  «1.41» թիվը փոխարինել «1.42» թվով: 

 

Հոդված 11. Օրենքի N 5 հավելվածում «Շարքային» զինվորական կոչման՝ 

1) 3/1 խմբի «1.38» թիվը փոխարինել «1.41» թվով, «1.40» թիվը՝ «1.42» թվով, 

իսկ «1.42» թիվը՝ «1.43» թվով. 

2) 3/2 խմբի «1.40» թիվը փոխարինել «1.42» թվով, իսկ «1.42» թիվը՝ «1.43» 

թվով. 

3) 3/3 խմբի «1.42» թիվը փոխարինել «1.43» թվով: 

 

Հոդված 12. Օրենքի N 6 հավելվածում՝ 

1) Պետական ծառայության (բացառությամբ դիվանագիտական, 

հարկային և հարկադիր կատարման ծառայությունների) կրտսեր 

պաշտոնների 3-րդ և 2-րդ ենթախմբերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  

«  

Պետական ծառայություն, բացառությամբ դիվանագիտական,  

հարկային և հարկադիր կատարման ծառայությունների 

Մակարդակները Հիմնական 

աշխատավարձի 

բնականոն աճը 

Կրտսեր պաշտոններ 

3-րդ ենթախմբի 

սանդղակ 

2-րդ ենթախմբի 

սանդղակ 

11 Աճ չկա 1.68 1.95 

10 Երեք տարին մեկ 1.63 1.90 

9 1.58 1.84 

8 1.54 1.79 

7 Երկու տարին մեկ 1.49 1.73 

6 1.47 1.68 

5 1.45 1.63 

4 Յուրաքանչյուր 

տարի 

1.44 1.59 

3 1.43 1.54 

2 1.42 1.49 

1 1.41 1.47 

». 

   2) Հարկային ծառայության մասնագիտական պաշտոնների 

հարկային տեսչության  2-րդ և 1-ին կարգի մասնագետների և հարկային 

տեսչության հարկային տեսուչ, վերադաս հարկային մարմնի 2-րդ կարգի 

մասնագետ, վերադաս հարկային մարմնի 1-ին կարգի մասնագետ 

ենթախմբերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«  

 



 

Հարկային ծառայություն 

Մակար-

դակները 

Հիմնական 

աշխատավարձի 

բնականոն աճը 

1 2 

Հարկային 

տեսչության 2-րդ 

և 1-ին կարգի 

մասնագետ 

Հարկային տեսչության 

հարկային տեսուչ, վերադաս 

հարկային մարմնի  2-րդ կարգի 

մասնագետ, վերադաս հարկային 

մարմնի 1-ին կարգի մասնագետ 

11 Աճ չկա 1.68 1.95 

10 Երեք տարին մեկ 1.63 1.90 

9 1.58 1.84 

8 1.54 1.79 

7 Երկու տարին մեկ 1.49 1.73 

6 1.47 1.68 

5 1.45 1.63 

4 Յուրաքանչյուր 

տարի 

1.44 1.59 

3 1.43 1.54 

2 1.42 1.49 

1 1.41 1.47 

»: 
Հոդված 13. Եզրափակիչ և անցումային դրույթներ 

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

2. Սույն Օրենքի 2-րդ, 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ հոդվածները գործելու են մինչև 

2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը: 

3. 2021 թվականի հունվարի 1-ից՝ 2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 

դեկտեմբերի 31-ը սույն Օրենքի 10-13-րդ հոդվածներով սահմանված 

գործակիցներով վարձատրվող պետական ծառայողների համար «Պետական 

պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց 

վարձատրության մասին» օրենքի՝ 2021 թվականի հունվարի 1-ից հետո գործող 

կարգավորումների համապատասխան սանդղակից ընտրվում է սույն Օրեն-

քով հաշվարկված գործակցին հավասար (0.01 միավորի տարբերությամբ) կամ 

առավել մոտ բարձր գործակիցը: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  
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Ստեփանակերտ 

ՀՕ-122-Ն 

 

 

 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

       դեկտեմբերի 19-ին 

 

«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Դատական ակտերի հարկադիր  կատարումն ապահովող 

ծառայության մասին» 2004 թվականի դեկտեմբերի 8-ի ՀՕ-170 օրենքի 30-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասից հանել «Արտաժամյա ծառայության համար վճարվում է 

հավելավճար` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 

սահմանած կարգով և չափով:» նախադասությունը: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի հունվարի 1-

ից: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

2019թ. դեկտեմբերի 24 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-123-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

       դեկտեմբերի 19-ին 

 

«ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական 

կարգավորման մասին» 2006 թվականի հունիսի 14-ի ՀՕ-303 օրենքի 

(այսուհետ` Օրենք) 4-րդ հոդվածի վերջակետը փոխարինել միջակետով և 

լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություններով. 

«հրագործական նյութ (արտադրանք)՝ ինքնաշխատ օգտագործման՝ 

հրագործական  բաղադրիչների այրման և (կամ) պայթյունի միջոցով 

անհրաժեշտ արդյունքի ստացման համար նախատեսված հրագործական 

միացությունների (խառնուրդների), տարրերի, սարքավորումների ու սարքերի 

ամբողջություն. 

հրագործական բաղադրիչ՝ որոշակի քիմիական նյութերի և 

միացությունների խտացված խառնուրդ, որն այրման և (կամ) պայթյունի 

արդյունքում գազային, ջերմային, մեխանիկական էներգիայի արտազատման 

միջոցով ստեղծում է օպտիկական, լուսային, ձայնային, էլեկտրական կամ 

ճնշումային տարբեր ազդեցություններ. 

հրավառություն՝ հրագործական նյութի (արտադրանքի) և հրագործական 

բաղադրիչի ծրագրված կիրառում, որը կարող է վտանգել մարդու կյանքը, 

առողջությունը և վնասներ պատճառել շրջակա միջավայրին ու գույքին. 

բնակչությանը ազատ վաճառվող հրավառություններ՝ կենցաղային 

նշանակության հրավառություններ, որոնց հետ վարվելը չի պահանջում 

հատուկ գիտելիքներ ու հմտություն, և ճշտությամբ կատարելով դրանց 

փաթեթվածքների վրայի օգտագործման կարգը՝ ապահովվում է մարդկանց և 

շրջակա միջավայրի անվտանգությունը. 

տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառություններ՝ 

հրավառություններ, որոնց հետ վարվելը պահանջում է հատուկ գիտելիքներ և 

հմտություն, կատարողների (օգտագործողների) համապատասխան որակա-

վորում  և (կամ) տեխնիկական սարքավորման որոշակի պայմանների 

ապահովում: 

Տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառությունների 

չափորոշիչները սահմանվում են Արցախի Հանրապետության 

կառավարության որոշմամբ:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի վերջակետը 

փոխարինել միջակետով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6-րդ կետով. 

«6) հրագործական արտադրատեսակների արտադրություններ և 

պահման համար պահեստներ, տեխնիկական նշանակության հրագործական 



արտադրատեսակների շահագործման (կիրառման) համար գործարկման 

կայանքներ (սարքավորումներ, հրասանդներ):»: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 7-րդ մասը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«7. Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի գրանցումը դադարեցվում է՝ 

ա) դրա ապամոնտաժման հետևանքով, եթե առկա է ապամոնտաժման 

վերաբերյալ դրական փորձագիտական եզրակացություն. 

բ) փորձագետի (փորձագետների խմբի) տված փորձագիտական 

եզրակացության հիման վրա, որում նշված են արտադրական վտանգավոր 

օբյեկտը շահագործելու համար ոչ պիտանի լինելու, ծառայության ժամկետի 

սպառման, պաշարի սպառման հանգամանքները, կամ օբյեկտի նկատմամբ 

կիրառելի են ապամոնտաժվելու փաստն արձանագրելու համար հիմք 

համարվող այլ հանգամանքներ:»: 

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

  

2019թ. դեկտեմբերի 24 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-124-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

       դեկտեմբերի 19-ին 

 

«ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»  

ՕՐԵՆՔՈՒՄ  ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 2008 թվականի 

դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-1-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 17-րդ հոդվածի 1-ին 

մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 17.1-ին կետով. 

«17.1) սահմանում է համայնքի տարածքում տեխնիկական և հատուկ 

նշանակության հրավառության իրականացման թույլատրելի վայրերը, 

պահանջները և պայմանները.»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետի վերջակետը 

փոխարինել միջակետով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 10-րդ կետով. 

«10) Արցախի Հանրապետության օրենքներին և այլ իրավական ակտերին 

համապատասխան` իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին 

տալիս է համայնքի տարածքում տեխնիկական և հատուկ նշանակության 

հրավառություն իրականացնելու թույլտվություն:»: 

 

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

ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

  

2019թ. դեկտեմբերի 24 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-125-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

       դեկտեմբերի 19-ին 

 

«ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հոդված 1. «Առևտրի  և  ծառայությունների  մասին» 2005  թվականի  

մայիսի 25-ի ՀՕ-206 օրենքի 9-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 12.1-ին մասով. 

«12.1. Տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառությունների 

համար նախատեսված հրագործական նյութերի (արտադրանքի), 

հրագործական բաղադրիչների և այլ պայթուցիկ սարքերի (նյութերի) 

վաճառքը թույլատրվում է բացառապես սահմանված կարգով համայնքի 

ղեկավարի կողմից տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառություն 

իրականացնելու թույլտվություն ստացած իրավաբանական անձանց կամ 

անհատ ձեռնարկատերերի:»:  

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                  Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

2019թ. դեկտեմբերի 24 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-126-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

 

Ընդունված  է 2019 թվականի         

       դեկտեմբերի 19-ին 

 

 

«ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»  

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հոդված 1. «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» 1998 թվականի 

դեկտեմբերի 18-ի ՀՕ-38 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 7-րդ հոդվածի «ժբ» 

ենթակետի վերջակետը  փոխարինել միջակետով և լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ «ժգ» ենթակետով. 

«ժգ) համայնքի վարչական տարածքում տեխնիկական և հատուկ 

նշանակության հրավառություն իրականացնելու թույլտվության համարֈ»ֈ   

 

Հոդված 2. Օրենքի 10-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ  

31-ին կետով. 

«31. Համայնքի վարչական տարածքում տեխնիկական և հատուկ 

նշանակության հրավառություն իրականացնելու թույլտվության համար՝ 

օրացուցային տարվա համար  25 000-150 000 դրամ:»: 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական 

հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

  

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                      Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

 

 

2019թ. դեկտեմբերի 24 

Ստեփանակերտ 

ՀՕ-127-Ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

 

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ը 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 13-Ի ՆԿ-9-Ն ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

 ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» 

օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասը և «Նորմատիվ իրավական 

ակտերի մասին» օրենքի 38-րդ հոդվածը՝ ո ր ո շ ու մ  եմ. 

1. Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2017 թվականի 

հոկտեմբերի 13-ի «Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության  պաշտոնների  

անձնագրերը  հաստատելու  մասին» ՆԿ-9-Ն կարգադրության 

մեջ կատարել հետևյալ լրացումը և փոփոխությունը. 

 1) կարգադրության հավելվածը լրացնել հետևյալ 

քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի անձնագրով` 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի 

տեղեկատվության գլխավոր վարչության գլխավոր մասնագետի 

պաշտոնի անձնագիր N 36.1». 

2) կարգադրության հավելվածից հանել հետևյալ 

քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի անձնագիրը՝ 

«Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի 

տեղեկատվության գլխավոր վարչության առաջատար 

մասնագետի պաշտոնի անձնագիր N 42»: 

2. Սույն կարգադրությունն ուժի մեջ է մտնում 2020 

թվականի հունվարի 1-ից: 

 

 

 

                                                                                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

      2019թ. դեկտեմբերի 26 

      Ստեփանակերտ 

      ՆԿ-12-Ն 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

             23 դեկտեմբերի 2019թ.                                                          N 1102-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ                               

2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 4-Ի N 470-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ                                                  

ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածին հա-

մապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  որոշում է. 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 

թվականի հուլիսի 4-ի «Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի, Եվրոպայի 

առաջնություններում և գավաթի խաղարկություններում, Հայաստանի 

Հանրապետության չեմպիոնատներում, առաջնություններում և 

համահայկական խաղերում 1-3-րդ մրցանակային տեղեր գրաված 

մարզիկների և նրանց մարզիչների դրամական պարգևատրման կարգը  

հաստատելու և դրամական պարգևատրման չափերը սահմանելու մասին» 

N470-Ն որոշման N1 հավելվածի 2-րդ կետի «կիոկուշին կարատե (KWU)» 

բառերից հետո լրացնել  «ուշու (IWUF), մուայ թայ (IFMA), քիքբոքսինգ 

(WAKO)» բառերը: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:  

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                        Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

             25 դեկտեմբերի 2019թ.                                                          N 1106-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 
 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019  

ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 1-Ի N 21-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածին 

համապատասխան՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը                   

ո ր ո շ ու մ  է. 

 Արցախի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետր-

վարի 1-ի «Արցախի Հանրապետության Նախագահի 2019 թվականի գործու-

նեության միջոցառումների ծրագրի մասին» N 21-Ն որոշման հավելվածի 33-

րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել: 

 2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

 

«Հաստատում եմ» 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                        Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

«25» դեկտեմբերի 2019 թվականի                                                               N 65-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 19-Ի N 40-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» օրենքի 17-րդ և 24-րդ 

հոդվածները, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 

2-րդ մասը, 37-րդ և 38-րդ հոդվածները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի 

«Էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը 

հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 28-ի թիվ 57Ն  որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» N 53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «ԻՄԱՍՏ» սահմանա-

փակ պատասխանատվությամբ ընկերության 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-ի 

գրությունը` Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը  

որոշում է. 

1. Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2019 

թվականի հուլիսի 19-ի ««ԻՄԱՍՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերությանը «ՀԱԿ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներ-

գիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 40-Ա 

որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.  

1) որոշման 1-ին կետում, որոշման հավելվածի 3-րդ կետում և 3-րդ 

կետի 2-րդ ենթակետում «2035 թվականի հուլիսի 12-ը» բառերը փոխարինել 

«2034 թվականի դեկտեմբերի  25-ը» բառերով. 

2) որոշման 1-ին կետում և որոշման հավելվածի 3-րդ կետի 1-ին 

ենթակետում «2020 թվականի հուլիսի 12-ը» բառերը փոխարինել «2019 

թվականի դեկտեմբերի   25-ը» բառերով. 

3) որոշման հավելվածի 9-րդ կետը շարադրել հետևյալ  

խմբագրությամբ.  

«9. «ՀԱԿ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի փաստացի տեղակայված 

հզորությունը 800 կիլովատտ է, իսկ  էլեկտրական էներգիայի արտադրության 

գործունեությունն իրականացվում է հետևյալ սարքավորումներով՝ 

1) գեներատոր՝ մեկ հատ, SFW800-8/1180 մակնիշի, 2018 թվականի 

արտադրության, 800 կիլովատտ հզորությամբ.  



2) հիդրոտուրբին՝ մեկ հատ, XJA-W-55/2X13 մակնիշի, 2019 թվականի 

արտադրության, 484-1772 կիլովատտ հզորությամբ:»: 

2. «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերությանն ազատել 

2019 թվականի հունիսի 27-ի N 1785/10/5 գրությամբ տրված ԹԻՎ 19-0042 

բանկային երաշխիքի համաձայն Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի առջև ստանձնած 2 000 000 (երկու միլիոն) ՀՀ դրամի չափով 

երաշխիքային պարտավորությունից: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-

ին: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                      Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ 

 

 

2019 թվականի դեկտեմբերի 25, 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

«25» դեկտեմբերի 2019 թվականի                                                               N 66-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 18-

Ի N 28-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» օրենքի 17-րդ և 24-րդ 

հոդվածները, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»  օրենքի 1-ին հոդվածի 

2-րդ մասը, 37-րդ և 38-րդ հոդվածները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի 

«Էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը 

հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի  2011  թվականի  հունիսի  28-ի  թիվ   57Ն  որոշումն  ուժը  

կորցրած ճանաչելու մասին» N 53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «Էներգո 

Գրուպ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 2019 

թվականի դեկտեմբերի 4-ի գրությունը` Արցախի Հանրապետության 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2018 թվականի մայիսի 18-ի ««Էներգո Գրուպ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Կայծաղբյուր» փոքր հիդրոէլեկ-

տրակայան-2-ում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության 

լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 28-Ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ 

փոփոխությունները.  

1) որոշման 1-ին կետում, որոշման հավելվածի 3-րդ կետում և 3-րդ 

կետի 2-րդ ենթակետում «2035 թվականի մայիսի 18-ը» բառերը փոխարինել 

«2034 թվականի դեկտեմբերի 25-ը» բառերով. 

2) որոշման 1-ին կետում և որոշման հավելվածի 3-րդ կետի 1-ին 

ենթակետում «2020 թվականի մայիսի 18-ը» բառերը փոխարինել «2019 

թվականի դեկտեմբերի   25-ը» բառերով. 

3) որոշման հավելվածի 9-րդ կետը շարադրել հետևյալ  

խմբագրությամբ.  

«9. «Կայծաղբյուր» փոքր հիդրոէլեկտրակայան-2-ի փաստացի 

տեղակայված հզորությունը 11 152 կիլովատտ է, իսկ  էլեկտրական էներգիայի 

արտադրության գործունեությունն իրականացվում է հետևյալ սարքավորում-

ներով՝ 



1) գեներատոր՝ երկու  հատ, INDAR ISA-900-X-8 մակնիշի, 2018 

թվականի արտադրության,  յուրաքանչյուրը 5576 կիլովատտ հզորությամբ. 

2) հիդրոտուրբին՝ երկու հատ, VAPTECH T 582 մակնիշի, 2018 

թվականի արտադրության, յուրաքանչյուրը 5759 կիլովատտ հզորությամբ:»: 

2. «Արդշինբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությանն ազատել 2018 

թվականի մայիսի 16-ի N 652-4219 գրությամբ տրված AԲԵՆ18/98-01 բանկային 

երաշխիքի համաձայն Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայություն-

ները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժո-

ղովի առջև ստանձնած 23 925 000 (քսաներեք միլիոն ինը հարյուր քսանհինգ 

հազար) ՀՀ դրամի չափով երաշխիքային պարտավորությունից: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-

ին: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                      Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ 

 

 

2019 թվականի դեկտեմբերի 25, 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

«25» դեկտեմբերի 2019 թվականի                                                               N 67-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ԿՈՆՏԻՆԵՆՏ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ «ՀՈՉԱՆՑ-1» ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ 

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի N 56Ա ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ  

ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

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

կետը, 17-19-րդ, 29-րդ հոդվածները, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 

օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասը և 41-րդ հոդվածը, Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցու-

թյունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 

25-ի «Էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը 

հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2011 թվականի  հունիսի  28-ի  թիվ 57Ն որոշումն  ուժը  կոր-

ցրած ճանաչելու մասին» N 53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «ԿՈՆՏԻՆԵՆՏ» 

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 2019 թվականի 

դեկտեմբերի 11-ի գրությունը` Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովը  ո ր ո շ ու մ  է.  

1. «ԿՈՆՏԻՆԵՆՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերու-

թյանը տրամադրել Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանում՝ Մշենի 

և Հոչանց   համայնքների տարածքում՝ Հոչանց գետի 1085,9 մետրից 945,0 մետր 

գետահատվածքներում (բնական ջրահոսք)` «Հոչանց-1» փոքր հիդրոէլեկտրա-

կայանում, էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա՝ 

մինչև 2034 թվականի դեկտեմբերի 26-ը գործողության ժամկետով:  

2. Հաստատել «ԿՈՆՏԻՆԵՆՏ» սահմանափակ պատասխանատվու-

թյամբ ընկերության «Հոչանց-1» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական 

էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիայի պայմանները՝ համա-

ձայն  հավելվածի:   

3. «Յունիբանկ» բաց բաժնետիրական ընկերությանն ազատել 2018 

թվականի օգոստոսի 7-ի N 1273 գրությամբ տրված բանկային երաշխիքի 

համաձայն Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի առջև 



ստանձնած 14 442 500 (տասնչորս միլիոն չորս հարյուր քառասուներկու 

հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամի չափով երաշխիքային պարտավորությունից: 

4. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի 2016 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ««ԿՈՆՏԻՆԵՆՏ» 

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Հոչանց-1» փոքր 

հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման լիցենզիա տրամադրելու մասին» N 56Ա 

որոշումը:  

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-

ին: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                      Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ 

 

 

2019 թվականի դեկտեմբերի 25, 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված 

                Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական հանձնաժողովի 

2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 67-Ա որոշման   

 

«ԿՈՆՏԻՆԵՆՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 

«Հոչանց-1» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի  

(հզորության) արտադրության լիցենզիայի 

 

Պայմանները  

 

(Լիցենզիա ԼԷ N 0009` տրված Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 67-Ա որոշմամբ) 

 

1. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

1. Սույն լիցենզիայում օգտագործված  հասկացություններն են. 

1) Հանձնաժողով՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով. 

2) Լիցենզավորված անձ՝ «ԿՈՆՏԻՆԵՆՏ» սահմանափակ պատասխա-

նատվությամբ  ընկերություն. 

3) Լիցենզիա՝ Հանձնաժողովի կողմից Լիցենզավորված անձին տրված սույն 

փաստաթուղթը, որը հավաստում է փոքր հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու և 

էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության գործունեություն 

իրականացնելու վերջինիս իրավունքն ու պարտականությունը. 

4) Շուկայի կանոններ՝ Հանձնաժողովի կողմից հաստատված հիմնարար 

փաստաթուղթ, որով կանոնակարգվում են էլեկտրաէներգետիկական համակարգում 

գործունեություն իրականացնող լիցենզավորված անձանց փոխհարաբերությունները, 

համակարգի հուսալիության և անվտանգության հետ առնչվող հիմնական կանոններն 

ու ցուցանիշները, ինչպես նաև դրանց և շուկայի բնականոն աշխատանքի 

ապահովման համար անհրաժեշտ մեխանիզմները. 

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

ստեղծվել են Լիցենզավորված անձի կամքից անկախ, ներառյալ (սակայն 

չսահմանափակվելով դրանցով) բնական աղետները, բնության ուժերի արտասովոր 

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

պտտահողմերը, նաև սաբոտաժային գործողություններ, ահաբեկչություններ, 

պատերազմներ, ապստամբություններ, հասարակական անկարգություններ, 

գործադուլներ, որոնք խոչընդոտում են Լիցենզավորված անձի գործունեությանը կամ 

հանգեցնում նրա ստանձնած ցանկացած պարտավորության կատարման ձգձգման 

կամ դադարեցման՝ հակառակ նրա կողմից գործադրված ջանքերի՝ խուսափելու, 

թուլացնելու կամ վերացնելու այդ ուժերի ազդեցությունը: 

 

2. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 

 

2. Լիցենզիան ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ից: 

3. Լիցենզիան գործում է մինչև 2034 թվականի դեկտեմբերի 26–ը: 

4. Լիցենզիայի 3-րդ կետով նախատեսված ժամանակահատվածը (ժամկետը) 

երկարաձգելու անհրաժեշտության դեպքում Լիցենզավորված անձը Հանձնաժողովի 

կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում հայտ է ներկայացնում Հանձնաժողով: 

 



3. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ 

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ 

 

5. Լիցենզավորված գործունեության աշխարհագրական տարածքը Արցախի 

Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Մշենի և Հոչանց համայնքներն են: 

  

4. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄՈՂ 

ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

6. Լիցենզավորված անձին իրավունք է տրվում և պարտավորեցվում է 

Լիցենզիայով սահմանված ժամկետում 5800 կիլովատտ փաստացի տեղակայված  

հզորությամբ «Հոչանց-1» փոքր հիդրոէլեկտրակայանից արտադրել էլեկտրական 

էներգիա (հզորություն) ու այն վաճառել Շուկայի կանոններով: 

 

5. ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  

ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ  

ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ 

 

7.  Փոքր հիդրոէլեկտրակայանի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներն են՝ 

1) ջրառի և ջրահեռացման նիշերն են՝ 1085,9 մետրից 945,0  մետր. 

2) հաշվարկային ելք` 0,6 խորանարդ մետր վայրկյանում. 

3) հաշվարկային ճնշում` 114,9 մետր. 

4) փոքր հիդրոէլեկտրակայանի հաշվարկային հզորություն` 5760 կիլովատտ: 

8. Լիցենզիայի գործողության ընթացքում «Հոչանց-1» փոքր հիդրոէլեկտրակա-

յանի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների փոփոխության դեպքում Լիցենզավորված 

անձը դիմում է Հանձնաժողով` ներկայացնելով համապատասխան հիմնավորող 

փաստաթղթեր: 

9. «Հոչանց-1» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի փաստացի տեղակայված 

հզորությունը 5800 կիլովատտ է, իսկ  էլեկտրական էներգիայի արտադրության 

գործունեությունն իրականացվում  է հետևյալ սարքավորումներով` 

1) գեներատոր - մեկ հատ, 5800  կիլովատտ հզորությամբ, 2018 թվականի 

արտադրության, սինքրոն տիպի,  սերիա  N 3018 00034. 

2) հիդրոտուրբին - մեկ հատ, 5684 կիլովատտ հզորությամբ, 2018 թվականի 

արտադրության, crossflow տիպի, սերիա N 831: 

 

6. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

10. Լիցենզավորված անձի գործունեությունը պետք է համապատասխանի 

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

ընդունված և այլ իրավական ակտերի պահանջներին: 

11. Առանց Հանձնաժողովի հետ համաձայնեցնելու Լիցենզավորված անձն 

իրավունք չունի Լիցենզիայով սահմանված որևէ իրավունք և պարտականություն 

պայմանագրային կամ այլ հիմունքներով ամբողջովին կամ մասնակի օտարելու, 

զիջելու կամ այլ կերպ փոխանցելու մեկ այլ անձի: 

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

գրավադրվել, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: 

13. Լիցենզիայի գործողությունը չի տարածվում Լիցենզավորված անձի հետ 

համատեղ, այդ թվում` համատեղ գործունեության պայմանագրով գործունեություն 

իրականացնող այլ անձանց, ինչպես նաև Լիցենզավորված անձի մասնակցությամբ 

հիմնադրված կամ գործող իրավաբանական անձանց վրա:  

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

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



հետ միավորվելու գործարքի իրականացման օրվանից 15 աշխատանքային օր առաջ 

այդ մասին պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Հանձնաժողովին: 

15. Լիցենզավորված անձի կանոնադրական կապիտալում 25 տոկոս և ավելի 

մասնակցություն ունեցող բաժնետերը կամ փայատերը նույն կամ մեկ այլ 

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

փայամասնակցություն ունենալու, ինչպես նաև 25 տոկոս և ավելի բաժնետոմսեր 

վաճառելու գործարքի իրականացման օրվանից 15 աշխատանքային օր առաջ այդ 

մասին պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Հանձնաժողովին: 

16. Լիցենզավորված գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ 

հիմնական գույքը վաճառելու կամ գույքի նկատմամբ իրավունքը որևէ այլ կերպ 

փոխանցելու օրվանից 15 աշխատանքային օր առաջ Լիցենզավորված անձն այդ մասին 

պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Հանձնաժողովին:  

17. Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող տնտեսական այլ 

գործունեությունը չպետք է վտանգի Լիցենզիայի պայմանների պատշաճ կատարումը:  

18. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է իրականացնել իր տնօրինության 

տակ գտնվող սարքավորումների շահագործումը, տեխնիկական սպասարկումը և 

նորոգումը` ապահովելով քաղաքացիների, սպասարկող անձնակազմի կյանքի և 

առողջության անվտանգությունը:  

19. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված գործու-

նեության ընթացքում օգտագործվող սարքավորումների համապատասխանությունը 

Արցախի Հանրապետությունում գործող տեխնիկական կանոնակարգերին և 

Լիցենզիայում նախատեսված պայմաններին: 

20. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է ապահովել լիցենզավորված 

գործունեության մեջ ներգրավված շենքերի, շինությունների, ինժեներական 

կառույցների, էներգատեղակայանքների և գծերի մատչելիությունը Հանձնաժողովի և 

օրենքով սահմանված այլ մարմինների ներկայացուցիչների համար: 

21. Բացառությամբ հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ իրավասու 

մարմինների կողմից իրականացված ստուգումների եզրակացությունների (ակտերի),  

Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողով ներկայացնել իրավասու 

մարմինների ստուգման եզրակացությունները (ակտերը)` եզրակացությունների 

(ակտերի) ստացման պահից 23 աշխատանքային օրվա ընթացքում:  

22. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից 

առաջադրված ծրագրով և ժամկետներում իրականացնել տեխնիկական աուդիտ` 

Հանձնաժողովի հետ համաձայնեցված անկախ փորձագետների ներգրավմամբ: 

Աուդիտի հետ կապված ծախսերը կատարվում են Լիցենզավորված անձի կողմից: 

23. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված 

կարգերին և ձևերին համապատասխան լիցենզավորված գործունեության մասին 

տեղեկատվություն և հաշվետվություններ ներկայացնել Հանձնաժողով: 

24. Լիցենզավորված անձը պատասխանատվություն է կրում Հանձնաժողով 

ներկայացրած լիցենզավորված գործունեության մասին հաշվետվությունների և այլ 

տեղեկատվության հավաստիության համար: 

25. Լիցենզավորված գործունեության հաշվապահական հաշվառումը պետք է 

առանձնացված լինի Լիցենզավորված անձի կողմից իրականացվող այլ 

գործունեության հաշվապահական հաշվառումից: 

26. Լիցենզավորված անձի կողմից Հանձնաժողով ներկայացված 

տեղեկատվությունները հրապարակային են, եթե դրանք Լիցենզավորված անձի 

կողմից չեն համարվում գաղտնի և նշված չեն որպես «ընկերությանը վերաբերող 

գաղտնապահական տեղեկատվություն»: Լիցենզավորված անձն իրավունք ունի 

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

գաղտնապահական տեղեկատվության») հրապարակումը կարող է վնասել 

ընկերության մրցակցային գործունեության շահերին: Հանձնաժողովն իրավասու է 



ընդունելու կամ մերժելու նման տեղեկատվության չհրապարակման վերաբերյալ 

Լիցենզավորված անձի խնդրանքը:   

27. Այն դեպքում, երբ Հանձնաժողովն ուսումնասիրում է Լիցենզավորված 

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

բողոք, մամուլում կամ զանգվածային լրատվության այլ միջոցներով 

հաղորդագրություն կամ տեղեկատվություն, Լիցենզավորված անձը, Հանձնաժողովի 

պահանջով,  պարտավոր է ներկայացնել սպառիչ տեղեկատվություն: 

28. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում 

պատասխանել Հանձնաժողովի գրավոր հարցադրումներին, եթե Հանձնաժողովի 

կողմից այլ ժամկետներ սահմանված չեն: 

29. Լիցենզավորված անձի կողմից առաքվող էլեկտրաէներգիայի (հզորության) 

վաճառքի սակագները սահմանում է Հանձնաժողովը: Սակագների սահմանումն ու 

վերանայումն իրականացվում է Հանձնաժողովի կողմից սահմանված կարգով: 

30. Լիցենզավորված անձի և էներգետիկայի բնագավառում գործունեության 

լիցենզիա ունեցող այլ անձանց միջև կնքված էներգամատակարարման և 

ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը պետք է համապատասխանեն 

Հանձնաժողովի սահմանած պայմանագրերի օրինակելի ձևերին կամ պարտադիր 

պայմաններին: Այդ պայմանագրերն ուժի մեջ են մտնում Հանձնաժողովում գրանցվելու 

պահից:  

31. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է Հանձնաժողովին անմիջապես 

հայտնել այն հանգամանքների մասին, որոնք հանգեցրել կամ կարող են հանգեցնել 

Լիցենզիայի պայմանների խախտումների: 

32. Լիցենզավորված անձը պարտավոր է կատարել Համակարգի օպերատորի 

օպերատիվ հրահանգները՝ ըստ Հանձնաժողովի կողմից հաստատված կարգի և նրանց 

հետ կնքված պայմանագրի դրույթների: 

33.  Լիցենզավորված անձը պարտավոր է աջակցել Համակարգի օպերատորի 

կողմից իրականացվող՝ էլեկտրական ցանցի հուսալիությունն ու անվտանգությունն 

ապահովող, Լիցենզավորված անձի սեփականությունը հանդիսացող պաշտպանիչ 

սարքերի, կարգավորիչների զննումներին, օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով 

ու պայմանագրերով սահմանված կարգով ապահովել այդ սարքերի շահագործումը, 

կատարել դրանց նորոգման, փոխարինման և այլ անհրաժեշտ աշխատանքներ, ինչպես 

նաև աջակցել իր տնօրինության տակ գտնվող այլ Անձանց սեփականությունը 

հանդիսացող պաշտպանիչ սարքերի, կարգավորիչների զննման իրականացմանը: 

7. ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄԸ 

 

34. Լիցենզիայի պայմանների պահպանման վերահսկումն իրականացնում է 

Հանձնաժողովը: 

35. Լիցենզիայի պայմանների պահպանման վերահսկումն ապահովելու 

նպատակով Հանձնաժողովը և նրա կողմից լիազորված ներկայացուցիչներն ունեն 

ազատ մուտքի իրավունք Լիցենզավորված անձի տարածք: 

36. Լիցենզավորված անձը վերահսկման իրականացման ընթացքում պետք է 

լիովին համագործակցի և աջակցի Հանձնաժողովին կամ նրա կողմից լիազորված 

ներկայացուցչին: 

37. Հանձնաժողովի կողմից լիազորված ներկայացուցիչները Լիցենզավորված 

անձի տարածքում պահպանում են ներքին կանոնակարգը և Արցախի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը: 

 

8. ՏՈւԺԱՆՔՆԵՐԸ 

 

38. Լիցենզավորված անձի կողմից «Էներգետիկայի մասին»  օրենքի 

դրույթները, Հանձնաժողովի ընդունած իրավական ակտերը, Լիցենզիայի պայմանները 



չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքերում Հանձնաժողովն իրավասու է 

տալու խախտումները վերացնելու վերաբերյալ հանձնարարականներ և կարող է 

կիրառել տուժանքների հետևյալ տեսակները`  

1)   նախազգուշացում.  

2) «Էներգետիկայի մասին»  օրենքով սահմանված տուգանքներ.  

3) Լիցենզիայի գործողության կասեցում.  

4) Լիցենզիայի գործողության դադարեցում:  

39. Լիցենզավորված անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ Լիցեն-

զիայի գործողությունը դադարեցնելու դեպքում Հանձնաժողովը և Լիցենզավորված 

անձը ղեկավարվում են «Էներգետիկայի մասին» օրենքով և Արցախի Հանրապե-

տության օրենսդրությամբ: 

40. Լիցենզավորված անձը չի ենթարկվում պատասխանատվության՝ 

Լիցենզիայի 38-րդ կետի համաձայն, եթե նրա գործունեության մեջ արձանագրված 

խախտումները Ֆորս-մաժորի հետևանք են:  

9. ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

41. Լիցենզիայում փոփոխություններ կարող են կատարվել Լիցենզավորված 

անձի կամ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ՝ Հանձնաժողովի կողմից սահմանված 

կարգով: 

42. Լիցենզավորված անձի վերակազմակերպման կամ նրա անվանման կամ 

գտնվելու վայրի փոփոխման դեպքում Լիցենզավորված անձը պարտավոր է այդ 

փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած 15 օրվա ժամկետում 

հայտ ներկայացնել Հանձնաժողով` Լիցենզիայի վերաձևակերպման համար: 

 

 

Ի վկայություն սույնի, Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովը սույն Լիցենզիան տրամադրել է՝ 

 

«ԿՈՆՏԻՆԵՆՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը. 

(ընկերության անվանումը) 

 

ԱՀ,  ք. Ստեփանակերտ, Ա. Հեքիմյան 14ա/19 

(գտնվելու վայրը) 

 

Գործունեության վայրը՝ 

Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Մշենի և Հոչանց 

համայնքներն   են: 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

«25» դեկտեմբերի 2019 թվականի                                                               N 68-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 26-

Ի N 36-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին»  օրենքի 17-րդ և 24-րդ 

հոդվածները, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 

2-րդ մասը, 37-րդ և 38-րդ հոդվածները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի 

«Էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը 

հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2011 թվականի  հունիսի  28-ի  թիվ  57Ն  որոշումն  ուժը  կոր-

ցրած ճանաչելու մասին» N 53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով «ԷԼԻՏ ՀԻԴՐՈ» 

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 2019 թվականի 

դեկտեմբերի 17-ի գրությունը` Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայություն-

ները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժո-

ղովի 2018 թվականի հուլիսի 26-ի ««ԷԼԻՏ ՀԻԴՐՈ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերությանը «ԷԼԻՏ» փոքր հիդրոէլեկտրակա-

յանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա 

տրամադրելու մասին» N 36-Ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխու-

թյունները.  

1) որոշման 1-ին կետում, որոշման հավելվածի 3-րդ կետում և 3-րդ 

կետի 2-րդ ենթակետում «2035 թվականի մայիսի 30-ը» բառերը փոխարինել 

«2034 թվականի դեկտեմբերի 25-ը» բառերով. 

2) որոշման 1-ին կետում և որոշման հավելվածի 3-րդ կետի 1-ին 

ենթակետում «2020 թվականի մայիսի 30-ը» բառերը փոխարինել «2019 

թվականի դեկտեմբերի 25-ը» բառերով. 

3) որոշման հավելվածի 9-րդ կետը շարադրել հետևյալ  

խմբագրությամբ.  

«9. «ԷԼԻՏ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի փաստացի տեղակայված 

հզորությունը 13 034 կիլովատտ է, իսկ էլեկտրական էներգիայի արտադրու-

թյան գործունեությունն իրականացվում է հետևյալ սարքավորումներով՝ 



1) գեներատոր՝ երկու հատ, MJHT 800 LA6 V10 մակնիշի, 2019 

թվականի արտադրության, յուրաքանչյուրը 6952 կիլովատտ հզորությամբ. 

2) հիդրոտուրբին՝ երկու հատ, TP-V-775-080-5 մակնիշի, 2019 

թվականի արտադրության,  յուրաքանչյուրը 6517 կիլովատտ հզորությամբ:»: 

2. «Արցախբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությանն ազատել 2018 

թվականի հուլիսի 18-ի գրությամբ տրված E1800026 բանկային երաշխիքի 

համաձայն Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի առջև 

ստանձնած  25 085 000 (քսանհինգ միլիոն ութսունհինգ հազար) ՀՀ դրամի 

չափով երաշխիքային պարտավորությունից: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-

ին: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                      Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ 

 

 

2019 թվականի դեկտեմբերի 25, 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

«25» դեկտեմբերի 2019 թվականի                                                               N 69-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 28-Ի N 1-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ  

ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» օրենքի 17-րդ և 24-րդ 

հոդվածները, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 

2-րդ մասը, 37-րդ և 38-րդ հոդվածները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի 

«Էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը 

հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի  2011  թվականի  հունիսի  28-ի  թիվ   57Ն  որոշումն  ուժը  

կորցրած ճանաչելու մասին» N 53-Ն որոշումը և հաշվի առնելով      «ՀԱԿԱՐԻ» 

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 2019 թվականի 

դեկտեմբերի 19-ի գրությունը` Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովը  ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2019 

թվականի փետրվարի 28-ի ««ՀԱԿԱՐԻ» սահմանափակ պատասխանատվու-

թյամբ ընկերությանը «Հագարի-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրա-

կան էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա տրամադրելու 

մասին» N 1-Ա որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.  

1) որոշման 1-ին կետում, որոշման հավելվածի 3-րդ կետում և 3-րդ 

կետի 2-րդ ենթակետում «2035 թվականի նոյեմբերի 1-ը» բառերը փոխարինել 

«2034 թվականի դեկտեմբերի 25-ը» բառերով. 

2) որոշման 1-ին կետում և որոշման հավելվածի 3-րդ կետի 1-ին 

ենթակետում «2020 թվականի նոյեմբերի 1-ը» բառերը փոխարինել «2019 

թվականի դեկտեմբերի 25-ը» բառերով. 

3) որոշման հավելվածի 9-րդ կետը շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ.  

«9. «Հագարի-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի փաստացի տեղակայված 

հզորությունը 8004 կիլովատտ է, իսկ էլեկտրական էներգիայի արտադրության 

գործունեությունն իրականացվում է հետևյալ սարքավորումներով՝ 

1) գեներատոր՝ երկու հատ, 2018 թվականի արտադրության, սինքրոն  

տիպի SE 710 L6 մակնիշի, յուրաքանչյուրը 4162 կիլովատտ հզորությամբ.  



2) հիդրոտուրբին՝ երկու հատ, 2019 թվականի արտադրության, 

crossflow տիպի G 150.118/34 g L և G 150.118/34 g R մակնիշի, յուրաքանչյուրը 

4002 կիլովատտ հզորությամբ:»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-

ին: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                      Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ 

 

 

2019 թվականի դեկտեմբերի 25, 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

«25» դեկտեմբերի 2019 թվականի                                                               N 71-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՄԱՅԻՍԻ 18-Ի N 24-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
        
 

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

կետը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ և 38-րդ 

հոդվածները՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը   

ո ր ո շ ու մ  է. 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2018 թվականի մայիսի 18-ի «Բնական գազի 

մատակարարման (Մատակարար-Բաժանորդ (բնակիչ)) պայմանագրի 

օրինակելի ձևը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի 2008 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 29Ն որոշումն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» N 24-Ն որոշման 2-րդ կետում «2020 թվականի 

հունվարի 1-ը» բառերը փոխարինել «2021 թվականի հունվարի 1-ը» բառերով: 

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

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                      Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ 

 

 

2019 թվականի դեկտեմբերի 25, 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

 

 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

«25» դեկտեմբերի 2019 թվականի                                                               N 72-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ՄԱՅԻՍԻ 18-Ի N 25-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

        

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

կետը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ և 38-րդ 

հոդվածները՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը  ո ր ո 

շ ու մ  է. 

            1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայություն-

ները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2018 թվականի մայիսի 18-ի «Բնական գազի 

մատակարարման (Մատակարար-Բաժանորդ (կազմակերպություն)) 

պայմանագրի օրինակելի ձևը սահմանելու, Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2008 թվականի 

հուլիսի 25-ի թիվ 41Ն և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովի 2008 թվականի հուլիսի 25-ի թիվ 42Ն որոշումներն ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» N 25-Ն որոշման 2-րդ կետում «2020 թվականի 

հունվարի 1-ը» բառերը փոխարինել «2021 թվականի հունվարի 1-ը» բառերով: 

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

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                      Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ 

 

 

2019 թվականի դեկտեմբերի 25, 

ք. Ստեփանակերտ 

 

 

 
 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

«25» դեկտեմբերի 2019 թվականի                                                               N 73-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ՂԱՐԱԲԱՂ ՏԵԼԵԿՈՄ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ  

ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրենքի 6-

րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետը, 27-րդ հոդվածի 1-ին, 6-րդ մասերը, 28-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասը և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 41-րդ 

հոդվածը՝ Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտե-

սական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը  որոշում  է. 

1.  Սահմանել «Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական ընկերու-

թյան կողմից Արցախի Հանրապետությունում մատուցվող՝ 

1) հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ամրակցված ցանցի 

հեռախոսակապի ծառայությունների առավելագույն սակագները՝ համաձայն 

N 1 հավելվածի. 

2) հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության անլար ֆիքսված 

միջերես հեռախոսակապի ծառայությունների առավելագույն սակագները՝ 

համաձայն N 2 հավելվածի. 

3) հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության հանրային շարժական 

բջջային կապի ցանցի ծառայությունների առավելագույն սակագները՝ 

համաձայն N 3 հավելվածի. 

4) հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ամրակցված, անլար 

ֆիքսված և հանրային շարժական բջջային կապի ցանցերից իրականացվող 

միջազգային զանգերի ծառայությունների առավելագույն սակագները՝ 

համաձայն N 4 հավելվածի. 

5) «Պրեմիում» քարտերով մատուցվող ծառայությունների առավելա-

գույն սակագները՝ համաձայն N 5 հավելվածի. 

6) տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության 

ծառայությունների առավելագույն սակագները՝ համաձայն N 6 հավելվածի. 

7) հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության շարժական 

համացանցի ծառայությունների առավելագույն սակագները՝ համաձայն N 7 

հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովի՝  



1) 2008 թվականի մայիսի 20-ի ««Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ 

բաժնետիրական ընկերության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության 

բնագավառում մատուցվող ծառայությունների սակագները սահմանելու 

մասին» Թիվ 32Ն որոշումը. 

2) 2009 թվականի փետրվարի 19-ի ««Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ 

բաժնետիրական ընկերության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունում մատուցվող բջջային կապի հետվճարային և 

կանխավճարային ծառայությունների, ինչպես նաև պրեմիում կարճ 

հաղորդագրության (SMS) ծառայությունների սակագների սահմանման 

մասին» Թիվ 8Ն որոշումը. 

3) 2009 թվականի մայիսի 18-ի ««Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ 

բաժնետիրական ընկերության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունում մատուցվող անշարժ ցանցից դեպի բջջային ցանց 

կատարած զանգերի սակագները սահմանելու մասին» Թիվ 42Ն որոշումը. 

4) 2009 թվականի դեկտեմբերի 18-ի ««Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ 

բաժնետիրական ընկերության բաժանորդներին մատուցվող «Հետզանգի 

մեղեդի» ծառայության սակագները սահմանելու մասին» Թիվ 78Ն որոշումը. 

5) 2010 թվականի մայիսի 12-ի «Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2009 թվականի 

սեպտեմբերի 17-ի թիվ 56Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և 

«Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից  Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետությունում մատուցվող նոր անլար ֆիքսված միջերես 

համակարգով հեռախոսակապի ծառայությունների սակագները սահմանելու 

մասին» Թիվ 19Ն որոշումը. 

6) 2010 թվականի սեպտեմբերի 29-ի ««Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ 

բաժնետիրական ընկերության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունում մատուցվող դեպի կարճ համար կատարվող զանգերի 

սակագնի սահմանման մասին» Թիվ 47Ն որոշումը. 

7) 2010 թվականի նոյեմբերի 30-ի ««Արմինկո-ՆԿ» սահմանափակ 

պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունում մատուցվող տվյալների հաղորդման և ինտերնետ 

հասանելիության ծառայությունների սակագները սահմանելու, Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2010 թվականի 

մայիսի 12-ի թիվ 22Ն և 2010 թվականի հուլիսի 29-ի թիվ 35Ն որոշումները ուժը 

կորցրած ճանաչելու մասին» Թիվ 66Ն որոշումը. 

8) 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի ««Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ 

բաժնետիրական ընկերության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունում մատուցվող ամրակցված  և շարժական կապի 

ցանցերից կատարվող միջազգային զանգերի սակագները սահմանելու 

մասին» Թիվ 68Ն որոշումը. 

9) 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի ««Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ 

բաժնետիրական ընկերության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունում մատուցվող անշարժ ցանցից դեպի անշարժ ցանց 

կատարած զանգերի սակագները սահմանելու, Լեռնային Ղարաբաղի 



Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2009 թվականի 

մայիսի 18-ի թիվ 42Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Թիվ 

72Ն որոշումը. 

10) 2011 թվականի հունիսի 28-ի ««Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ 

բաժնետիրական ընկերության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետությունում «Պրեմիում» քարտերով մատուցվող ծառայությունների 

և ուղիղ ռադիոեթերում դեպի կարճ համար կատարվող զանգերի 

առավելագույն սակագները սահմանելու մասին» Թիվ 61Ն որոշումը. 

11) 2011 թվականի հունիսի 28-ի ««Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ 

բաժնետիրական ընկերության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության տարածքում մատուցվող տվյալների հաղորդման և 

ինտերնետ հասանելիության ծառայությունների առավելագույն սակագները 

սահմանելու մասին» Թիվ 62Ն որոշումը. 

12) 2012 թվականի նոյեմբերի 7-ի ««Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ 

բաժնետիրական ընկերության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության տարածքում մատուցվող DSL մոդեմով և 

օպտիկամանրաթելային մալուխով տվյալների  հաղորդման և ինտերնետ 

հասանելիության ծառայությունների առավելագույն սակագները սահմանելու 

և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2011 

թվականի հունիսի 28-ի թիվ 62Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու 

մասին» N 106Ն որոշումը. 

13) 2013 թվականի հունիսի 10-ի ««Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ 

բաժնետիրական ընկերության կողմից մատուցվող հանրային էլեկտրոնային 

հաղորդակցության շարժական ինտերնետ ծառայության սակագնային 

պլանների սակագների սահմանման մասին» N 39Ն որոշումը: 

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

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                      Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ 

 

 

2019 թվականի դեկտեմբերի 25, 

ք. Ստեփանակերտ 
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2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 73-Ն որոշման 

 

ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  

ԱՄՐԱԿՑՎԱԾ ՑԱՆՑԻ ՀԵՌԱԽՈՍԱԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

 

Հ/Հ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

Չափի 

միավորը 

Սակագինը (ներառյալ ավելաց-

ված արժեքի հարկը, ՀՀ դրամ) 

Ֆիզիկա-

կան 

անձանց 

համար 

Բյուջետա-

յին հիմ-

նարկների 

համար 

Այլ կազմա-

կերպու-

թյունների 

համար 

1. Միանվագ ծառայություններ     

1.1 Հեռախոսահամարի 

(սովորական) միացում 

 

դրամ 

 

3 000 

 

8 000 

 

8 000 

1.2 Հեռախոսի լրացուցիչ վարդակի 

տեղադրում 

 

դրամ 

 

600 

 

1000 

 

1000 

1.3 Հեռախոսային սարքերի 

վերատեղադրում շենքից դուրս 

 

դրամ 

 

1600 

 

6400 

 

6400 

1.4 Անջատված հեռախոսահամարի 

վերամիացում 

 

դրամ 

 

1000 

 

2000 

 

2000 

1.5 Հեռախոսային սարքերի 

վերատեղադրում նույն 

բնակարանում 

 

դրամ 

 

600 

 

1000 

 

1000 

1.6 Հեռախոսային սարքերի 

վերատեղադրում նույն շենքում 

 

դրամ 

 

1000 

 

3200 

 

3200 

 

1.7 

ISDN-2 (2B+D) 128 կբիթ/վրկ գծի 

տրամադրում մեկ հեռախոսա-

համարի միացումով (NT սարքի 

հետ) 

 

դրամ 

 

2500 

 

5000 

 

5000 

2 Ամսական վարձավճարներ     

2.1 Հիմնական հեռախոսագծի 

բաժանորդային վճար 

դրամ/ամիս 840 1200 2400 

2.2 Զուգահեռ հեռախոսագծի 

բաժանորդային վճար 

դրամ/ամիս անվճար 260 520 

2.3 ISDN BRA (2B+D) 128 կբիթ/վրկ 

գծի բաժանորդային վճար  

դրամ/ամիս  

2500 

 

5000 

 

5000 

3 Լրացուցիչ ծառայություններ     

3.1 Հեռախոսահամարի ժամանա-

կավոր կասեցում բաժանորդի 

դիմումով (առավելագույնը մեկ 

տարի ժամկետով) 

 

դրամ/ամիս 

 

500 

 

750 

 

1500 

4 Զանգերի ծառայություններ     

4.1 Թվային ամրակցված ցանցում 

ամսական տրամադրվող 

անվճար րոպեների 

 

 

րոպե/ամիս 

 

 

500 



չափաքանակը՝ յուրաքանչյուր 

հեռախոսագծի համար 

4.2 Զանգեր թվային ամրակցված 

ցանցում՝ սկսած 501-րդ րոպեից 

 

դրամ/րոպե 

 

5 

 

5 

 

5 

4.3 Ներշրջանային զանգեր դեպի 

թվային ամրակցված ցանց 

    

4.3.1 ժամը 07:00 - 23:00 դրամ/րոպե 15 15 15 

4.3.2 ժամը 23:00 - 07:00 դրամ/րոպե 12 12 12 

4.4 Միջշրջանային զանգեր (այդ 

թվում Ստեփանակերտի միջև) 

դեպի թվային ամրակցված ցանց 

 

դրամ/րոպե 

 

17 

 

17 

 

17 

4.5 Զանգեր դեպի Արցախի Հանրա-

պետության շարժական ցանց 

 

դրամ/րոպե 

 

24,7 

 

24,7 

 

24,7 

4.6 Զանգեր դեպի Հայաստանի 

Հանրապետության շարժական 

ցանց 

 

դրամ/րոպե 

 

29 

 

29 

 

29 

4.7 Զանգեր դեպի Հայաստանի 

Հանրապետության ամրակցված 

ցանց 

 

դրամ/րոպե 

 

21 

 

21 

 

21 

5 Իրականացված զանգերի վեր-

ծանում՝ մեկ օրինակի համար 

դրամ/օրի-

նակ 

անվճար անվճար անվճար 
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2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 73-Ն որոշման 

 

ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՆԼԱՐ ՖԻՔՍՎԱԾ  

ՄԻՋԵՐԵՍ ՀԵՌԱԽՈՍԱԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

  

Հ/Հ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 
Չափի 

միավորը 

Սակագինը  

(ներառյալ 

ավելացված 

արժեքի 

հարկը, ՀՀ 

դրամ) 

1 Միանվագ ծառայություններ   

1.1 Տերմինալի արժեք (կանխիկ եղանակով) դրամ 6500 

1.2 Միացման վճար (կանխիկ եղանակով) դրամ 3000 

1.3 Տերմինալի արժեք (ապառիկ եղանակով) դրամ 8000 

1.4 Միացման վճար (ապառիկ եղանակով) դրամ 4000 

1.5 Հեռախոսահամարի փոխարինում (սովորական) դրամ 1500 

1.6 Հեռախոսահամարի անվանափոխություն դրամ 1000 

1.7 Անջատված հեռախոսահամարի վերամիացում դրամ 1000 

1.8 SIM քարտի փոխարինում դրամ 1500 

1.9 SIM քարտի վերականգնում դրամ անվճար 

1.10 Հեռախոսային սարքերի վերատեղադրում դրամ 2000 



2 Ամսական վարձավճարներ   

2.1 Բաժանորդային վճար դրամ/ամիս 1000 

2.2 Բաժանորդային վճար՝ միայն մուտքային 

զանգերի դեպքում 

դրամ/ամիս 500 

2.3 Հեռախոսահամարի ժամանակավոր կասեցում դրամ/ամիս 600 

3 Զանգերի ծառայություններ   

3.1 ամսական տրամադրվող անվճար րոպեների 

չափաքանակը (դեպի Արցախի Հանրապետու-

թյան թվային ամրակցված և անլար ֆիքսված 

ցանցեր) 

 

րոպե/ամիս 

 

250 

3.2 Ներշրջանային զանգեր` սկսած 251-րդ րոպեից   

3.2.1 ժամը 07:00 - 23:00 դրամ/րոպե 15 

3.2.2 ժամը 23:00 - 07:00 դրամ/րոպե 12 

3.3 Միջշրջանային զանգեր (այդ թվում 

Ստեփանակերտի միջև)՝ սկսած 251-րդ րոպեից 

դրամ/րոպե 17 

3.4 Զանգեր դեպի Արցախի Հանրապետության 

շարժական ցանց 

դրամ/րոպե 24,7 

3.5 Զանգեր դեպի Հայաստանի Հանրապետության 

շարժական ցանց 

դրամ/րոպե 29 

3.6 Զանգեր դեպի Հայաստանի Հանրապետության 

ամրակցված ցանց 

դրամ/րոպե 21 
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ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԲՋՋԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՑԱՆՑԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

  

Հ/Հ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 
Չափի 

միավորը 

Սակագինը  

(ներառյալ 

ավելացված 

արժեքի 

հարկը, ՀՀ 

դրամ) 

1 Հետվճարային համակարգ   

1.1 Հետվճարային համակարգի միանվագ 

ծառայություններ 

  

1.1.1 Բաժանորդային հեռախոսահամարի 

(սովորական) տրամադրում 

դրամ 2000 

1.1.2 Հեռախոսահամարի փոխարինում դրամ 3000 

1.1.3 Հեռախոսահամարի անվանափոխություն դրամ 1000 

1.1.4 Անջատված հեռախոսահամարի վերամիացում դրամ 1000 

1.1.5 SIM քարտի փոխարինում դրամ 1500 

1.1.6 SIM քարտի վերականգնում դրամ անվճար 

1.2 Ամսական վարձավճարներ   

1.2.1 Բաժանորդային վճար դրամ/ամիս 500 



1.2.2 Բաժանորդային վճար՝ միայն մուտքային 

զանգերի դեպքում 

դրամ/ամիս 500 

1.2.3 Հեռախոսահամարի ժամանակավոր կասեցում դրամ/ամիս 400 

1.3 Զանգերի ծառայություններ   

1.3.1 Զանգեր դեպի Արցախի Հանրապետության 

շարժական ցանց 

դրամ/րոպե 21 

1.3.2 Զանգեր դեպի Արցախի Հանրապետության 

թվային ամրակցված ցանց 

դրամ/րոպե 21 

1.3.3 Զանգեր դեպի Հայաստանի Հանրապետության 

շարժական ցանց 

դրամ/րոպե  

29 

1.3.4 Զանգեր դեպի Հայաստանի Հանրապետության 

ամրակցված ցանց 

դրամ/րոպե  

27 

1.3.5 Կարճ հաղորդագրության ծառայություն դեպի 

Արցախի Հանրապետության շարժական ցանց 

դրամ/sms  

10 

1.3.6 Կարճ հաղորդագրության ծառայություն դեպի 

Հայաստանի Հանրապետության շարժական ցանց 

դրամ/sms  

12 

1.3.7 Կարճ հաղորդագրության ծառայություն դեպի 

միջազգային շարժական ցանցեր 

դրամ/sms  

20 

2 Կանխավճարային համակարգ   

2.1 Միանվագ ծառայություններ   

2.1.1 Բաժանորդային հեռախոսահամարի 

(սովորական) տրամադրում 

դրամ 1200 

2.1.2 SIM քարտի փոխարինում կորստի կամ 

արգելափակման դեպքում 

դրամ 500 

2.2 Զանգերի ծառայություններ   

2.2.1 Զանգեր դեպի Արցախի Հանրապետության 

շարժական ցանց 

դրամ/րոպե 25,5 

2.2.2 Զանգեր դեպի Արցախի Հանրապետության 

թվային ամրակցված ցանց 

դրամ/րոպե 25,5 

2.2.3 Զանգեր դեպի Հայաստանի Հանրապետության 

շարժական ցանց 

դրամ/րոպե 29 

2.2.4 Զանգեր դեպի Հայաստանի Հանրապետության 

ամրակցված ցանց 

դրամ/րոպե 29 

2.2.5 Կարճ հաղորդագրության ծառայություն դեպի 

Հայաստանի Հանրապետության շարժական ցանց 

դրամ/sms 12 

2.2.6 Կարճ հաղորդագրության ծառայություն դեպի 

Արցախի Հանրապետության շարժական ցանց 

դրամ/sms 10 

2.2.7 Կարճ հաղորդագրության ծառայություն դեպի 

միջազգային շարժական ցանցեր 

դրամ/sms 20 

3 Իրականացված զանգերի վերծանում՝ մեկ 

օրինակի համար 

դրամ/օրի-

նակ 

100 
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2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 73-Ն որոշման 

 

ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱԿՑՎԱԾ, ԱՆԼԱՐ 

ՖԻՔՍՎԱԾ ԵՎ  ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԲՋՋԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՑԱՆՑԵՐԻՑ  

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԶԱՆԳԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

 

Հ/Հ Երկիրը 
Չափի 

միավորը 

Սակագինը (ներառյալ 

ավելացված արժեքի 

հարկը, ՀՀ դրամ)      

1 Աբխազիա դրամ/րոպե 96 

2 Ադրբեջան դրամ/րոպե 69 

3 Ալբանիա դրամ/րոպե 99 

4 Ալժիր դրամ/րոպե 99 

5 Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ դրամ/րոպե 19.99 

6 Ամերիկյան Սամոա դրամ/րոպե 99 

7 ԱՄՆ Վիրջինյան կղզիներ դրամ/րոպե 120 

8 Անգոլա դրամ/րոպե 99 

9 Անգուիլա դրամ/րոպե 120 

10 Անդորրա դրամ/րոպե 99 

11 Անտիգուա դրամ/րոպե 120 

12 Ասենսիոն դրամ/րոպե 99 

13 Ավստրալիա դրամ/րոպե 99 

14 Ավստրիա դրամ/րոպե 99 

15 Արաբական Միացյալ Էմիրություններ  դրամ/րոպե 93 

16 Արգենտինա դրամ/րոպե 120 

17 Արուբա դրամ/րոպե 120 

18 Արևելյան Տիմոր դրամ/րոպե 99 

19 Արևմտյան Սամոա դրամ/րոպե 99 

20 Աֆղանստան դրամ/րոպե 99 

21 Բահամյան Կղզիներ դրամ/րոպե 120 

22 Բահրեյն դրամ/րոպե 99 

23 Բանգլադեշ դրամ/րոպե 99 

24 Բարբադոս դրամ/րոպե 120 

25 Բելառուս դրամ/րոպե 196 

26 Բելգիա դրամ/րոպե 79 

27 Բելիզ դրամ/րոպե 120 

28 Բենին դրամ/րոպե 99 

29 Բերմուդյան կղզիներ դրամ/րոպե 120 

30 Բոլիվիա դրամ/րոպե 120 

31 Բոսնիա և Հերցեգովինա դրամ/րոպե 99 

32 Բոտսվանա դրամ/րոպե 99 

33 Բրազիլիա դրամ/րոպե 120 

34 Բրիտանիայի Վիրջինյան կղզիներ դրամ/րոպե 120 

35 Բրունեյ դրամ/րոպե 99 

36 Բութան դրամ/րոպե 99 

37 Բուլղարիա դրամ/րոպե 99 

38 Բուրկինա Ֆասո դրամ/րոպե 99 

39 Բուրունդի դրամ/րոպե 99 

40 Գաբոն դրամ/րոպե 99 

41 Գամբիա դրամ/րոպե 99 

42 Գայանա դրամ/րոպե 120 



43 Գանա դրամ/րոպե 99 

44 Գերմանիա դրամ/րոպե 80 

45 Գվադելուպա դրամ/րոպե 120 

46 Գվատեմալա դրամ/րոպե 120 

47 Գվինեա դրամ/րոպե 99 

48 Գվինեա Բիսաու դրամ/րոպե 99 

49 Գրենադա դրամ/րոպե 120 

50 Գրենլանդիա դրամ/րոպե 120 

51 Գուամ դրամ/րոպե 99 

52 Դանիա դրամ/րոպե 99 

53 Դիեգո Գարսիա դրամ/րոպե 99 

54 Դոմինիկա դրամ/րոպե 120 

55 Դոմինիկյան Հանրապետություն դրամ/րոպե 120 

56 Եգիպտոս դրամ/րոպե 99 

57 Եթովպիա դրամ/րոպե 99 

58 Զամբիա դրամ/րոպե 99 

59 Զիմբաբվե դրամ/րոպե 99 

60 Էլ Սալվադոր դրամ/րոպե 120 

61 Էկվադոր դրամ/րոպե 120 

62 Էստոնիա դրամ/րոպե 170 

63 Էրիթրեա դրամ/րոպե 99 

64 Թաիլանդ դրամ/րոպե 99 

65 Թայվան դրամ/րոպե 99 

66 Թերքկս և Կայկոս կղզիներ դրամ/րոպե 120 

67 Թունիս դրամ/րոպե 99 

68 Թուրքիա դրամ/րոպե 79 

69 Թուրքմենստան դրամ/րոպե 69 

70 Ինդոնեզիա դրամ/րոպե 99 

71 Իռլանդիա դրամ/րոպե 99 

72 Իսլանդիա դրամ/րոպե 99 

73 Իսպանիա դրամ/րոպե 79 

74 Իսրայել դրամ/րոպե 99 

75 Իտալիա դրամ/րոպե 99 

76 Իրան դրամ/րոպե 99 

77 Իրաք դրամ/րոպե 99 

78 Լաոս դրամ/րոպե 99 

79 Լատվիա դրամ/րոպե 99 

80 Լեհաստան դրամ/րոպե 99 

81 Լեսոտո դրամ/րոպե 99 

82 Լիբանան դրամ/րոպե 99 

83 Լիբերիա դրամ/րոպե 99 

84 Լիբիա դրամ/րոպե 99 

85 Լիխտենշտեյն դրամ/րոպե 99 

86 Լիտվա դրամ/րոպե 99 

87 Լյուքսեմբուրգ դրամ/րոպե 99 

88 Խորվաթիա դրամ/րոպե 99 

89 Կաբո Վերդե դրամ/րոպե 99 

90 Կամերուն դրամ/րոպե 99 

91 Կամպուչիա դրամ/րոպե 99 

92 Կայմանյան կղզիներ դրամ/րոպե 120 

93 Կանադա դրամ/րոպե 19.99 

94 Կատար դրամ/րոպե 99 

95 
Կենտրոնական Աֆրիկյան 

Հանրապետություն դրամ/րոպե 99 

96 Կիպրոս դրամ/րոպե 99 

97 Կիրիբատի դրամ/րոպե 99 



98 Կոլումբիա դրամ/րոպե 120 

99 Կոմորյան կղզիներ դրամ/րոպե 99 

100 Կոնգոյի Հանրապետություն դրամ/րոպե 99 

101 Կոստա Ռիկա դրամ/րոպե 120 

102 Կոտ դի Իվուար դրամ/րոպե 99 

103 Կուբա դրամ/րոպե 120 

104 Կուկի կղզիներ դրամ/րոպե 99 

105 Հայիթի դրամ/րոպե 120 

106 Հասարակածային Գվինեա դրամ/րոպե 99 

107 Հարավային Աֆրիկա դրամ/րոպե 99 

108 Հարավային Կորեա դրամ/րոպե 99 

109 Հյուսիսային Կորեա դրամ/րոպե 99 

110 Հնդկաստան դրամ/րոպե 99 

111 Հոնգկոնգ դրամ/րոպե 99 

112 Հոնդուրաս դրամ/րոպե 120 

113 Հորդանան դրամ/րոպե 99 

114 Հունաստան դրամ/րոպե 79 

115 Հունգարիա դրամ/րոպե 99 

116 Ղազախստան դրամ/րոպե 98 

117 Ղրղզստան դրամ/րոպե 105 

118 Ճապոնիա դրամ/րոպե 99 

119 Մադագասկար դրամ/րոպե 99 

120 Մալայզիա դրամ/րոպե 99 

121 Մալավի դրամ/րոպե 99 

122 Մալդիվներ դրամ/րոպե 99 

123 Մալթա դրամ/րոպե 99 

124 Մալի դրամ/րոպե 99 

125 Մակաո դրամ/րոպե 99 

126 Մակեդոնիա դրամ/րոպե 99 

127 Մայոտ դրամ/րոպե 99 

128 Մավրիտանիա դրամ/րոպե 99 

129 Մավրիկիոս դրամ/րոպե 99 

130 Մարշալյան կղզիներ դրամ/րոպե 99 

131 Մարոկկո դրամ/րոպե 99 

132 Մարտինիկա դրամ/րոպե 120 

133 Մեքսիկա դրամ/րոպե 120 

134 Մյանմա դրամ/րոպե 99 

135 Միացյալ Թագավորություն դրամ/րոպե 99 

136 Միկրոնեզիա դրամ/րոպե 99 

137 Մոզամբիկ դրամ/րոպե 99 

138 Մոլդովա դրամ/րոպե 140 

139 Մոնակո դրամ/րոպե 99 

140 Մոնղոլիա դրամ/րոպե 99 

141 Մոնտսերատ դրամ/րոպե 120 

142 Յեմեն դրամ/րոպե 99 

143 Նամիբիա դրամ/րոպե 99 

144 Նաուրու դրամ/րոպե 99 

145 Նեպալ դրամ/րոպե 99 

146 Նիգեր դրամ/րոպե 99 

147 Նիգերիա դրամ/րոպե 99 

148 Նիդեռլանդներ դրամ/րոպե 99 

149 Նիկարագուա դրամ/րոպե 120 

150 Նիու դրամ/րոպե 99 

151 Նոր Զելանդիա դրամ/րոպե 99 

152 Նոր Կալեդոնիա դրամ/րոպե 99 

153 Նորվեգիա դրամ/րոպե 99 



154 Նորֆոլկ կղզիներ դրամ/րոպե 99 

155 Շվեդիա դրամ/րոպե 99 

156 Շվեյցարիա դրամ/րոպե 99 

157 Շրի Լանկա դրամ/րոպե 99 

158 Չադ դրամ/րոպե 99 

159 Չեխիա դրամ/րոպե 99 

160 Չեռնոգորիա դրամ/րոպե 99 

161 Չիլի դրամ/րոպե 120 

162 Չինաստան դրամ/րոպե 99 

163 Պալաու դրամ/րոպե 99 

164 Պակիստան դրամ/րոպե 99 

165 Պաղեստին դրամ/րոպե 99 

166 Պանամա դրամ/րոպե 120 

167 Պապուա Նոր Գվինեա դրամ/րոպե 99 

168 Պարագվայ դրամ/րոպե 120 

169 Պերու դրամ/րոպե 120 

170 Պորտուգալիա դրամ/րոպե 99 

171 Պուերտո Ռիկո դրամ/րոպե 120 

172 Ջամայկա դրամ/րոպե 120 

173 Ջիբրալթար դրամ/րոպե 99 

174 Ջիբութի դրամ/րոպե 99 

175 Ռեունիոն դրամ/րոպե 99 

176 Ռուանդա դրամ/րոպե 99 

177 Ռումինիա դրամ/րոպե 99 

178 Ռուսաստանի Դաշնություն դրամ/րոպե 80 

179 Սայպան դրամ/րոպե 99 

180 Սան Մարինո դրամ/րոպե 99 

181 Սան Տոմե և Պրինսիպի դրամ/րոպե 99 

182 Սաուդյան Արաբիա դրամ/րոպե 99 

183 Սեյշելյան կղզիներ դրամ/րոպե 99 

184 Սենեգալ դրամ/րոպե 99 

185 Սենտ Լյուսիա դրամ/րոպե 120 

186 Սենտ Կիտս և Նևիս դրամ/րոպե 120 

187 Սենտ Պյեր և Միքելոն դրամ/րոպե 120 

188 Սենտ Վինսենտ և Գրենադիններ դրամ/րոպե 120 

189 Սերբիա դրամ/րոպե 99 

190 Սիերա Լեոնե դրամ/րոպե 99 

191 Սինգապուր դրամ/րոպե 99 

192 Սիրիա դրամ/րոպե 99 

193 Սլովակիա դրամ/րոպե 99 

194 Սլովենիա դրամ/րոպե 99 

195 Սողոմոնյան կղզիներ դրամ/րոպե 99 

196 Սոմալի դրամ/րոպե 99 

197 Սվազիլենդ դրամ/րոպե 99 

198 Սուդան դրամ/րոպե 99 

199 Սուրբ Հեղինեի կղզի դրամ/րոպե 99 

200 Սուրինամ դրամ/րոպե 120 

201 Վանուատու դրամ/րոպե 99 

202 Վատիկան դրամ/րոպե 99 

203 Վենեսուելա դրամ/րոպե 120 

204 Վիետնամ դրամ/րոպե 99 

205 Վրաստան դրամ/րոպե 142 

206 Տանզանիա դրամ/րոպե 99 

207 Տաջիկստան դրամ/րոպե 69 

208 Տոգո դրամ/րոպե 99 

209 Տոկելաու դրամ/րոպե 99 



210 Տոնգա դրամ/րոպե 99 

211 Տրինիդադ և Տոբագո դրամ/րոպե 120 

212 Տուվալու դրամ/րոպե 99 

213 Ուգանդա դրամ/րոպե 99 

214 Ուզբեկստան դրամ/րոպե 69 

215 Ուիլիս և Ֆուտունա կղզիներ դրամ/րոպե 99 

216 Ուկրաինա դրամ/րոպե 122 

217 Ուրուգվայ դրամ/րոպե 120 

218 Քենիա դրամ/րոպե 99 

219 Քուվեյթ դրամ/րոպե 99 

220 Օման դրամ/րոպե 99 

221 Ֆարերյան կղզիներ դրամ/րոպե 99 

222 Ֆիլիպիններ դրամ/րոպե 99 

223 Ֆինլանդիա դրամ/րոպե 99 

224 Ֆիջի դրամ/րոպե 99 

225 Ֆոլկլենդյան կղզիներ դրամ/րոպե 120 

226 Ֆրանսիա դրամ/րոպե 79 

227 Ֆրանսիական Գվիանա դրամ/րոպե 120 

228 Ֆրանսիական Պոլինեզիա դրամ/րոպե 99 

 

Հավելված N 5                                                                                                                                                                                                                                                         

Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և                                                                                                       

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 73-Ն որոշման 

 

ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ 

«ՊՐԵՄԻՈՒՄ» ՔԱՐՏԵՐՈՎ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

  

Հ/Հ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 
Չափի 

 միավորը 

Սակագինը 

 (ներառյալ ավե-

լացված արժեքի 

հարկը, ՀՀ դրամ) 

 1 «Պրեմիում» քարտի ձեռքբերման ծառայություն   

 1.1 1200 միավոր (1 միավորը համարժեք է 1 դրամի) դրամ/քարտ 1200 

 1.2 2000 միավոր (1 միավորը համարժեք է 1 դրամի) դրամ/քարտ 2000 

 1.3 3000 միավոր (1 միավորը համարժեք է 1 դրամի) դրամ/քարտ 3000 

 2 Զանգերի ծառայություններ   

 2.1 Ներքաղաքային և ներշրջանային զանգեր դրամ/րոպե 10 

 2.2 Միջշրջանային զանգեր դրամ/րոպե 17 

 2.3 Զանգեր դեպի Արցախի Հանրապետության 

շարժական ցանց 

 

դրամ/րոպե 

 

24,7 

 2.4 Զանգեր դեպի Հայաստանի Հանրապետության 

շարժական ցանց 

 

դրամ/րոպե 

 

29 

 2.5 Զանգեր դեպի Հայաստանի Հանրապետության 

անշարժ ցանց 

 

դրամ/րոպե 

 

24,99 
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ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ 

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԵՎ ԻՆՏԵՐՆԵՏ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

Հ/Հ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

Չափման 

միավորը 

Սակագինը`  

ներառյալ 

ավելացված 

արժեքի հարկը, 

ՀՀ դրամ 

1 Միանվագ ծառայություններ     

1.1 Համացանցի միացման ծառայություն դրամ անվճար 

2 Ամսական վարձավճարներ 

2.1 
Wi-Fi երթուղիչների միջոցով ապահովվող համացանցի ամսավճար (ներբեռնման 

արագություն/բեռնման արագություն) 

2.1.1 մինչև 512/512 կբիթ/վրկ արագությամբ դրամ/ամիս 2 520* 

2.1.2 մինչև 1024/1024 կբիթ/վրկ արագությամբ դրամ/ամիս 4 000* 

2.1.3 մինչև 2048/2048 կբիթ/վրկ արագությամբ դրամ/ամիս 5 350* 

2.1.4 մինչև 3072/3072 կբիթ/վրկ արագությամբ դրամ/ամիս 7 250* 

2.1.5 մինչև 5120/5120 կբիթ/վրկ արագությամբ դրամ/ամիս 10 200* 

2.1.6 մինչև 8192/8192 կբիթ/վրկ արագությամբ դրամ/ամիս 15 700* 

2.2 
DSL մոդեմով ապահովվող համացանցի ամսավճար (ներբեռնման 

արագություն/բեռնման արագություն) 

2.2.1 մինչև 512/512 կբիթ/վրկ արագությամբ  դրամ/ամիս   2 850*  

2.2.2 մինչև 1024/1024 կբիթ/վրկ արագությամբ  դրամ/ամիս   4 000*  

2.2.3 մինչև 2048/2048 կբիթ/վրկ արագությամբ  դրամ/ամիս   5 350*  

2.2.4 մինչև 3072/3072 կբիթ/վրկ արագությամբ  դրամ/ամիս   7 250*  

2.2.5 մինչև 5120/5120 կբիթ/վրկ արագությամբ  դրամ/ամիս   10 200*  

2.2.6 մինչև 6144/6144 կբիթ/վրկ արագությամբ  դրամ/ամիս   13 800*  

2.3 
Oպտիկամանրաթելային մալուխով ապահովվող համացանցի ամսավճար 

(ներբեռնման արագություն/բեռնման արագություն) 

2.3.1 
410/410 կբիթ/վրկ մինչև 512/512 կբիթ/վրկ 

արագությամբ 
 դրամ/ամիս   2 400*  

2.3.2 
820/820 կբիթ/վրկ մինչև 1024/1024 կբիթ/վրկ 

արագությամբ 
 դրամ/ամիս   2 800*  

2.3.3 
1640/1640 կբիթ/վրկ մինչև 2048/2048 կբիթ/վրկ 

արագությամբ 
 դրամ/ամիս   4 500*  

2.3.4 
2460/2460 կբիթ/վրկ մինչև 3072/3072 կբիթ/վրկ 

արագությամբ 
 դրամ/ամիս   6 500*  

2.3.5 
4100/4100 կբիթ/վրկ մինչև 5120/5120 կբիթ/վրկ 

արագությամբ 
 դրամ/ամիս   8 800*  

2.3.6 
4920/4920 կբիթ/վրկ մինչև 6144/6144 կբիթ/վրկ 

արագությամբ 
 դրամ/ամիս   13 800*  

2.3.7 
9220/9220 կբիթ/վրկ մինչև 10240/10240 կբիթ/վրկ 

արագությամբ 
 դրամ/ամիս   18 000*  

2.3.8 
18430/18430 կբիթ/վրկ մինչև 20480/20480 կբիթ/վրկ 

արագությամբ 
 դրամ/ամիս   30 000*  

2.3.9 
27650/27650 կբիթ/վրկ մինչև 30720/30720 կբիթ/վրկ 

արագությամբ 
 դրամ/ամիս   42 000*  

2.4 Մեծածախ IP տարանցման ծառայության ամսավճար 



2.4.1 
երաշխավորված մուտք 1024 կբիթ/վրկ 

արագությամբ (կետից կետ) 
 դրամ/ամիս   40000  

2.5 IP հասցեի տրամադրման ծառայության ամսավճար 

2.5.1 2 - 5 համակարգչի համար դրամ/ամիս 1200 

2.5.2 6 -13 համակարգչի համար դրամ/ամիս 2400 

2.5.3 14-29 համակարգչի համար դրամ/ամիս 4800 

2.5.4 30-61 համակարգչի համար դրամ/ամիս 9600 

2.5.5 62-125 համակարգչի համար դրամ/ամիս 19200 

2.5.6 126-253 համակարգչի համար դրամ/ամիս 38400 

3 Լրացուցիչ ծառայություններ     

3.1 
Բաժանորդի դիմումով համացանցի 

ժամանակավոր անջատում 
դրամ/ամիս 1300 

3.2 Համացանցի վերամիացման վարձ դրամ 1100 

3.3 Բաժանորդի անվանափոխություն դրամ 2000 

3.4 Բաժանորդի հասցեի փոփոխություն դրամ 3000 

* ներառյալ մեկ IP հասցե   

Հաճախորդի հետ մեկ տարի գործողության ժամկետով անսահմանափակ սակագնային 

փաթեթների պայմանագիր կնքելու դեպքում DSL մոդեմը տրամադրվում է անվճար, իսկ 

պայմանագրի մեկ տարին լրանալուց հետո տրամադրված DSL մոդեմը դառնում է բաժանորդի 

սեփականությունը:     

Ծանոթություն. 

Սույն հավելվածով սահմանված սակագները չեն տարածվում Արցախի Հանրապետության 

դպրոցներին մատուցվող տվյալների հաղորդման և ինտերնետ  հասանելիության 

ծառայությունների վրա: 
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ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱՑԱՆՑԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

 

Հ/Հ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ (ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ) ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 

Տրամադրվող 

թրաֆիկի ծավալը՝ 

ՄԲ (ներբեռնում և 

վերբեռնում) 

Վավերականու-

թյան ժամկետը 

ակտիվացման 

պահից (օր) 

 

Չափի 

միա-

վորը 

Սակագինը`  

ներառյալ ավելաց-

ված արժեքի 

հարկը, ՀՀ դրամ 

1 USB-մոդեմի միջոցով շարժական համացանցի ծառայություններ 

1.1 «Գիգա 1»*   (ակտիվացման հրահանգ` *200*1#) 1024 30 դրամ 5600 

1.2 «Գիգա 3»*   (ակտիվացման հրահանգ՝ *200*3#) 3072 30 դրամ 7800 

1.3 «Գիգա 5»*  (ակտիվացման հրահանգ՝ *200*5#) 5120 30 դրամ 9800 

2 Կանխավճարային համակարգի շարժական համացանցի ծառայություններ 

2.1 «Մեգա 25»  (ակտիվացման հրահանգ՝ *200*25#) 25 10 դրամ 500 



2.2 «Մեգա 50» (ակտիվացման հրահանգ՝ *200*50#) 50 20 դրամ 750 

2.3 «Մեգա 100» (ակտիվացման հրահանգ՝ *200*100#) 100 20 դրամ 1250 

2.4 «Մեգա 200»  (ակտիվացման հրահանգ՝ *200*200#) 200 30 դրամ 1900 

2.5 «Մեգա 300» (ակտիվացման հրահանգ՝ *200*300#) 300 30 դրամ 2300 

2.6 «Գիգա 1»      (ակտիվացման հրահանգ՝ *200*1#) 1024 30 դրամ 5600 

2.7 «Գիգա 3»     (ակտիվացման հրահանգ՝ *200*3#) 3072 30 դրամ 7800 

2.8 «Գիգա 5»  (ակտիվացման հրահանգ՝ *200*5#) 5120 30 դրամ 9800 

3 Հետվճարային համակարգի շարժական համացանցի ծառայություններ 

3.1 «Մեգա 25»**   (ակտիվացման հրահանգ՝ *200*25#) 25 Չօգտագործված 

թրաֆիկի ծավալը 

զրոյացվում է 

դրամ 500 

3.2 «Մեգա 50»**  (ակտիվացման հրահանգ՝ *200*50#) 50 դրամ 750 

3.3 «Մեգա 150»**  (ակտիվացման հրահանգ՝ *200*150#) 150 դրամ 2000 



3.4 «Մեգա 500»** (ակտիվացման հրահանգ՝ *200*500#) 500 յուրաքանչյուր 

ամսվա վերջում 

դրամ 3500 

3.5 «Գիգա  1»**  (ակտիվացման հրահանգ՝ *200*1#) 1024 դրամ 6000 

3.6 Սակագնային պլաններում ընդգրկված ծավալի սպառումից 

հետո` 

1  դրամ/

ՄԲ 

20 

3.7 «Մեգա օգնական» ծառայություն 

(ակտիվացման հրահանգ` *200*75#) 

 

75 

  

դրամ 

 

900 

 

 

* USB-մոդեմը «Ղարաբաղ Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական ընկերությունից ձեռք բերելու դեպքում բաժանորդին տրամադրվում է 15 000 

միավոր, որտեղ 1 միավորը հավասար է 1 դրամի: 

 

** Տվյալ սակագնային պլանի մեջ ընդգրկված ծավալը յուրաքանչյուր ամսվա սկզբին ավտոմատ կերպով կտրամադրվի բաժանորդին, և 

նրանից կգանձվի համապատասխան սակագնային պլանի գումարը: Սակայն բաժանորդն ինքնուրույն կամ բաժանորդների սպասարկման 

գործակալների օգնությամբ կարող է անջատել իր ծառայությունը կամ փոխարինել մեկ այլ սակագնային պլանով:  

 

 

Ծանոթություն. 

Շարժական ինտերնետ ծառայության համար ապահովվում է մինչև 3072/3072 (ներբեռնում/վերբեռնում) կբիթ/վրկ արագություն: 

 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

«25» դեկտեմբերի 2019 թվականի                                                               N 74-Ն 

ք. Ստեփանակերտ 

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐ 

ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ ԵՎ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Հիմք ընդունելով «Հանրային ծառայությունների կարգավորման 

պարտադիր վճարների մասին» օրենքի 4-րդ հոդվածը  և  8-րդ հոդվածի 4-րդ 

մասը` Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսա-

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

1. Հաստատել հանրային ծառայությունների կարգավորման 

պարտադիր վճար վճարողների 2020 թվականի անվանական կազմը և 

կարգավորման պարտադիր վճարների տարեկան դրույքաչափերը` 

համաձայն հավելվածի: 

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

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ                                      Մ. ՎԻՐԱԲՅԱՆ 

 

 

2019 թվականի դեկտեմբերի 25, 

ք. Ստեփանակերտ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հավելված           

Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և                                                                                                        

տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 74-Ն որոշման 

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ 

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ 

                                                                                                                                                                                                                                                                 հազ. դրամ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Հ/Հ   

Իրացման 

շրջանառություն 

 (առանց ԱԱՀ)             

2020թ.                                                            

Տ
ե

ս
ա

կ
ա

ր
ա

ր
  

կ
շի

ռ
ը

  Յուրաքանչյուր ընկերու-

թյան կարգավորման 

պարտադիր վճարի 

տարեկան դրույքաչափը 

Որից`  ըստ եռամսյակների 

I II III IV 

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

(Ընդամենը) 
27,787,596.3 0.701107 142,790.2 35,697.9 35,697.9 35,697.9 35,696.5 

1  «ԱՐՑԱԽԷՆԵՐԳՈ» ՓԲԸ 13,080,000.0 0.330020 67,213.2 16,803.3 16,803.3 16,803.3 16,803.3 

2  «ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ 3,895,000.0 0.098274 20,014.9 5,003.7 5,003.7 5,003.7 5,003.8 

3  «ԻԶՈՏՈՊ ԴԵԼՏԱ» ՍՊԸ 260,000.0 0.006560 1,336.0 334.0 334.0 334.0 334.0 

4  «ՊՐՈՏՈՆ» ՓԲԸ 290,000.0 0.007317 1,490.2 372.6 372.6 372.6 372.4 

5  «ՆԵՏՐԻՆՈ» ՓԲԸ 292,000.0 0.007367 1,500.5 375.1 375.1 375.1 375.2 

6  «ԱԼՖԱՄԱԳ» ՓԲԸ 180,000.0 0.004542 925.0 231.3 231.3 231.3 231.1 

7  «ԻՄԱՍՏ» ՍՊԸ 246,051.2 0.006208 1,264.4 316.1 316.1 316.1 316.1 

8  «ՋՈՒՐ-ԷՆԵՐԳԻԱ» ՍՊԸ 605,800.0 0.015285 3,113.0 778.3 778.3 778.3 778.1 

9  «ՄԵԳԱՏՈՆ» ՓԲԸ 140,000.0 0.003532 719.4 179.9 179.9 179.9 179.7 

10  «ԾՈՎԻՆԱՐ-ՆԱՐԵԿ» ՍՊԸ 6,670.0 0.000168 34.3 8.6 8.6 8.6 8.5 

11  «ՎԻԿԻՆԳ» ՍՊԸ 210,000.0 0.005298 1,079.1 269.8 269.8 269.8 269.7 



12  «ՎԻՍԱՎՏ» ՍՊԸ 1,101,000.0 0.027779 5,657.6 1,414.4 1,414.4 1,414.4 1,414.4 

13  «ԿԱՐՀԱՍ» ՍՊԸ 391,266.1 0.009872 2,010.6 502.7 502.7 502.7 502.5 

14  «ՀԻՄՆԱՔԱՐ» ՓԲԸ 47,700.0 0.001204 245.1 61.3 61.3 61.3 61.2 

15 
 «ԹԱՐԹԱՌ ԷՆԵՐՋԻ ԻՆՎԵՍՏ» 

ՍՊԸ 
1,050,000.0 0.026492 5,395.6 1,348.9 1,348.9 1,348.9 1,348.9 

16  «ԼԵՎ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ 588,400.0 0.014846 3,023.6 755.9 755.9 755.9 755.9 

17  «ԷՆԵՐԳՈ-ՍԹԱՐ» ՓԲԸ 454,760.0 0.011474 2,336.8 584.2 584.2 584.2 584.2 

18  «ԹԱՐԹԱՌ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ 418,940.00 0.010570 2,152.8 538.2 538.2 538.2 538.2 

19  «ԷՆԵՐԳՈ-ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 1,179,200.0 0.029752 6,059.5 1,514.9 1,514.9 1,514.9 1,514.8 

20  «ԿՈՆՏԻՆԵՆՏ» ՍՊԸ 767,030.0 0.019353 3,941.5 985.4 985.4 985.4 985.3 

21  «ՏՈՒՄ-ՀԷԿ» ՍՊԸ 75,435.0 0.001903 387.6 96.9 96.9 96.9 96.9 

22  «ՀԱԿԱՐԻ» ՍՊԸ 422,050.0 0.010649 2,168.8 542.2 542.2 542.2 542.2 

23  «ՌԻՎԵՐ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ 835,528.0 0.021081 4,293.5 1,073.4 1,073.4 1,073.4 1,073.3 

24  «ԷԼԻՏ ՀԻԴՐՈ» ՍՊԸ 1,176,792.0 0.029692 6,047.1 1,511.8 1,511.8 1,511.8 1,511.7 

25  «ԼԻՄԵՍՏՈՆ» ՍՊԸ 73,974.0 0.001866 380.1 95.0 95.0 95.0 95.1 

ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ  

(Ընդամենը) 
5,499,824.4 0.138766 28,261.5 7,065.4 7,065.4 7,065.4 7,065.3 

26  «ԱՐՑԱԽԳԱԶ» ՓԲԸ 5,499,824.389 0.138766 28,261.5 7,065.4 7,065.4 7,065.4 7,065.3 

ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ  

(Ընդամենը) 
192,463.0 0.004856 989.0 247.3 247.3 247.3 247.1 

27 
 «ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ» 

ՓԲԸ 
192,463.0 0.004856 989.0 247.3 247.3 247.3 247.1 

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ  

(Ընդամենը)  
373,101.0 0.009414 1,917.1 479.3 479.3 479.3 479.2 

28  «ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ 27,000.0 0.000681 138.7 34.7 34.7 34.7 34.6 



29  «ՋՐՄՈՒՂ-ԿՈՅՈՒՂԻ» ՓԲԸ 325,000.0 0.008200 1,670.0 417.5 417.5 417.5 417.5 

30 
 «ՇՈՒՇԻԻ 

ՇԻՆՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ»  ՓԲԸ 
21,101.0 0.000532 108.4 27.1 27.1 27.1 27.1 

ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

(Ընդամենը) 
5,639,922.2 0.142300 28,981.4 7,245.4 7,245.4 7,245.4 7,245.2 

31  «ՂԱՐԱԲԱՂ  ՏԵԼԵԿՈՄ» ՓԲԸ 5,639,922.200 0.142300 28,981.4 7,245.4 7,245.4 7,245.4 7,245.2 

ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊ (Ընդամենը) 23,000.0 0.000580 118.2 29.6 29.6 29.6 29.4 

32  «ԱՐՑԱԽՓՈՍՏ» ՓԲԸ 23,000.0 0.000580 118.2 29.6 29.6 29.6 29.4 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՐԱՏՈՐՈՇՄԱՆ 

ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ 

ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 

ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ 

ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՈՒ 

ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ (Ընդամենը) 

118,000.0 0.002977 606.4 151.6 151.6 151.6 151.6 

33 «ՏԵԽՆՈ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ 118,000.0 0.002977 606.4 151.6 151.6 151.6 151.6 

ԸՆԴՀԱՆՈԻՐԸ 39,633,906.9 1.0 203,663.8 50,916.5 50,916.5 50,916.5 50,914.3 



ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ  

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

«25» դեկտեմբերի 2019 թվականի                                                               N 80-Ա 

ք. Ստեփանակերտ 

 

«ՓԵՅՍ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ 

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔԻ ԵՎ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ ՄԵԿ ԿԱՄ ՄԻ ՔԱՆԻ 

ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 

ՀԵՌՈՒՍՏԱԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵԹԵՐԱՅԻՆ ՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ 

(ՎԵՐԱՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ) ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 

 Հիմք ընդունելով «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» օրենքի 37-

րդ, 44-րդ և 45-րդ հոդվածները` Արցախի Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական 

հանձնաժողովը  ո ր ո շ ո ւ մ  է. 
 1. «Փեյս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը 

տրամադրել Ստեփանակերտ քաղաքի և միաժամանակ մեկ կամ մի քանի 

շրջանների տարածքում ընդհանուր ուղղվածության հեռուստածրագրերի 

եթերային հեռարձակման (վերահեռարձակման) լիցենզիա 7 տարի 

գործողության ժամկետով: 

 2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի ապրիլի 6-ից: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ 
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